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1 Dôležité 
bezpečnostné 
informácie

Všeobecná údržba
Preklad tohto dokumentu slúži len ako 
pomôcka. 
V prípade odlišností medzi anglickou verziou 
a prekladom vždy platia informácie uvedené v 
anglickej verzii.
 

Výstraha

Zabránenie poškodeniu alebo poruche: •
Tento výrobok nevystavujte pôsobeniu  •
vysokého tepla, ktoré je spôsobené 
vykurovacími zariadeniami alebo priamym 
slnečným svetlom.
Dbajte na to, aby tento výrobok nespadol na  •
zem alebo aby naň nespadli iné predmety.
Tento výrobok nikdy neponárajte do vody.  •
Nevystavujte konektor pre slúchadlá ani 
priestor pre batérie pôsobeniu vody, pretože 
voda prenikajúca do zariadenia môže spôsobiť 
vážne poškodenie.
Zapnuté mobilné telefóny umiestnené v  •
blízkosti zariadenia môžu spôsobovať jeho 
rušenie. 
Zálohujte súbory. Dbajte na uchovávanie  •
pôvodných súborov, ktoré ste si prevzali 
do zariadenia. Spoločnosť Philips nenesie 
zodpovednosť za stratu žiadnych údajov, ak sa 
produkt poškodí alebo sa stane nečitateľným. 
Súbory spravujte (prenášajte, odstraňujte  •
atď.) len pomocou pribaleného hudobného 
softvéru, aby nedošlo k výskytu problémov!
Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s  •
obsahom alkoholu, čpavku, benzénu alebo 
abrazívnych častíc, pretože môžu tento 
výrobok poškodiť.

 
Teploty pri prevádzke a skladovaní

Zariadenie používajte na miestach s • 
teplotou v rozsahu od 0 do 35 °C (32 až 
95 °F).

Zariadenie skladujte na miestach s • 
teplotou v rozsahu od –20 do 45 °C (–4 
až 113 °F).
Životnosť batérie sa môže v prostredí s • 
nízkou teplotou skrátiť.

 
Náhradné diely a príslušenstvo:
Ak si chcete objednať náhradné diely alebo 
príslušenstvo, navštívte webovú stránku www.
philips.com/support.
 
Bezpečnosť pri počúvaní

Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na 
primeranú hodnotu:
Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže 
poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať 
zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu 
u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj 
pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie 
decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, 
ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.
Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná 
úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam 
zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie 
„normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné 
a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým 
ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň 
skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte 
nastavenú túto hlasitosť.
Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:
Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť 
pohodlne a jasne bez rušenia.
Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:
Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri 
normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež 
spôsobiť stratu sluchu.
Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte 
si dostatočne dlhé prestávky.
Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite 
dodržiavať nasledujúce pokyny.
Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po 
primerane dlhú dobu.
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Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, 
ako sa váš sluch postupne prispôsobuje.
Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy 
nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
V potenciálne nebezpečných situáciách by 
ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť 
používanie.
Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia 
motorového vozidla, bicyklovania, 
skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť 
nebezpečná situácia v cestnej premávke a na 
mnohých miestach je to protizákonné.
 
Úpravy
Úpravy, ktoré výrobca neschválil, môžu viesť k 
zániku oprávnenia používateľa ďalej používať 
tento výrobok.
 
Informácie o autorských právach
Všetky ostatné značky a názvy produktov sú 
ochranné známky príslušných spoločností alebo 
organizácií.
Neoprávnené rozmnožovanie záznamov 
prevzatých z internetu alebo z diskov CD 
predstavuje porušenie autorských práv a 
ustanovení medzinárodných zmlúv.
Vytváranie nepovolených kópií z materiálov 
podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, a 
to vrátane počítačových programov, súborov, 
nahrávok vysielania a zvuku, môže byť 
považované za porušenie autorských práv a 
byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť 
používané na takéto účely.
Windows Media a logo Windows sú 
registrované ochranné známky spoločnosti 
Microsoft Corporation v Spojených štátoch 
alebo iných krajinách.
 

Buďte zodpovední! Dodržiavajte ustanovenia 
autorských práv.

Spoločnosť Philips rešpektuje duševné 
vlastníctvo iných vlastníkov a žiada vás, aby ste 
postupovali rovnako. 
Multimediálny obsah na Internete môže byť 
vytvorený a distribuovaný bez povolenia 
pôvodného vlastníka autorských práv. 
Kopírovanie alebo distribúcia neoprávneného 
(neautorizovaného) obsahu môže porušovať 
autorské práva v rôznych krajinách vrátane vašej 
krajiny. 
Používateľ nesie zodpovednosť za dodržiavanie 
súladu s ustanoveniami autorských práv.
Záznam a prenos videoprenosov do 
prenosného prehrávača, ktoré boli prevzaté 
do počítača, je určený iba na použitie s 
verejnou doménou alebo s príslušne licenčne 
poskytnutým obsahom. Takýto obsah môžete 
používať iba na súkromné a nekomerčné 
použitie a musíte rešpektovať prípadné pokyny, 
týkajúce sa autorských práv, ktoré poskytol 
vlastník autorských práv vzťahujúcich sa na 
konkrétnu prácu. Súčasťou takýchto pokynov 
môže byť aj upozornenie, že sa nesmú vytvárať 
ďalšie kópie daného obsahu. Videoprenosy 
môžu obsahovať technológiu ochrany pred 
kopírovaním, ktorá znemožňuje ďalej kopírovať 
daný obsah. V takýchto prípadoch nebude 
funkcia záznamu fungovať a používateľ bude o 
tejto skutočnosti oboznámený formou hlásenia.
 
Zaznamenávanie údajov
Snahou spoločnosti Philips je zdokonaľovanie 
kvality vášho produktu a prehlbovanie zážitku 
používateľa s výrobkom Philips. Toto zariadenie 
zaznamenáva niektoré informácie/údaje do 
nevolatilnej pamäťovej oblasti zariadenia s 
cieľom porozumieť používateľskému profilu. 
Tieto údaje sa používajú na identifikáciu a 
rozpoznanie všetkých porúch alebo problémov, 
s ktorými sa vy ako používateľ zariadenia 
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môžete stretnúť. Uloženými údajmi môžu 
byť napríklad doba prehrávania v hudobnom 
režime, doba prehrávania v režime tunera, počet 
vybití batérie atď. Uložené údaje nezverejňujú 
obsah alebo médiá používané v zariadení alebo 
zdroj preberania. Údaje uložené v zariadení 
sa preberajú a používajú LEN v prípade, ak 
používateľ zariadenie vráti do servisného 
strediska, a LEN za účelom jednoduchšieho 
rozpoznania a prevencie porúch. Uložené údaje 
budú používateľovi na požiadanie okamžite 
sprístupnené.
 
Monkey’s Audio decoder

a The Monkey’s Audio SDK and source 
code can be freely used to add 
APE format playback, encoding, or 
tagging support to any product, free 
or commercial. Use of the code for 
proprietary efforts that don’t support 
the official APE format require written 
consent of the author.

b Monkey’s Audio source can be included 
in GPL and open-source software, 
although Monkey’s Audio itself will 
not be subjected to external licensing 
requirements or other viral source 
restrictions.

c Code changes and improvements must 
be contributed back to the Monkey’s 
Audio project free from restrictions or 
royalties, unless exempted by express 
written consent of the author.

d Any source code, ideas, or libraries used 
must be plainly acknowledged in the 
software using the code.

e Although the software has been tested 
thoroughly, the author is in no way 
responsible for damages due to bugs or 
misuse.

If you do not completely agree with all of the 
previous stipulations, you must cease using this 
source code and remove it from your storage 
device.

FLAC decoder
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,
2006,2007,2008,2009 Josh Coalson
 
Redistribution and use in source and binary 
forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following 
conditions are met:

Redistributions of source code must • 
retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must • 
reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the 
distribution.
Neither the name of the Xiph.org • 
Foundation nor the names of its 
contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this 
software without specific prior written 
permission.

 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY 
THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS 
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.
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© 2009, Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary 
forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following 
conditions are met: 

Redistributions of source code must • 
retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer. 
Redistributions in binary form must • 
reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the 
distribution. 
Neither the name of the Xiph.org • 
Foundation nor the names of its 
contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this 
software without specific prior written 
permission. 

This software is provided by the copyright 
holders and contributors “as is” and any express 
or implied warranties, including, but not limited 
to, the implied warranties of merchantability and 
fitness for a particular purpose are disclaimed. 
In no event shall the foundation or contributors 
be liable for any direct, indirect, incidental, 
special, exemplary, or consequential damages 
(including, but not limited to, procurement of 
substitute goods or services; loss of use, data, 
or profits; or business interruption) however 
caused and on any theory of liability, whether 
in contract, strict liability, or tort (including 
negligence or otherwise) arising in any way out 
of the use of this software, even if advised of 
the possibility of such damage
 
XPAT XML Parser
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open 
Source Software Center Ltd
 
Permission is hereby granted, free of charge, to 
any person obtaining a copy of this software 
and associated documentation files (the 
“Software”), to deal in the Software without 
restriction, including without limitation the rights 
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, 

sub-license, and/or sell copies of the Software, 
and to permit persons to whom the Software 
is furnished to do so, subject to the following 
conditions:
 
The above copyright notice and this permission 
notice shall be included in all copies or 
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT 
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE AND NON-
INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS 
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES 
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, TORT OR 
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR 
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE 
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 
SOFTWARE.

Recyklácia produktu
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili 
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré 
možno recyklovať a znova využiť.
Produkt označený symbolom preškrtnutého 
odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ 
č. 2002/96/EC.

Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým 
odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch 
týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a 
elektronických produktov. Správnou likvidáciou 
použitých produktov pomáhate znižovať 
negatívne následky na životné prostredie a 
ľudské zdravie.
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Varovanie

Vybratie vstavanej batérie spôsobí neplatnosť  •
záruky a môže zničiť produkt. 
Nasledujúce pokyny na vybratie a zlikvidovanie  •
je potrebné vykonať až na konci životnosti 
zariadenia. 

Produkt obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, 
ktorú na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC 
nemožno likvidovať spolu s bežným domovým 
odpadom.

