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További segítségre van szüksége?
Kérjük, látogasson el a
���*���	���*+)�,��	+)��
oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges 
segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, 
aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a 
gyakran feltett kérdésekre.
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1 Fontos 
biztonsági 
tudnivalók

Általános karbantartás
A dokumentum fordítása csupán tájékoztató 
������=B

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió 
és a fordítás között, minden esetben az angol 
verzióban foglaltak érvényesek.
 

Vigyázat

 I �
���J���
��
����������
$=	&��
��	��J����

érdekében:

 I A terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy 
<=��!��������
�����
	�!#W���#��
��
��������	B

 I Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a terméket, illetve ne ejtsen 
rá semmilyen tárgyat.

 I Ne merítse vízbe a terméket. Ne érje víz a fülhallgató 
csatlakozóját és az akkumulátortartó rekeszt sem, mivel 
a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.

 I �
	���J��	
	&����!��
$=	&�
$#!������<#�#	

interferenciát okozhatnak. 

 I Készítsen biztonsági mentést a fájlokról. Ügyeljen rá, 
�#��
$��������
�
	���J��	��
���&��&��
������
<���#	��B

A Philips semmilyen, a készülék károsodásából vagy 
#����������������!>�
����
�������������
<�����������

nem vállal. 

 I �
��#!��$�	
��	��J����
���	�!��
�
<���$=������	��

(átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt zenei szoftverrel 
végezze.

 I Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy hígító-
tartalmú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a 
terméket.

 
./�����	&����(�����
���
�����)	����
���
��
	�����	
I
 A készüléket 0 és 35 ºC közötti 

��$����	���=
������
���������B
I
 A készüléket -20 és 45 ºC közötti 

��$����	���=
������
���#���B

I
 ���W�#��
��$����	�����
��
�		($(���#�

élettartama csökkenhet.

 
7�����	���
����,�����)�
):
Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez 
látogasson el a www.philips.com/support 
weboldalra.
 
Fejhallgató biztonságos használata

  
A lejátszó maximális kimeneti feszültsége 
maximum 150 mV.
$�!�	�
��	�����
��
�	�����<�����	���		<����:
�
����
�������
������	��#�#���
#	#����B
�

készülék olyan decibeltartományban képes 
megszólalni, amely egy percnél rövidebb 
használat esetén is halláskárosodást okozhat. 
A készülék a halláskárosultak érdekében 
képes a magasabb decibel-tartományok 
megszólaltatására is.
�
�������
W���>	�
�����B
[����
��
�����

$�����!!
��������&�
��
�#�����#	���B
�

�(��$#��!!
����
�&�����
�������������
(���

\�#�$����]
�������	
����	���
�������
���>��!��

igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. 
^��
_��
��������
$�� 
̀�#��
�
��������
���

biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást 
	���!!
��$
$>#�"���B
�
!���#����#�
��������
�
	&���	���	�����

állíthatja be:
q��"���
�
��������
�����&�
���W�#��
�������B
������
���
�&�����
�
�������� 
̀$"�
�������
��

torzításmentesen hallja a zenét.
)(��$#��!!
����
�&�����
�������������x
)#����!!
���
��
����>
�������������

\!���#����#�]
��������
��
������	��#�#���

okozhat.
�&�J���	������
���������
�
	���J��	�� 
̀�	����#�

be szüneteket.
,�����
!�
�
	&���	���
����W�#	��
�
<���������>

használata során.
��
���	&��
��#	#��
���� 
̀������=
��������

használja.
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{�������
���� 
̀�#��
�
��������
�		#�
��
�&����� 
̀
�$�	#�
�#�����#	#��
�
��������&�B
|�
���"���
�
��������
#����
$������ 
̀�#��
��

������
�
	&������
���#	��B
}#	#�#����
?������� 
̀����
���
����
	��W�#���
	�

�
	���J��	�� 
̀��
����#!!
	&�J���	������
�������

helyzetben van.
|�
���������
�
<���������>�
$#�#�#�
���$=�&� 
̀
illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, 
mert közlekedési balesetet okozhat, és sok 
helyen szabályellenes is.
 