S cieľom zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť 
výrobku odovzdajte výrobok na mieste 
oficiálneho zberu alebo v servisnom stredisku, 
kde batériu vyberie špecializovaný odborník 
podľa obrázka:

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich 
sa separovaného zberu batérií. Správnou 
likvidáciou batérií pomáhate znižovať negatívne 
následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
 

Poznámka pre Európsku úniu
Toto zariadenie spĺňa požiadavky Európskej únie 
týkajúce sa rádiovej interferencie.
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2 Vaše nové 
zariadenie MUSE

Zariadenie MUSE môžete používať na
prehrávať hudbu, • 
prezeranie obrázkov• 
sledovanie videa• 
počúvanie rozhlasového vysielania v • 
pásme FM
zaznamenávanie nahrávok• 
čítanie textov• 

Čo je v škatuli
Skontrolujte, či ste dostali nasledujúce položky:
Prehrávač

Earphones

USB cable

Quick start guide
Philips GoGear audio player

Quick start guide

Poznámka

Obrázky slúžia len na ilustráciu. Spoločnosť  •
Philips si vyhradzuje právo na zmenu farby/
dizajnu bez predchádzajúceho upozornenia.
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3 Začíname

Prehľad ovládacích prvkov a 
pripojení

a stlačenie a podržanie: 
zapnutie/vypnutie 
zariadenia MUSE

b  / stlačenie: zvýšenie/zníženie 
hlasitosti
stlačenie a podržanie: rýchle 
zvýšenie/zníženie hlasitosti

c displej
d návrat do základnej ponuky
e MIC mikrofón
f konektor slúchadiel
g konektor USB
h RESET vynulovanie nastavení 

prehrávača MUSE
i konektor HDMI
j MICRO SD zásuvka na kartu Micro SD

Tip

Podrobné informácie o ovládacích prvkoch  •
viazaných na špecifické režimy nájdete v 
prehľadoch na začiatku príslušných kapitol 
o režimoch v tomto návode na používanie 
(hudba, video atď.)

Uzamknutie dotykového 
ovládania
Dotykové ovládanie prehrávača MUSE môžete 
uzamknúť:
1 Stlačením tlačidla  uzamknete dotykové 

ovládanie.
Obrazovka sa vypne. »

Všetky dotykové ovládacie prvky sa  »
uzamknú (ovládanie hlasitosti funguje 
ďalej).

2 Obrazovku znova zapnete jedným 
z nasledujúcich tlačidiel:
• 
• 

3 Prstom potiahnite vertikálnu uzamykaciu 
lištu na obrazovke a dotykové ovládanie 
sa odomkne.

Všetky dotykové ovládacie prvky sa  »
odomknú.
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Obmedzenie hlasitosti

Výstraha

Počúvanie hlasných zvukov po dlhšie časové  •
obdobie môže poslucháčovi spôsobiť trvalú 
ujmu.

Zariadenie MUSE vám umožňuje obmedziť 
maximálnu úroveň hlasitosti.
1 Počas počúvania hudby ťuknite na 

tlačidlo  a potom vyberte možnosť 
[Obmedzenie hlasitosti].

2 Ak chcete nastaviť úroveň, kĺzaním prsta 
posúvajte značku ovládania hlasitosti na 
obrazovke.

Ak obmedzíte úroveň hlasitosti,  »
zariadenie MUSE neprekročí 
nastavenú hlasitosť ani v prípade, keď 
stlačíte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti . 

Opätovné nastavenie maximálnej hlasitosti:
1 Počas počúvania hudby ťuknite na 

tlačidlo  a potom vyberte možnosť 
[Obmedzenie hlasitosti].

2 Kĺzaním prsta posuňte značku ovládania 
hlasitosti na obrazovke na maximálnu 
úroveň.

Prehľad základnej ponuky

Hlavné 
funkcie

Režim Slúži na

Hudba prehrávanie digitálnych 
zvukových stôp

Video prehrávanie 
videonahrávok

Obrázky prezeranie obrázkov
FM rádio počúvanie 

rozhlasového 
vysielania v pásme FM

Ďalšie 
funkcie

Režim Slúži na

Nahrávky vytváranie alebo 
počúvanie nahrávok

Audible počúvanie zvukových 
kníh

Text čítanie textových 
súborov

Priečinok prezeranie súborov v 
priečinkoch

Nastavenia prispôsobenie 
nastavení zariadenia 
MUSE

Karta Micro 
SD¹

zobrazenie obsahu na 
karte Micro SD

Poznámka

¹ Karta Micro SD sa stane súčasťou ponuky  •
po vložení karty Micro SD do zásuvky na 
pamäťové karty Micro SD.
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Usporiadanie základnej ponuky
V základnej ponuke sa vo vrchnej časti 
nachádzajú štyri hlavné funkcie a v jej spodnej 
časti sú umiestnené dodatočné funkcie. 
Vzájomnou výmenou umiestnenia príslušných 
ikon môžete zmeniť usporiadanie základnej 
ponuky a tým uľahčiť jej ovládanie.

Ak chcete vzájomne vymeniť umiestnenie 
dvoch ikon,
1 Skontrolujte umiestnenie ikon:

jedna ikona v spodnej časti a druhá • 
vo vrchnej časti,
alebo obe ikony v spodnej časti. • 

2 Dotknite sa a podržte jednu z ikon, čím ju 
odomknete.
• V prípade potreby sa dotknite a 

podržte ikonu v spodnej časti.
Jas obrazovky sa stlmí. »

3 Potiahnite danú ikonu na miesto druhej 
ikony. 

4 Uvoľnite ikonu. 
Umiestnenia dvoch ikon sa vzájomne  »
vymenia. 
Obnoví sa normálny jas obrazovky.  »

Pripojenie a nabíjanie
Zariadenie MUSE má vstavanú batériu, ktorú 
môžete nabíjať prostredníctvom portu USB 
vášho počítača (kábel USB je súčasťou balenia).

Poznámka

Pri pripojení zariadenia MUSE k počítaču sa na  •
krátky čas zobrazí možnosť výberu predvolieb:

 • [Nabíjanie a prenos] alebo [Nabíjanie a 
prehrávanie].
Zariadenie MUSE automaticky použije  •
možnosť [Nabíjanie a prenos], ak nevyberiete 
novú možnosť.

Pripojenie zariadenia MUSE k 
počítaču
1 Pripojte konektor USB dodávaného kábla 

USB do voľného portu USB v počítači.
2 Pripojte malý konektor priloženého kábla 

USB do zásuvky USB v zariadení MUSE.
3 Zapnite počítač.

Zariadenie MUSE sa začne nabíjať. »

Inštalácia programu Philips Songbird 
po prvýkrát
Keď zariadenie MUSE pripojíte po prvýkrát 
k počítaču, zobrazí sa automaticky otvárané 
okno:
1 Vyberte možnosť Install Philips Songbird.
2 Dokončite inštaláciu podľa pokynov na 

obrazovke.

Poznámka

Inštalácia od vás bude požadovať vyjadrenie  •
súhlasu s licenčnou zmluvou.
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Ak sa kontextové okno nezobrazí 
automaticky:
1 Vyberte položku Tento počítač 

(Windows XP/Windows 2000)/Počítač 
(Windows Vista/Windows 7).

2 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu 
Philips GoGear MUSE.

3 Vyberte možnosť Install Philips Songbird 
(Setup.exe).

4 Dokončite inštaláciu podľa pokynov na 
obrazovke.

Poznámka

Inštalácia od vás bude požadovať vyjadrenie  •
súhlasu s licenčnou zmluvou.

Opätovná inštalácia programu Philips 
Songbird (po prvej inštalácii)
Dôležité!
Inštalačný program softvéru Philips Songbird je 
už uložený v zariadení MUSE. 
Aby sa na zariadení MUSE uvoľnila pamäťová 
kapacita pre mediálny obsah, inštalačný súbor 
sa po prvej inštalácii automaticky odstráni. 
Keď chcete nainštalovať softvér kedykoľvek 
po prvej inštalácii, postupujte podľa týchto 
pokynov:
1 Pripojte zariadenie MUSE k počítaču.
2 Uistite sa, že je počítač pripojený na 

Internet a potom otvorte program 
Windows Prieskumník.

3 V programe Windows Prieskumník 
kliknite pravým tlačidlom myši na 
zariadenie MUSE a potom vyberte 
možnosť inštalácie softvéru Philips 
Songbird.

Počítač prevezme inštalačný súbor z  »
Internetu.

4 Dokončite inštaláciu podľa pokynov na 
obrazovke.

Indikátor úrovne nabitia batérie
Na displeji sa zobrazujú približné úrovne stavu 
batérie nasledovne:

100 % 75 % 50 % 25 % 0 %

Blikajúce zobrazenie stavu batérie  »
znamená, že batéria je takmer vybitá. 
Prehrávač uloží všetky nastavenia a do 
60 sekúnd sa vypne.

Poznámka

Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet  •
cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet 
cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od 
používania a nastavení.
Po dokončení nabíjania sa animácia nabíjania  •
ukončí a zobrazí sa ikona .

Tip

Nasledovným spôsobom môžete šetriť  •
energiu batérie a predĺžiť tak čas prehrávania 
zariadenia MUSE: Prejdite do ponuky  > 
[Nastavenia displeja] > [Časovač vypnutia 
obrazovky] a vyberte nastavenie s najkratšou 
dobou časovača.

Softvér uložený v zariadení 
MUSE
Zariadenie MUSE je vybavené týmto softvérom: 
• Philips Songbird (pomáha vám pri 

aktualizácii firmvéru zariadenia MUSE a 
pri prenose mediálnych súborov).

Súbory uložené v zariadení 
MUSE
V zariadení MUSE sú nahraté nasledovné 
súbory:

Návod na použitie• 
Často kladené otázky• 
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4 Aktualizácia 
firmvéru 
zariadenia MUSE

Ovládanie zariadenia MUSE riadi vnútorný 
program, ktorý sa nazýva firmvér. Od zakúpenia 
vášho zariadenia MUSE už mohli byť vydané 
novšie verzie firmvéru.
Softvérová aplikácia s názvom Philips Songbird 
môže použiť váš počítač na skontrolovanie 
aktualizácií firmvéru, ktoré sú dostupné na 
internete.
Nainštalujte aplikáciu Philips Songbird do 
počítača (pozrite si kapitolu Inštalácia softvéru) 
a podľa pokynov vykonajte aktualizáciu (pozrite 
si kapitolu Ručné overenie/aktualizácia 
firmvéru).

Poznámka

Vaše hudobné súbory nebudú aktualizáciou  •
firmvéru ovplyvnené.

Ručné overenie/aktualizácia 
firmvéru
1 Uistite sa, že je váš počítač pripojený na 

Internet.
2 Pripojte zariadenie MUSE k počítaču 

(pokyny nájdete v časti Pripojenie a 
nabíjanie).

3 V počítači kliknite na Štart >Programy 
> Philips > Philips Songbird. Spustí sa 
aplikácia Philips Songbird.

4 Kliknite na MUSE na table Prehrávač. 
Potom vyberte položku Tools (Nástroje) 
> Check for updated firmware 
(Vyhľadať aktualizovaný firmvér) v 
automaticky otváranom okne.

Aplikácia  » Philips Songbird vyhľadá 
na internete dostupné aktualizácie 
firmvéru. Ak sú k dispozícii, nainštaluje 
ich do zariadenia.

5 Podľa pokynov na obrazovke dokončite 
aktualizáciu firmvéru zariadenia MUSE.

6 Čakajte, kým aktualizácia neskončí a 
následne odpojte zariadenie MUSE od 
počítača.

MUSE sa po aktualizácii firmvéru  »
reštartuje a je opäť pripravený na 
použitie.
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5 Zapnutie 
a vypnutie 
zariadenia MUSE

1 Stlačte a na dlhšie ako 2 sekundy podržte 
tlačidlo  a prehrávač sa vypne resp. 
zapne.

Automatické vypnutie
Zariadenie MUSE je vybavené funkciou 
automatického vypnutia, ktorá šetrí energiu 
batérie.
Po uplynutí 10 minút v režime nečinnosti 
(neprehráva sa žiadna hudba a nebolo stlačené 
žiadne tlačidlo) sa prehrávač MUSE vypne.
1 Ak chcete prehrávač MUSE znova zapnúť, 

stlačte na viac ako 2 sekundy tlačidlo .

Tip

Predvolené nastavenie je 10 minút, keďže  •
toto predstavuje maximálny možný režim 
úspory energie. Tento režim môžete zmeniť v 
nastaveniach. 
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6 Philips Songbird
Zariadenie MUSE sa dodáva spolu so softvérom 
Philips Songbird. 
Softvér Philips Songbird vám umožňuje:

nakupovať nové médiá (hudbu a video) • 
online
vytvoriť knižnicu médií• 
spravovať vašu knižnicu médií• 
prehrávať hudbu a videá• 
synchronizovať médiá so zariadením • 
MUSE

Keď softvér Philips Songbird spustíte po 
prvýkrát, multimediálne súbory importujete 
do knižnice médií softvéru Songbird výberom 
niektorej z nasledovných možností:

Import an existing iTunes library. • 
(Importovať existujúcu knižnicu iTunes.)
Scan for media files in specific directories. • 
(Vyhľadať súbory médií v konkrétnych 
adresároch.) (Môžete nastaviť funkciu 
sledovania priečinka, pri ktorej sa súbory 
pridané do priečinka alebo odstránené 
z priečinka automaticky pridajú alebo 
odstránia aj v rámci knižnice médií 
softvéru Songbird.)

Vytvorenie knižnice médií
Na vytváranie knižnice pomocou médií 
softvéru Songbird využite jednu z nasledovných 
možností:

Rip a CD (Grabovanie disku CD)
Softvér Philips Songbird pri predvolenom 
nastavení inštaluje nasledovné prídavky, ktoré 
sú nevyhnutné na grabovanie diskov CD:

CD Rip Support (Podpora grabovania • 
diskov CD)
Gracenote Metadata Lookup Provider• 

Nastavenie možností grabovania 
diskov CD
1 V počítači spustite program Songbird.
2 Vyberte položky Tools (Nástroje) > 

Options... (Možnosti...).
3 Vyberte kartu CD Rip (Grabovanie 

CD) a potom vyberte želané možnosti 
grabovania diskov CD.

4 Na potvrdenie kliknite na tlačidlo OK.

Importovanie multimediálnych 
súborov z adresára
Nasledujúci postup uvádza, ako môžete do 
knižnice importovať multimediálne súbory 
(hudbu a video) uložené na inom mieste 
v počítači alebo v počítačovej sieti:
1 V počítači spustite program Songbird.
2 Na paneli s nástrojmi softvéru Songbird 

kliknite na File (Súbor), potom vyberte 
Import Media... (Importovať médiá...).

3 Vyberte multimediálne súbory (hudbu a 
video) a kliknite na tlačidlo OK.

Pridané multimediálne súbory sa  »
zobrazia v knižnici médií.

Tip

Ak zvolíte priečinok, ktorý obsahuje hudobné  •
alebo video súbory, softvér prehľadá tento 
priečinok a všetky hudobné alebo video 
súbory, ktoré sa v ňom nachádzajú, pridá 
do knižnice médií (duplicitné tituly budú 
vynechané).
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Importovanie médií z aplikácie iTunes
1 V počítači spustite program Songbird.
2 Vyberte položky Tools (Nástroje) > 

Options... (Možnosti...).
3 Na paneli s nástrojmi softvéru Songbird 

vyberte kartu Media Importer, potom 
položku iTunes Import/Export 
(Importovať/exportovať iTunes).

4 Overte si umiestnenie knižnice a 
jednotlivé voľby.

5 Vyberte položku Import Library 
(Importovať knižnicu).

Softvér importuje knižnicu iTunes do  »
Songbird.

Exportovanie médií do aplikácie 
iTunes
1 V počítači spustite program Songbird.
2 Vyberte položky Tools (Nástroje) > 

Options... (Možnosti...).
3 Na paneli s nástrojmi softvéru Songbird 

vyberte kartu Media Importer, potom 
položku iTunes Import/Export 
(Importovať/exportovať iTunes).

4 Overte si umiestnenie knižnice a 
jednotlivé voľby.

5 Vyberte položku Export Library 
(Exportovať knižnicu).

Softvér exportuje knižnicu z Songbird  »
do iTunes.

Preberanie obsahu z on-line zdrojov
Obsah môže zakúpiť aj od niektorého z 
nasledovných on-line zdrojov:

7-digital• 
V špecifikáciách zariadenia MUSE nájdete 
informácie o tom, ktoré služby sú vám 
dostupné.

Importovanie nahrávok zo zariadenia 
MUSE
1 V počítači spustite program Songbird.
2 Na paneli s nástrojmi softvéru Songbird 

kliknite na File (Súbor), potom vyberte 
Import Media... (Importovať médiá...).

3 Vyberte želané nahrávky v zariadení 
MUSE, potom kliknite na tlačidlo OK.

Vybrané nahrávky sú uvedené v  »
zozname knižnice médií.

Tip

Ak zvolíte priečinok, ktorý obsahuje nahrávky,  •
softvér prehľadá tento priečinok a všetky 
nahrávky, ktoré sa v ňom nachádzajú, pridá do 
knižnice (duplicitné tituly sa ignorujú).

Prehľadávanie knižnice médií
Knižnica médií softvéru Songbird má nasledovnú 
štruktúru:

a

b

c

d

a Panel prehrávača (tu sa zobrazuje 
zariadenie MUSE)

b Panel knižnice (tu nájdete obsah knižnice)

c Panel služieb (tu nájdete doplnkové 
informácie o obsahu, napr. zoznamy 
skladieb)

d Panel informácií (tu nájdete informácie o 
vybraných možnostiach)
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Organizácia a usporiadanie 
knižnice programu Songbird

Správa médií pomocou aplikácie 
Songbird
1 V počítači spustite program Songbird.
2 Vyberte položky Tools (Nástroje) > 

Options… (Možnosti...). 
3 Na paneli s nástrojmi softvéru Songbird 

vyberte kartu Manage Files (Správa 
súborov).

4 Označte zaškrtávacie políčko Allow 
Songbird to manage my files (Povoliť 
aplikácii Songbird spravovať moje 
súbory).

5 Nakonfigurujte možnosti, ktoré stanovujú 
spôsob organizácie médií.

Odstránenie multimediálnych súborov 
z knižnice médií softvéru Songbird
1 V knižnici softvéru Songbird kliknite 

pravým tlačidlom myši na multimediálny 
súbor a potom vyberte možnosť Remove 
(Odstrániť).

2 V kontextovom okne kliknutím na 
Remove (Odstrániť) potvrďte, že naozaj 
chcete tento súbor odstrániť.

Zvolený súbor sa odstráni z knižnice  »
a všetkých zoznamov skladieb. 
(Predvolene sa súbor len „odstráni“, 
nebude „vymazaný“. Multimediálny 
súbor naďalej existuje na svojom 
pôvodnom mieste v počítači alebo 
v počítačovej sieti.)

Tip

Ak chcete vybrať viacero súborov v počítači  •
(PC), stlačte a podržte stlačené tlačidlo Ctrl.
Ak chcete označiť niekoľko za sebou  •
nasledujúcich súborov, stlačte a podržte 
stlačený kláves Shift.

Zmazanie médií
Toto je spôsob, ako odstránite mediálne 
súbory v programe Windows Prieskumník:
1 Po pripojení zariadenia MUSE k počítaču 

otvorte program Windows Prieskumník.
2 V zariadení MUSE vyhľadajte priečinok s 

médiami.
3 Mediálny súbor odstráňte rovnakým 

spôsobom ako na akomkoľvek inom 
mieste v počítači.

Sledovanie priečinka aplikáciou 
Songbird
Softvéru Songbird môžete

povoliť monitorovanie obsahu priečinka a• 
pridávanie alebo odstraňovanie médií • 
z knižnice vzhľadom na aktuálny obsah 
priečinka.

1 V počítači spustite program Songbird.
2 Vyberte položky Tools (Nástroje) > 

Options... (Možnosti...).
3 Na paneli s nástrojmi softvéru Songbird 

vyberte kartu Media Importer a potom 
Watch Folders (Sledovať priečinky).

4 Vyberte priečinok, ktorý chcete Songbird 
sledovať z pohľadu zmien.

Zvolený priečinok sa bude sledovať  »
Songbird, pričom obsah knižnice sa 
bude prispôsobovať aktuálnemu 
obsahu priečinka.
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Prevzatie grafických motívov albumov
Ak chcete preberať grafické motívy vašich 
albumov, vyberte niektorú z nasledujúcich 
možností:
1 V počítači spustite program Songbird.

Na nástrojovej lišteSongbird vyberte • 
položky Tools (Nástroje) > Get Album 
Artwork (Prevziať grafický motív albumu).

Ak nie sú označené žiadne tituly,  »
Songbird prevezme grafické motívy 
pre všetky tituly v knižnici.

Pravým tlačidlom myši kliknite na vybrané • 
tituly.

Songbird prevezme grafické motívy  »
pre vybrané tituly.

Zoznamy skladieb
Softvér Philips Songbird pri predvolenom 
nastavení inštaluje nasledovné prídavky, ktoré sú 
nevyhnutné na grabovanie diskov CD:

CD Rip Support (Podpora grabovania • 
diskov CD)
Gracenote Metadata Lookup Provider• 

Vytvorenie zoznamu skladieb
1 V počítači spustite program Songbird.
2 Ak chcete vytvoriť nový zoznam 

skladieb, vyberte niektorú z nasledujúcich 
možností.

Na nástrojovej lište Songbird vyberte • 
položky File (Súbor) > New Playlist 
(Nový zoznam skladieb).
Pravým tlačidlom myši kliknite na • 
ľavú postrannú lištu a potom vyberte 
položku New Playlist (Nový zoznam 
skladieb).
Kliknite na symbol • + v spodnej časti 
ľavého postranného panelu služieb.
Na paneli služieb sa zobrazí nový  »
zoznam skladieb.

3 Zadajte názov pre nový zoznam skladieb.

Pridanie titulov do zoznamu skladieb
1 V počítači spustite program Songbird.
2 Vyberte jeden alebo niekoľko titulov
3 Ak chcete do zoznamu skladieb pridať 

vybrané tituly, vyberte niektorú z 
nasledujúcich možností:

Vybrané súbory myšou presuňte do • 
zoznamu skladieb na paneli služieb.
Pravým tlačidlom myši kliknite na • 
zvolené položky a potom vyberte 
položky Add to Playlist (Pridať do 
zoznamu skladieb) > The_name_
of_your_playlist (Názov_zoznamu_
skladieb).
Všetky zvolené tituly sa pridajú do  »
zoznamu skladieb.

Odstránenie titulov zo zoznamu 
skladieb
1 V počítači spustite program Songbird.
2 Vyberte zoznam skladieb.
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na titul, 

ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite 
na Remove (Odstrániť).

Zvolený titul sa odstráni zo zoznamu  »
skladieb.
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Zmena vzhľadu knižnice 
Songbird
Dizajn a farebnú schému knižnice Songbird je 
možné zmeniť. Tento proces nazývame „zmena 
peria“. Nové perie sa inštaluje a spravuje 
formou doplnkov.
Vyhľadanie nového peria
1 V počítači spustite program Songbird.
2 Na nástrojovej lište Songbird vyberte 

položky View (Zobraziť) > Feathers 
(Perie) > Get More Feathers… (Prevziať 
ďalšie perie...).

Softvér vyhľadá nové perie. »

Podľa on-line pokynov nainštalujte  »
nové perie.

Naformátovanie zariadenia 
MUSE (vymazanie všetkých 
hudobných súborov a údajov)
Program Philips Songbird je vybavený 
funkciou Formátovať, ktorú môžete použiť na 
naformátovanie zariadenia MUSE a vymazanie 
všetkých súborov z internej pamäte.

Výstraha

Nasledovný postup vymaže všetky súbory  •
uložené v pamäti zariadenia MUSE.

1 Nainštalujte do počítača program Philips 
Songbird (pozrite si kapitolu Inštalácia 
softvéru) a potom spustite program.

2 Na table prehrávača v programe Philips 
Songbird kliknite na ikonu zariadenia 
MUSE.

3 Na table s knižnicou kliknite na kartu s 
názvom Tools (Nástroje).

4 Na table s nástrojmi kliknite na položku 
Format device (Formátovať zariadenie).

5 Podľa pokynov na obrazovke dokončite 
proces opravy.

Oprava zariadenia MUSE 
(obnovenie výrobných 
nastavení)
Program Philips Songbird je vybavený funkciou 
opravy, pomocou ktorej môžete obnoviť 
výrobné nastavenia zariadenia MUSE. 
Skôr než začnete, zálohujte si súbory uložené v 
pamäti zariadenia MUSE (ak je to možné).

Výstraha

Nasledovný postup vymaže všetky súbory  •
uložené v pamäti zariadenia MUSE a obnoví 
jeho výrobné nastavenia.

1 Nainštalujte do počítača program Philips 
Songbird (pozrite si kapitolu Inštalácia 
softvéru) a potom spustite program.

2 Na lište s ponukou programu Philips 
Songbird (vo vrchnej časti) kliknite na 
vysúvaciu ponuku Tools (Nástroje) a 
potom vyberte položku Repair My MUSE 
(Opraviť moje zariadenie MUSE).

3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite 
proces opravy.
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7 Hudba

Pridanie hudby do prehrávača 
MUSE
1 Postup pridávania (prenosu) súborov 

médií (napr. hudby) do prehrávača MUSE 
nájdete v kapitole o programe Songbird 
v tomto návode na používanie.

Prehľad ovládacích prvkov 
hudby
Toto sú ovládacie prvky hudobného režimu:

Úloha Postup
prehrávanie ťuknúť na 2

pozastavenie ťuknúť na ;

presun na začiatok 
nasledujúceho hudobného 
titulu

ťuknúť na 

presun na začiatok 
aktuálneho hudobného titulu

ťuknúť na 

presun dopredu v 
hudobnom titule

ťuknúť a 
podržať 

presun dozadu v hudobnom 
titule

ťuknúť a 
podržať 

zobrazenie ponuky možností ťuknúť na 
zvýšenie/zníženie hlasitosti stlačiť tlačidlo 

hlasitosti  / 

Úloha Postup
prechod na obrazovku 
aktívneho prehrávania

ťuknúť na 

Prehľadávanie hudobných 
albumov
Prehľadávanie hudobnej knižnice podľa obalu 
albumu:
1 Ťuknutím na  sa zobrazí prehľadávač.
2 Obaly albumov prehľadávajte potiahnutím 

prstom na obrazovke zľava doprava alebo 
sprava doľava.

Počúvanie hudby
1 V základnej ponuke sa ťuknutím na  

prepnite do hudobného režimu.
Hudobná knižnica sa zobrazí v  »
stĺpcoch, ktoré môžete prispôsobiť:

Ťuknutím na tlačidlo  »  zobrazíte 
možnosti zobrazenia knižnice a potom 
môžete ťuknutím zvoliť možnosť 
zobrazenia.

2 V hudobných zoznamoch rolujete 
posunom prsta nahor alebo nadol na 
obrazovke.
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3 Keď nájdete požadovaný hudobný titul, 
ťuknutím spustite jeho prehrávanie.

Ťuknutím na tlačidlo • ; pozastavíte 
prehrávanie.
Ťuknutím na tlačidlo • 2 obnovíte 
prehrávanie.
Stlačením tlačidla •  sa vrátite do 
základnej ponuky.

Počas prehrávania hudby si môžete vybrať 
z nasledujúcich rozšírených funkcií prehrávania:

Ťuknutím na hodnotiacu lištu raz alebo • 
viac razy vyberte možnosť hodnotenia
•  (bez hodnotenia)
•  (hodnotenie 1)
•  (hodnotenie 2)
•  (hodnotenie 3)
•  (hodnotenie 4)
•  (hodnotenie 5)
Jedným alebo viacerými ťuknutiami • 
na tlačidlo  vyberte z nasledujúcich 
možností opakovania:

opakovať 1 (opakovať sa bude • 
aktuálna skladba)
opakovať všetky (opakovať sa budú • 
všetky skladby v aktuálnom výbere)
bez opakovania (neopakuje sa žiadna • 
položka)

Ťuknutím na tlačidlo •  prehráte hudobné 
skladby aktuálneho výberu knižnice 
v náhodnom poradí.
Ťuknutím na tlačidlo •  zobrazíte ďalšie 
hudobné možnosti ako ekvalizér a 
nastavenia funkcie FullSound.

Prispôsobenie zobrazenia 
hudobnej knižnice
V hudobnom režime môžete zmeniť, akým 
spôsobom sa zobrazuje hudba v knižnici:
1 Ťuknutím na tlačidlo  zobrazíte 

možnosti zobrazenia knižnice:
Interpreti a albumy (zobrazí • 
sa zoznam v troch stĺpcoch 
s interpretmi, albumami a titulmi 
v abecednom poradí)

Interpreti (zobrazí sa zoznam v • 
dvoch stĺpcoch s interpretmi a titulmi 
v abecednom poradí)
Albumy (zobrazí sa zoznam v • 
dvoch stĺpcoch s albumami a titulmi 
v abecednom poradí)
Všetky skladby (zobrazí sa zoznam • 
v jednom stĺpci so všetkými titulmi 
v abecednom poradí)
Zoznamy skladieb (zobrazí sa zoznam • 
v dvoch stĺpcoch so zoznamami 
skladieb a titulmi v abecednom 
poradí)

2 Ťuknite na zobrazenie, ktoré chcete 
použiť.

Knižnica sa zobrazí podľa použitého  »
zobrazenia.

Odstránenie práve 
prehrávanej hudobnej skladby
1 Počas počúvania hudobnej skladby 

ťuknite na .
2 Ťuknite na príslušnú možnosť na 

odstránenie hudobnej skladby.
3 Ťuknutím potvrďte odstránenie.

Odstránenie jednej alebo 
viacerých hudobných skladieb
1 Pomocou softvéru Philips Songbird 

môžete pridávať alebo odstraňovať a 
následne synchronizovať súbory médií, 
napr. hudbu.

Poznámka

Prípadne môžete vybrať z hlavnej ponuky  •
položku  a vyhľadať svoje súbory v zobrazení 
priečinka.
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8 Zvukové knihy
Zariadenie MUSE podporuje knihy vo 
zvukovom formáte. Táto funkcia vyžaduje na 
používanie program AudibleManager dostupný 
na webovej lokalite audible.com. Program 
AudibleManager vám umožňuje spravovať 
digitálny obsah vašich zvukových kníh.
Navštívte webovú lokalitu audible.com a 
zaregistrujte sa. Pri preberaní programu 
AudibleManager postupujte podľa pokynov na 
obrazovke.

Pridanie zvukových kníh do 
zariadenia MUSE
Dôležité: Zariadenie MUSE podporuje zvukové 
knihy formátu  alebo .
1 Vo vašom počítači spustite aplikáciu 

AudibleManager.
2 Podľa pokynov online prevezmite zvukové 

knihy vo formáte  alebo .
3 Podľa pokynov aplikácie AudibleManager 

zobrazených na obrazovke aktivujte 
zariadenie MUSE pre vaše zvukové knihy. 

4 Podľa pokynov aplikácie AudibleManager 
zobrazených na obrazovke preneste svoje 
zvukové knihy do zariadenia MUSE.

Poznámka

Zariadenie MUSE dokáže prehrať len zvukové  •
knihy, pre ktoré bolo aktivované.

Prehľad ovládacích prvkov 
zvukových kníh
Ovládacie prvky zvukových kníh:

Úloha Postup
prehrávanie ťuknúť na 2

pozastavenie ťuknúť na ;

presun na začiatok novej 
časti/kapitoly

ťuknúť na 

presun na začiatok aktuálnej 
časti/kapitoly

ťuknúť na 

presun dopredu v rámci 
zvukovej knihy

ťuknúť a 
podržať 

presun dozadu v rámci 
zvukovej knihy

ťuknúť a 
podržať 

zobrazenie ponuky 
možností

ťuknúť na 

zvýšenie/zníženie hlasitosti stlačiť tlačidlo 
hlasitosti  / 

zvýšenie/zníženie rýchlosti 
prehrávania

ťuknúť na  
/ 

prechod na obrazovku 
aktívneho prehrávania

ťuknúť na 
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Prehľadávanie zvukových kníh
Prehľadávanie knižnice zvukových kníh podľa 
obalu knihy:
1 Ťuknutím na  sa zobrazí prehľadávač.
2 Obaly kníh prehľadávajte potiahnutím 

prstom na obrazovke zľava doprava alebo 
sprava doľava.

Počúvanie zvukových kníh
1 V základnej ponuke sa ťuknutím na  

prepnite do režimu zvukových kníh.
Obrazovka prehrávania zvukových kníh 
obsahuje tri panely:

vrchný panel: možnosti• 
stredný panel: aktuálny výber • 
zvukových kníh
spodný panel: ovládacie prvky• 

2 V zoznamoch zvukových kníh rolujete 
posunom prsta nahor alebo nadol na 
obrazovke.

3 Keď nájdete požadovanú zvukovú knihu, 
ťuknutím spustite jeho prehrávanie.

Ťuknutím na tlačidlo • ; pozastavíte 
prehrávanie.
Ťuknutím na tlačidlo • 2 obnovíte 
prehrávanie.
Stlačením tlačidla •  sa vrátite do 
základnej ponuky.

Počas prehrávania zvukovej knihy si môžete 
vybrať z nasledujúcich rozšírených funkcií 
prehrávania:

Ťuknutím na hodnotiacu lištu raz alebo • 
viac razy vyberte možnosť hodnotenia
•  (bez hodnotenia)
•  (hodnotenie 1)
•  (hodnotenie 2)
•  (hodnotenie 3)
•  (hodnotenie 4)
•  (hodnotenie 5)
Ťuknutím na tlačidlo •  pridáte záložku na 
aktuálnu pozíciu vo zvukovej knihe.
Ťuknutím na tlačidlo •  zobrazíte ďalšie 
možnosti pre zvukové knihy.

Prispôsobenie zobrazenia 
knižnice zvukových kníh
V režime zvukových kníh môžete zmeniť, akým 
spôsobom sa zobrazujú zvukové knihy v knižnici:
1 Ťuknutím na tlačidlo  zobrazíte 

možnosti zobrazenia knižnice:
Autori (zobrazí sa zoznam • 
v jednom stĺpci so všetkými autormi 
v abecednom poradí)
Knihy (zobrazí sa zoznam • 
v jednom stĺpci so všetkými titulmi 
v abecednom poradí)

2 Ťuknite na zobrazenie, ktoré chcete 
použiť.

Knižnica sa zobrazí podľa použitého  »
zobrazenia.
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9 Prehrávač 
BBC iPlayer 
(dostupný len vo 
Veľkej Británii)

Pomocou prehrávača BBC iPlayer si môžete 
na zariadení MUSE vychutnať svoje obľúbené 
programy BBC za posledných 7 dní.
Postup pri používaní prehrávača BBC iPlayer v 
zariadení Philips MUSE:
1 V počítači spustite prehľadávač a prejdite 

na lokalitu www.bbc.co.uk/iplayer
2 Kliknutím vyberte program.
3 Presuňte myš nad tlačidlo Download 

(Prevziať) vpravo dolu na obrazovke.

4 Kliknite na možnosť: For portable devices 
(Pre prenosné zariadenia), čím spustíte 
preberanie.

5 Keď uvidíte takúto obrazovku, kliknite na 
tlačidlo Continue (Pokračovať).

6 Po krátkom čase by sa mala zobraziť 
možnosť prevzatia. Kliknutím na tlačidlo 
Download (Prevziať) uložte program do 
počítača.

Po vykonaní tohto procesu by mal byť  »
súbor úspešne prevzatý.
Po prevzatí súboru môžete 
pomocou programov Windows 
PrieskumníkaleboWindows Media 
Player 11preniesť súbor do prehrávača 
MUSE.
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7 Pripojte prehrávač MUSE a preneste 
do počítača súbor pomocou programu 
A. Windows Prieskumník alebo B. 
Windows Media Player 11.

A Prenos pomocou programu Windows 
Prieskumník

Dôležité: Pred prenesením súboru • 
pomocou programu Windows 
Prieskumník krátko (~10 sekúnd) 
prehrajte súbor v počítači pomocou 
Windows Media Player 11.

Počas prenosu sa môže zobraziť • 
nasledujúca výzva systému Windows. 
Kliknutím na tlačidlo Áno alebo Áno 
pre všetky pokračujte.

B Prenos pomocou programuWindows 
Media Player 11

D ô l e ž i t é  u p o z o r n e n i e :  p r e d • 
pripojením prehrávača GoGear k 
počítaču sa uistite, že ste vybrali 
možnos ť [MTP] v položke  > 
[Predvoľba pre pripojenie k PC]. 
Podrobné informácie nájdete v • 
pomocníkovi programu Windows 
Media Player 11.

Poznámka

Každý program BBC iPlayer je chránený  •
pomocou digitálnej licencie a s akýmkoľvek 
mobilným zariadením ho možno 
synchronizovať najviac päťkrát.
Informácie o systémových požiadavkách  •
nájdete v návode na použitie alebo stručnej 
príručke spustenia.
Program BBC iPlayer možno prevziať len  •
pomocou počítačov s operačným systémom 
Windows XP (SP2 alebo novší) a s 
nainštalovaným programom Windows Media 
Player 11.

 • Prehrávač BBC iPlayer je dostupný len vo 
Veľkej Británii.

Pri pokuse o prevzatie programu sa zobrazí 
výzva na nainštalovanie doplnku. Mám ho 
skutočne nainštalovať?
Ak sa v prehľadávači zobrazí takáto správa, 
postupujte podľa pokynov na obrazovke: 
Nainštalujte objekt active-X, ktorý 
prehľadávač potrebuje na vykonanie tejto 
operácie. (Kliknite na žltú oblasť v hornej časti 
obrazovky, v ktorej je zobrazená táto správa.) 
Po tejto inštalácii by sa mali dať programy 
normálne prevziať.
Pri pokuse o prevzatie programu sa zobrazí 
výzva na inováciu softvéru Windows Media 
Player…
Pomocou prepojenia v správe o potrebe 
inovácie softvéru vykonajte inováciu inštalácie 
softvéru Windows Media Player.
V programe, ktorý chcem sledovať, nevidím 
možnosť prevzatia.
Niektoré programy nie sú v súčasnosti k 
dispozícii na prevzatie.
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Keď pomocou myši presuniem prevzatý súbor 
s videom, zobrazí sa nasledujúca správa.
Ako postupovať?

Ignorujte túto chybu (kliknite na položku Yes 
(Áno) alebo Yes to All (Áno pre všetky)). 
Súbor sa prenesie a prehrá na zariadení bez 
problémov.
Ďalšiu pomoc týkajúcu sa prehrávača BBC 
iPlayer nájdete na lokalite http://iplayerhelp.
external.bbc.co.uk/help/download_
programmes/sideloading.
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10 Video

Pridanie videa do prehrávača 
MUSE
1 Postup pridávania (prenosu) súborov 

médií (napr. videa) do prehrávača MUSE 
nájdete v kapitole o programe Songbird 
v tomto návode na používanie.

Prehľad ovládacích prvkov 
videa
Ovládacie prvky videa:

Úloha Postup
prehrávanie ťuknúť na 2

pozastavenie ťuknúť na ;

presun na začiatok 
nasledujúceho titulu videa

ťuknúť na 

presun na začiatok 
aktuálneho titulu videa

ťuknúť na 

presun dopredu/dozadu v 
titule videa

ťuknúť na  a 
potom ťuknúť na 
pozíciu na lište 
priebehu

zobrazenie ponuky 
možností

ťuknúť na 

zvýšenie/zníženie hlasitosti stlačiť tlačidlo 
hlasitosti  / 

Úloha Postup
prechod na obrazovku 
aktívneho prehrávania

ťuknúť na 

Prehľadávanie albumov videa
Prehľadávanie knižnice videa podľa obalu 
albumu:
1 Ťuknutím na  sa zobrazí prehľadávač.
2 Obaly albumov prehľadávajte potiahnutím 

prstom na obrazovke zľava doprava alebo 
sprava doľava.

Prehrávanie videonahrávok
1 V základnej ponuke sa ťuknutím na  

prepnite do režimu videa.
2 Cez zoznam videí môžete prechádzať 

posúvaním prsta nahor alebo nadol po 
obrazovke.

3 Keď nájdete požadovaný titul videa, 
ťuknutím spustite jeho prehrávanie.
Obrazovka prehrávania videa obsahuje 
tri panely:

vrchný panel: možnosti• 
stredný panel: aktuálny výber videa• 
spodný panel: ovládacie prvky• 

Ťuknutím na tlačidlo • ; pozastavíte 
prehrávanie.
Ťuknutím na tlačidlo • 2 obnovíte 
prehrávanie.
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Ťuknutím na tlačidlo •  sa vrátite do 
hlavnej ponuky.
Stlačením tlačidla •  sa vrátite do 
základnej ponuky.

Počas prehrávania videa si môžete vybrať 
z nasledujúcich rozšírených funkcií prehrávania:

Ťuknutím na hodnotiacu lištu raz alebo • 
viackrát vyberte možnosť hodnotenia
•  (bez hodnotenia)
•  (hodnotenie 1)
•  (hodnotenie 2)
•  (hodnotenie 3)
•  (hodnotenie 4)
•  (hodnotenie 5)
Ťuknutím na tlačidlo •  zmeníte zobrazenie 
z normálneho na celú obrazovku.

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte • 
možnosti a ovládacie prvky.
Ťuknutím na tlačidlo •  zmeníte 
zobrazenie z celej obrazovky späť na 
normálne zobrazenie.

Ťuknutím na tlačidlo •  prepnete 
z bežného prehrávania do režimu 
vyhľadávania v rámci videa. Následne 
môžete

ťuknutím na lištu priebehu • a 
(pozrite si obrázok) na ovládacom 
paneli preskočiť na špecifické miesto 
v rámci aktuálne prehrávaného videa;
ťukaním na ovládaciu lištu rýchlosti • 
b (pozrite si obrázok) na ovládacom 
paneli zvyšujete/znižujete rýchlosť 
prehrávania dopredu/dozadu až na 
5-násobok normálnej rýchlosti:

ab

Ťuknutím na tlačidlo •  zobrazíte ďalšie 
možnosti videa, ako je Jas a funkcia 
Surround for movies.

Prehrávanie videí na HD 
televízore
Videoklipy z prehrávača prehráte na HD 
televízore nasledovným postupom:

1 Video prehráte podľa krokov v kapitole 
„Prehrávanie videí“.

2 Zapojte do prehrávača malú koncovku 
kábla HDMI (predáva sa samostatne).

3 Zapnite HD televízor.
4 Zapojte veľkú koncovku kábla HDMI 

(predáva sa samostatne) do konektora 
HDMI na HD televízore.

Video sa bude prehrávať na  »
obrazovke HD televízora.
Ťuknutím na obrazovku prehrávača • 
MUSE sa zobrazia možnosti 
prehrávania a navigácie.

Tip

Ak ste odpojili kábel HDMI, video prehrávané  •
na HD televízore sa obnoví niekoľko sekúnd 
po opätovnom pripojení kábla HDMI.
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Prispôsobenie zobrazenia 
knižnice videa
V režime videa môžete zmeniť, akým spôsobom 
sa zobrazujú videá v knižnici:
1 Ťuknutím na tlačidlo  zobrazíte 

možnosti zobrazenia knižnice:
Všetky videá (zobrazí sa zoznam • 
v jednom stĺpci so všetkými titulmi 
v abecednom poradí)
Zoznamy položiek na prehrávanie • 
(zobrazí ďalšie možnosti zobrazenia 
zoznamov položiek na prehrávanie)

2 Ťuknite na zobrazenie, ktoré chcete 
použiť.

Knižnica sa zobrazí podľa použitého  »
zobrazenia.

Odstránenie práve 
prehrávaného videa
1 Počas sledovania videa ťuknite na .
2 Video odstránite ťuknutím na danú 

možnosť.
3 Ťuknutím potvrďte odstránenie.

Odstránenie jedného alebo 
viacerých videí
Pomocou softvéru Philips Songbird môžete 
pridávať alebo odstraňovať a následne 
synchronizovať súbory médií, napr. videá.

Poznámka

Prípadne môžete vybrať z hlavnej ponuky  •
položku  a vyhľadať svoje súbory v zobrazení 
priečinka.
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11 Obrázky

Pridanie obrázkov do 
zariadenia MUSE
1 Postup pridávania (prenosu) súborov 

médií (napr. obrázkov) do prehrávača 
MUSE nájdete v kapitole o programe 
Songbird v tomto návode na používanie.

Prehľad ovládacích prvkov 
obrázkov
Ovládacie prvky režimu obrázkov:

Úloha Postup
prehrávanie prezentácie ťuknúť na 2

pozastavenie prezentácie ťuknúť na ;

prechod na nasledujúci 
obrázok

ťuknúť na 

prechod na predchádzajúci 
obrázok

ťuknúť na 

zobrazenie ponuky možností ťuknúť na 
zväčšenie obrázka 
(priblíženie)

ťuknúť na , 
potom ťuknúť 
na ovládaciu 
lištu priblíženia

otočenie obrázka v smere 
hodinových ručičiek o 
90 stupňov

ťuknúť na 

Úloha Postup
prechod na obrazovku 
aktívneho zobrazenia

ťuknúť na 

Prehľadávanie albumov 
obrázkov
Prehľadávanie knižnice obrázkov v zobrazení 
podľa albumu:
1 Ťuknutím na  sa zobrazí prehľadávač.
2 Obaly albumov prehľadávajte potiahnutím 

prstom na obrazovke zľava doprava alebo 
sprava doľava.

Zobrazenie obrázkov
1 V základnej ponuke sa ťuknutím na  

prepnite do režimu obrázkov.
Obrazovka zobrazenia obrázkov  »
má dve časti: zoznam albumov a 
zobrazenie miniatúr fotografií vo 
zvolenom albume.

2 Posúvaním prstom nahor a nadol v 
zozname albumov nájdite požadovaný 
album a potom ho ťuknutím vyberte.

3 V oblasti zobrazenia miniatúr ťuknite na 
obrázok, ktorý sa potom zobrazí v režime 
celej obrazovky.

Ťuknutím na tlačidlo • 2 zobrazíte 
obrázky vo zvolenom albume ako 
prezentáciu, ktorá sa spustí od práve 
zobrazeného obrázka.
Ťuknutím na tlačidlo •  zobrazíte 
ďalšie možnosti pre obrázky a 
prezentácie.
Ťuknutím na tlačidlo •  sa vrátite do 
základnej ponuky.
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Rozšírené zobrazenie 
obrázkov
Počas zobrazovania obrázkov si môžete vybrať 
z nasledujúcich rozšírených funkcií zobrazenia:

Ťuknutím na tlačidlo •  prejdite do režimu 
približovania a potom ťuknite na ovládaciu 
lištu priblíženia na ovládacom paneli:

Ťuknutím* na pravú stranu ovládacej • 
lišty priblíženia zvyšujete faktor 
zväčšenia až na 4-násobok normálnej 
veľkosti.
Ťuknutím* na ľavú stranu ovládacej • 
lišty priblíženia znižujete faktor 
zväčšenia (minimálna veľkosť: 
normálna veľkosť).

Dvojitým ťuknutím na obrázok obnovíte • 
zobrazenie bežnej veľkosti.
Ťuknutím na tlačidlo •  zobrazíte ďalšie 
možnosti pre obrázky, napríklad časové 
nastavenia prezentácie.

Tip

Keď zväčšený obrázok prekročí veľkosť  •
obrazovky, môžete prstom posúvať obrázok 
v rámci obrazovky.
* Ak chcete zvýšiť/znížiť faktor zväčšenia,  •
môžete tiež potiahnuť značku na lište ovládania 
priblíženia doľava alebo doprava.

Zobrazovanie obrázkov na 
televízore
Obrázky z prehrávača zobrazíte na televízore 
nasledovným postupom:

1 Obrázok zobrazíte podľa postupu 
v kapitole „Zobrazovanie obrázkov“.

2 Zapojte do prehrávača malú koncovku 
dodaného kábla HDMI (predáva sa 
samostatne).

3 Zapnite televízor.
4 Zapojte veľkú koncovku dodaného 

kábla HDMI (predáva sa samostatne) do 
konektora HDMI na televízore.

Obrázok sa zobrazí na televízore. »

Ťuknutím na obrazovku prehrávača • 
MUSE sa zobrazia možnosti 
zobrazenia, navigácie a prezentácie.

Tip

Ak ste odpojili kábel HDMI, obrázok  •
zobrazený na televízore sa obnoví niekoľko 
sekúnd po opätovnom pripojení kábla HDMI.

Odstránenie práve 
zobrazeného obrázka
1 Počas prezerania obrázka v režime na 

celú obrazovku ťuknite na .
2 Obrázok odstránite ťuknutím na danú 

možnosť.
3 Ťuknutím potvrďte odstránenie.

Odstránenie jedného alebo 
viacerých obrázkov
1 Pomocou softvéru Philips Songbird 

môžete pridávať alebo odstraňovať a 
následne synchronizovať súbory médií, 
napr. obrázky.

Poznámka

Prípadne môžete vybrať z hlavnej ponuky  •
položku  a vyhľadať svoje súbory v zobrazení 
priečinka.
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12 Rádio

Počúvanie rozhlasového 
vysielania v pásme FM
Prehrávač MUSE umožňuje pod čísla predvolieb 
uložiť až 20 rôznych rozhlasových staníc. 
Ak chcete automaticky naladiť rozhlasové 
stanice, postupujte podľa pokynov v kapitole 
Automatické naladenie predvolieb 
rozhlasových staníc. 
Funkcia automatického ladenia automaticky 
uloží prvých 20 najsilnejších signálov na čísla 
predvolieb.

Poznámka

Rozhlasové stanice môžete naladiť aj  •
manuálne. (Bližšie informácie nájdete v kapitole 
Manuálne naladenie rozhlasovej stanice.)

1 V základnej ponuke sa ťuknutím na  
prepnite do režimu rádia.

Kábel slúchadiel slúži ako anténa rádia  »
FM. 

2 Ťuknutím na tlačidlo  zobrazíte 
predvoľby.

3 Ťuknutím na číslo predvoľby začnete 
počúvať rozhlasovú stanicu, ktorá je 
uložená pod týmto číslom.

Stlačením tlačidla •  stlmíte zvuk 
rádia.
Stlačením tlačidla •  sa vrátite do 
základnej ponuky.

Automatické naladenie 
predvolieb rozhlasových 
staníc
Zariadenie MUSE ponúka funkciu 
automatického ladenia, ktorá vám pomôže 
vyhľadať rozhlasové stanice a uložiť ich pod 
predvolenými číslami.
1 Keď ste v režime rádia so zapojenými 

slúchadlami, ťuknite na tlačidlo  a 
zobrazí sa ponuka možností.

2 Ťuknite na možnosť automatického 
ladenia. 

Ak sa zobrazí výzva, ťuknutím ju • 
potvrďte.
Rádio automaticky naladí rozhlasové  »
stanice a uloží prvých 20 najsilnejších 
frekvencií na čísla predvolieb. 
Pri staniciach s podporou systému  »
RDS (Radio Data System) sa zobrazia 
doplnkové informácie o rozhlasovej 
stanici.

Manuálne naladenie 
rozhlasovej stanice
V režime rádia môžete manuálne naladiť 
rozhlasovú stanicu:
1 Potiahnutím prstom na ladiacom páse 

v spodnej časti obrazovky zľava doprava 
alebo sprava doľava manuálne zvyšujete/
znižujete frekvenciu.

Ťuknutím na tlačidlo •  zobrazíte 
ďalšie možnosti pre rádio.

Tip

Zvislá čiara na ladiacom páse označuje  •
frekvenciu rozhlasovej stanice, ktorá je uložená 
na čísle predvoľby.
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13 Nahrávky

Nahrávanie z FM rádia 
(dostupné iba u niektorých 
verzií!)
1 Keď počúvate rádio FM, ťuknutím na 

tlačidlo  aktivujete režim nahrávania.
Ťuknutím na tlačidlo •  spustíte 
nahrávanie.
Ťuknutím na tlačidlá • ; /  prepínate 
medzi pozastavením a nahrávaním.
Ťuknutím na tlačidlo • 2 zastavíte 
nahrávanie.
Nahrávky sa automaticky uložia do  »
prehrávača. (Formát názvu súboru: 
FMREC RRRR-MM-DD XXX.MP3, 
kde RRRR-MM-DD je rok, mesiac a 
deň záznamu a XXX je číslo nahrávky, 
ktoré sa generuje automaticky.)

Tip

Vaše nahrávky nájdete v časti  •  v priečinku 
nahrávok.

Nahrávanie zvuku/hlasu
Toto je postup nahrávania zvuku/hlasu 
pomocou vstavaného mikrofónu (pozrite si 
časť Prehľad, kde je uvedené umiestnenie 
vstavaného mikrofónu):
1 V základnej ponuke vyberte položku .

Ťuknutím na tlačidlo •  spustíte 
nahrávanie.
Ťuknutím na tlačidlá • ; /  prepínate 
medzi pozastavením a nahrávaním.
Ťuknutím na tlačidlo • 2 zastavíte 
nahrávanie.
Nahrávky sa automaticky uložia do  »
prehrávača. (Formát názvu súboru: 
REC RRRR-MM-DD XXX.MP3, kde 
RRRR-MM-DD je rok, mesiac a deň 
záznamu a XXX je číslo nahrávky, 
ktoré sa generuje automaticky.)

Tip

Vaše nahrávky nájdete v časti  •  v priečinku 
nahrávok.

Počúvanie nahrávok

1 V základnej ponuke sa ťuknutím na  
prepnite do režimu zobrazenia priečinkov.

2 Ťuknutím otvorte priečinok nahrávok.
3 V zozname nahrávok rolujete posunom 

prsta nahor alebo nadol na obrazovke.
4 Keď nájdete požadovanú nahrávku, 

ťuknutím spustite jej prehrávanie.
Ťuknutím na tlačidlo • ; pozastavíte 
prehrávanie.
Ťuknutím na tlačidlo • 2 obnovíte 
prehrávanie.
Ťuknutím na tlačidlo •  sa prepnete 
do režimu nahrávania.
Ťuknutím na tlačidlo •  zobrazíte 
ďalšie možnosti nahrávania.
Stlačením tlačidla •  sa vrátite do 
základnej ponuky.



34 SK

Prenos nahrávok do počítača
Na synchronizáciu svojich multimediálnych 
súborov použite softvér Philips Songbird.
Prípadne môžete na prenos nahrávok použiť 
program Windows Prieskumník: 
1 Pripojte zariadenie MUSE k počítaču.
2 V programe Windows Prieskumník 

otvorte zariadenie MUSE.
3 Vyberte priečinok Nahrávky > Hlas 

alebo FM rádio*.
4 Skopírujte a prilepte nahrávky do 

ľubovoľnej lokality v počítači.

Poznámka

* Funkcia nahrávania z FM rádia je dostupná  •
len u niektorých verzií. V ponuke na obrazovke 
zariadenia MUSE získate informácie o tom, 
ktoré funkcie sú vám dostupné.

Odstránenie práve 
prehrávanej nahrávky
Ak chcete odstrániť práve prehrávanú nahrávku, 
postupujte nasledovne:
1 Počas počúvania nahrávky ťuknite na .
2 Nahrávku odstránite ťuknutím na danú 

možnosť.
3 Ťuknutím potvrďte odstránenie.

Odstránenie jednej alebo 
viacerých nahrávok
Toto je spôsob, ako odstránite nahrávky v 
programe Windows Prieskumník:
1 Pripojte zariadenie MUSE k počítaču.
2 V programe Windows Prieskumník 

nájdite priečinok Nahrávky > Hlas alebo 
FM rádio*.

3 Nahrávky odstráňte bežným spôsobom, 
aký používate na odstránenie súborov z 
počítača.

Poznámka

* Funkcia nahrávania z FM rádia je dostupná  •
len u niektorých verzií. V ponuke na obrazovke 
zariadenia MUSE získate informácie o tom, 
ktoré funkcie sú vám dostupné.
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14 Karta SD

Vloženie karty SD
1 Zapnite zariadenie MUSE.
2 Otvorte kryt proti prachu zásuvky na 

karty Micro SD.
3 Vložte kartu Micro SD s kontaktmi 

otočenými nahor:

 Ikona karty Micro SD  »  sa pridá do 
základnej ponuky.

Poznámka

Prehrávač MUSE podporuje karty Micro SD  •
do kapacity 32 GB.

Importovanie súborov z karty 
Micro SD
1 Vložte kartu Micro SD.
2 V základnej ponuke sa ťuknutím na  

prepnite do režimu karty Micro SD.
3 Ťuknutím na tlačidlo  zobrazíte 

možnosti pre kartu Micro SD.
4 Ťuknutím na príslušnú možnosť 

importujte súbory z karty Micro SD do 
knižnice prehrávača MUSE.

Importované súbory sú dostupné cez  »
internú knižnicu prehrávača MUSE 
(príklad: v základnej ponuke ťuknutím 
na  získate prístup k importovaným 
hudobným súborom).
Stlačením tlačidla •  sa vrátite do 
základnej ponuky.

Prístup k súborom na karte 
Micro SD
1 Vložte kartu Micro SD.
2 V základnej ponuke sa ťuknutím na  

prepnite do režimu karty Micro SD.
3 Cez priečinky alebo súbory prechádzajte 

posunom prsta nahor alebo nadol po 
obrazovke.

4 Ťuknutím otvoríte priečinky alebo súbory.
Ťuknutím na tlačidlo •  zobrazíte 
ďalšie možnosti pre kartu Micro SD.
Stlačením tlačidla •  sa vrátite do 
základnej ponuky.
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15 Čítač textu

Čítanie textových súborov
1 V základnej ponuke sa ťuknutím na  

prepnite do režimu čítača textu.
Zobrazia sa textové súbory vo forme  »
zoznamu.

2 Posúvaním prstom nahor a nadol 
v zozname nájdite požadovaný textový 
súbor a potom ho ťuknutím vyberte.

3 Potiahnutím prstom na obrazovke 
sprava doľava alebo zľava doprava 
v texte prejdete na nasledujúcu alebo 
predchádzajúcu stránku.

Ťuknutím na •  zobrazíte ďalšie 
možnosti pre čítač textu.
Ťuknutím na tlačidlo •  sa vrátite do 
základnej ponuky.
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16 Použitie MUSE 
na prenos 
dátových 
súborov

Toto je spôsob, ako môžete používať zariadenie 
MUSE na ukladanie a prenos dátových súborov:
1 Pripojte zariadenie MUSE k počítaču 

(pokyny nájdete v časti Pripojenie a 
nabíjanie).

2 V počítači v programe Windows 
Prieskumníkskopírujte dátové súbory a 
prilepte ich do zariadenia MUSE.

Tip

Pomocou počítača preneste svoje dátové  •
súbory späť do počítača alebo odstráňte 
súbory zo zariadenia MUSE.
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17 Nastavenia
Pri prispôsobovaní zariadenia MUSE postupujte 
nasledovne:
1 V základnej ponuke sa ťuknutím na  

prepnite do režimu nastavení.
2 V ponuke nastavení

rolujete po zoznamoch možností • 
posunom prsta nahor alebo nadol na 
obrazovke.
ťuknutím vyberiete možnosti.• 
ťuknutím na •  potvrdíte možnosti 
(vyžaduje sa pri niektorých 
nastaveniach).
ťuknutím na •  sa vrátite na 
predchádzajúcu úroveň.
Stlačením tlačidla •  sa vrátite do 
základnej ponuky.

V ponuke nastavení sú k dispozícii nasledujúce 
možnosti:

Nastavenia Ponuka možností Podponuka možností
Nastavenia úspory 
energie*

Chráňte životné prostredie!
Vyberte si najkratšiu dobu pohotovostného režimu do automatického 
vypnutia.
10 minút (predvolené)
20 minút
30 minút
Vždy zap.

Časovač 
automatického 
vypnutia

Vyp. (predvolené)
15 minút
30 minút
60 minút

Nastavenia displeja Jas {posuvný ovládač}• 
Časovač vypnutia 
obrazovky

30 sekúnd• 
1 minúta (predvolené)• 
2 minúty• 
5 minút• 
Vždy zap.• 

Tapeta Téma 1 (predvolená)• 
Téma 2• 
Téma 3• 
Vlastná (z knižnice obrázkov)• 
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Nastavenia Ponuka možností Podponuka možností
Dátum a čas Nastaviť dátum

Nastaviť formát dátumu DD MM RRRR (predvolené)• 
MM DD RRRR• 
RRRR MM DD• 

Nastaviť čas
Nastaviť formát času 12 hodín• 

24 hodín (predvolené)• 
Zobraziť čas v hlavičke Zap. (predvolené)• 

Vyp.• 
Jazyk Česky• 

Grécky• 
Anglicky (predvolené)• 
Dánsky• 
Nemecky• 
Španielsky• 
Francúzsky• 
Taliansky• 
Maďarsky• 
Holandsky• 

Nórsky• 
Poľsky• 
Portugalsky • 
Portugalsky (Brazília)• 
Rusky• 
Slovensky• 
Fínsky• 
Švédsky• 
Turecky• 
Čínsky (zjednodušená)• 

Čínsky (tradičná)• 
Japonsky• 
Kórejsky• 
Thajsky• 
Hebrejsky (len • 
niektoré verzie)
Arabsky (len niektoré • 
verzie)

Predvoľba pre 
pripojenie k PC

MSC – veľkokapacitné zariadenie (predvolené)• 
MTP – prenos médií• 

Informácie Kapacita:
Voľný priestor:
Verzia firmvéru:
Model:
CTN:
Stránka podpory:

Formátovať 
zariadenie

Všetky údaje sa 
odstránia. Pokračovať?

Áno• 
Nie• 

Obnovenie nastavení Obnoviť výrobné 
nastavenia
Súbory prenesené do 
prehrávača ostanú 
zachované.

Obnoviť• 
Zrušiť• 

* Predvolené nastavenie v hodnote 10 minút 
predstavuje maximálny možný režim úspory 
energie. Ak nastavenia zariadenia ponecháte 
v tomto režime, prispievate tým k ochrane 
životného prostredia úsporou energie v batérii.
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18 Technické údaje

Napájanie
Zdroj napájania: vstavaná lítium-iónová poly-
mérová nabíjateľná batéria 1100 mAh
Doba prehrávania¹ 
- zvuk: 24 hodín
- video: 5 hodín
Softvér
Philips Songbird: na aktualizáciu firmvéru a 
prenos hudby
Možnosti pripojenia
Slúchadlá – 3,5 mm 
Vysokorýchlostné USB 2.0
HDMI
Zvuk
Odstup kanálov: 50 dB
Frekvenčná odozva: 20 – 18 000 Hz
Výstupný výkon: 2 x 2,7 mW (pre verziu EÚ); 
2 x 10,5 mW (pre verziu mimo EÚ)
Pomer signálu a šumu: > 85 dB

Prehrávanie zvuku
Podporované formáty:
Prenosové rýchlosti Vzorkovacie frek-

vencie
MP3:
8 – 320 kb/s a VBR 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
WMA:
5 – 320 kb/s 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
FLAC:
max. 1,5 Mb/s 48 kHz
APE:
max. 1,5 Mb/s 48 kHz
OGG:
max. 320 kb/s 8 – 48 kHz
AAC:
max. 320 kb/s 8 – 48 kHz

Prehrávanie videa
Podporované formáty:
MPEG4 (vo formáte .avi a .mp4)
RMVB
WMV
Zobrazenie obrázkov
Podporované formáty:
JPEG
BMP
PNG
GIF
Pamäťové médiá
Kapacita vstavanej pamäte²:
SA2MUS04 4 GB NAND Flash
SA2MUS08 8 GB NAND Flash
SA2MUS16 16 GB NAND Flash
SA2MUS32 32 GB NAND Flash
Displej
Dotykový farebný displej LCD 480 x 320 
pixelov (HVGA)

Poznámka

¹ Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet  •
cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet 
cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od 
používania a nastavení. 
² 1 GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná  •
kapacita je nižšia. Celá kapacita pamäte nemusí 
byť k dispozícii, pretože časť pamäte bude 
vyhradená pre prehrávač. Úložná kapacita 
vychádza z priemerného trvania skladby 4 minúty 
a kódovania 128 kbit/s vo formáte MP3.

Systémové požiadavky
Windows® XP (balík SP3 alebo novší)/• 
Vista/7
Procesor Pentium III, 800 MHz alebo • 
výkonnejší
512 MB RAM• 
500 MB voľného miesta na pevnom disku• 
Pripojenie k internetu• 
Prehliadač Microsoft® Internet Explorer • 
6.0 alebo novší
jednotka CD-ROM• 
Port USB• 
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19 Slovník

B
Bezstratová kompresia
Systém zníženia počtu bitov údajov (hustoty) 
v hudobnom signále bez poškodenia 
originálneho signálu.

Bitová rýchlosť
Bitová rýchlosť je počet bitov, ktoré sa 
presunú alebo spracujú za jednotku času. 
Bitová rýchlosť sa zvyčajne meria v násobkoch 
bitov za sekundu (kilobity za sekundu, kb/s). 
Pojem bitová rýchlosť je synonymum k 
prenosovej rýchlosti údajov (alebo rýchlosti 
údajov). 

D
Decibel (dB)
Merná jednotka, ktorá sa používa na 
vyjadrenie relatívneho rozdielu vo výkone 
alebo intenzite zvuku.

F
FLAC [Free Lossless Audio Codec]
Zvukový formát podobný formátu MP3. 
Formát FLAC je založený na bezstratovej 
kompresii, teda zvuk zostáva zachovaný v plnej 
kvalite. 

FM (modulácia frekvencie)
V prípade rozhlasového vysielania: metóda 
modulácie, pri ktorej sa frekvencia nosného 
napätia mení podľa frekvencie modulačného 
napätia.

Frekvenčná odpoveď
Je to rozsah frekvencií, ktoré dokáže vydávať 
reproduktor, od najnižšej frekvencie k 
najvyššej. Hoci optimálny normálny rozsah 
je od 20 do 20 000 Hz (hertz), rozsah 
zvukového vnemu ľudí je často oveľa menší. 
Dobrý reproduktorový systém s úplným 
frekvenčným rozsahom reprodukuje čo 
najväčšiu časť tohto rozsahu kvôli pokrytiu 
všetkých možných variácií. Jednotlivé 
reproduktory sú obmedzené na reprodukciu 
iba časti rozsahu, pre ktorú boli navrhnuté. 
Ich odpoveď je preto obmedzená, ale je to 
jeden z aspektov návrhu úplného zvukového 
systému.

FullSound
FullSound™ je inovatívna technológia od 
spoločnosti Philips. FullSound™ verne 
obnovuje zvukové detaily v skomprimovanej 
hudbe a prináša úplný zvukový zážitok bez 
akéhokoľvek rušenia. 

Funkcia Surround Sound pre filmy
Funkcia Surround Sound zahŕňa niekoľko 
technológií na obohatenie kvality zvukovej 
reprodukcie z ľubovoľného zdroja. Používaním 
funkcie Surround Sound je možné dosiahnuť 
efekt príbuzný trojrozmernému (3D) vnímaniu 
zvuku ľudským sluchom. 

K
Kompresia
Pri práci so zvukom ide o proces dočasného 
alebo trvalého zmenšenia veľkosti zvukových 
údajov kvôli efektívnejšiemu uloženiu alebo 
prenosu. Dočasné zmenšenie veľkosti 
súboru sa nazýva bezstratová kompresia a 
nedochádza pri nej k strate informácií. Trvalé 
zmenšenie veľkosti súboru (napríklad pri 
použití súborov formátu MP3) sa nazýva 
stratová kompresia a zahŕňa vylúčenie 
nepotrebných informácií, ktoré sa nenávratne 
stratia.
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Kopírovanie a konvertovanie (tzv. ripping)
Používanie softvéru, ktorý „extrahuje“ 
digitálny zvukový obsah z kompaktného 
disku a prenesie ho na pevný disk v počítači. 
Integrita údajov sa zachová, pretože signál 
neprechádza cez zvukovú kartu počítača 
a nevyžaduje konverziu do analógového 
formátu. Tento prenos z „digitálneho späť 
do digitálneho“ formátu vytvorí súbor WAV, 
ktorý je možné konvertovať na súbor MP3.

L
LCD (Liquid Crystal Display)
Pravdepodobne najbežnejší spôsob vizuálneho 
zobrazenia informácií v elektronických 
zariadeniach iných ako počítače.

M
MP3
Formát súboru so systémom kompresie 
zvukových údajov. MP3 je skratka pre Motion 
Picture Experts Group 1 (alebo MPEG–1) 
Audio Layer 3. Pri použití formátu MP3 
možno na jeden disk CD–R alebo CD–RW 
uložiť približne 10–krát viac údajov ako na 
bežný disk CD. 

MSC [Trieda veľkokapacitných pamäťových 
zariadení]
Trieda veľkokapacitných pamäťových zariadení 
USB (USB MSC alebo UMS) predstavuje 
množinu počítačových komunikačných 
protokolov, ktoré poskytujú rozhranie pre 
pamäťové zariadenia. Zariadenia podporujúce 
tento štandard sa označujú ako zariadenia 
MSC (trieda veľkokapacitných pamäťových 
zariadení).

MTP [Protokol na prenos médií]
Protokol na prenos médií (Media Transfer 
Protocol) podporuje prenos súborov s 
hudbou a videom do prenosných prehrávačov 
zvuku a videa.

N
Napster
Napster je online hudobná služba s ponukou 
neobmedzeného hudobného obsahu, ktorý 
môžete jednoducho preniesť do prehrávača 
MUSE. 

O
Ogg Vorbis
Grafické obrázky albumov sú funkciou, ktorá 
zobrazuje grafický motív (obrázok na obale) 
hudobného albumu. Tento obrázok umožňuje 
používateľovi rýchlo identifikovať hudobný 
album. Súbory s obrázkami pre hudobné 
albumy možno prevziať z internetu.

S
SuperScroll
SuperScroll™ je navigačná funkcia 
vyhľadávacích tlačidiel zariadenia s dvojitou 
akciou. Funkcia SuperScroll™ umožňuje 
jednoducho riadiť rýchlosť pri prechádzaní 
veľkých knižníc a rýchlo vyhľadať položky vo 
veľkých knižniciach. Dlhé stlačenie tlačidla 
aktivuje rýchlejšiu rýchlosť prechádzania.

Systém RDS (Radio Data System)
Tunery so systémom RDS dokážu automaticky 
naladiť stanice podľa vysielaného typu hudby 
(alebo hovoreného slova). Funkcia RDS tiež 
umožňuje prijímaču zobrazovať textové 
správy alebo obrázky (zvyčajne volacie znaky 
a informácie o formáte), ktoré mnohé stanice 
FM vysielajú na pomocnom nosnom signáli 
v rámci normálneho vysielacieho signálu. 
Niektoré tunery s podporou systému RDS 
dokážu dokonca prednostne uviesť dopravné 
upozornenia alebo núdzové vysielanie počas 
prehrávania iných médií – disku CD, MD alebo 
kazety. Existujú aj ďalšie užitočné funkcie, 
z ktorých mnohé ponúka stále viac staníc s 
podporou systému RDS.
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