Módosítások, változtatások
A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások 
semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék 
$=	&��������
�#���	#�>��B
 
>�������%)<������)
Az összes többi márkanév és terméknév 
��������	
$����J� 
̀��
�
�#���	#�>
��������#	

vagy szervezetek tulajdonát képezi.
��
�����������
���&��&��
<��������	
��
��
�(�#

:'*	
�������
���	J��
$��#����
�
�������
�#�#	

és a nemzetközi törvények megsértését jelenti.
Másolásvédett anyagokról (beleértve 
a számítógépes programokat, fájlokat, 
közvetítéseket és hangfelvételeket) készített 
������	�����
$��#���#	
�������
�#�#	
$����������

�#������	
$��(	
(��� 
̀��
!=�W����	$�����	

$����J���	B
^�
�
!��������
��$
����������>

ilyen célokra.
A Windows Media és a Windows logó a 
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett 
védjegye az Egyesült Államokban, illetve más 
országokban.
 
@���	��%���!�	�	����		���)	<��
��:�.������
������	��D�������������%)<)��*

  
�
�������
���������!��
������
$��#	
�������
�#���� 
̀
és felhasználóit is erre kéri. 
^��<#�(���� 
̀�#��
��
����������
��������>

$(���$����
������$��
�
�������
�#�
������


tulajdonosának engedélye nélkül hozták létre, 
illetve terjesztik. 
Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy 
terjesztése számos országban (beleértve az 
��
#�������
���
�
�������
�#�#	��
�#���	#�>

törvények megsértését jelentheti. 
�
�������
�#��
�&������	
!�����������
���

�������
�
<���������B
�
���$"�>������
�
�#�#����>
�������>��

	����>���
�������#���
��������
����
$��<�������

engedélyezett videofolyamok felvétele és 
átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag 
magáncélra használható, kereskedelmi célra 
��$�
��
!�
	���
�������
��
��	#���
�������

jogainak tulajdonosa által meghatározott 
���������
(���"���#	��B
[����
(���"���
�����

például a további másolatok készítésének 
tilalma. A videofolyamok a további másolást 
megakadályozó védelmi technológiával lehetnek 
�������B
[����
����!��
�
��$
	���"�����
<������� 
̀
�$���
J�����
?����$�����B
 
$������	&���
�
�������
��	&��������
���$�	��
$���������	

javítása és a Philips felhasználók élményének 
fokozása mellett. A készülék használati 
��#?�����	
$�����������
�
�������>

információkat / adatokat naplóz az eszköz nem 
�&����
$�$>�����!�B
��
���#	
�
<���������>	

által a használat során tapasztalt hibák vagy 
problémák azonosítására és észlelésére 
szolgálnak. Tárolásra kerül például a lejátszás 
hossza zene és tuner módban, az akkumulátor 
lemerüléseinek száma stb. A tárolt adatok nem 
tartalmaznak információt arra vonatkozóan, 
�#��
$�����
������=
������#$
����
$���

lejátszására használta a készüléket, és hogy 
honnan származtak a letöltések. A készüléken 
���#��
���#	��
�
�������
�[�q�����
�		#�

nyeri ki és használja fel, ha a vásárló visszaviszi a 
terméket az egyik Philips szervizközpontba; az 
adatok CSAK hibák diagnosztizálásához, illetve 
��#	
	����	(������	
$������������
	��J���	

felhasználásra. A tárolt adatokat a Philips az 
ügyfél kérésére azonnal átadja.
 
E�GIIJK�L���*N�<��)/�����)�
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Redistribution and use in source and binary 
<#�$� 
̀����
#�
����#(�
$#�?W���#� 
̀���

permitted provided that the following 
conditions are met: 
I
 Redistributions of source code must retain 

the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer. 

I
 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. 

I
 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 
�#<�����
����#(�
���W�?W
���#�
�������

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 
?�����
<#�
�
�����W(���
�(��#��
���
��W���$�B

[�
�#
�����
�����
���
<#(����#�
#�
W#����!(�#��

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, 
#�
��#?���
#�
!(������
������(���#��
�#�����

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 
��
���#W����
#W($������#�
?���
����

"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.
,)^
��},���^
[�
����['^'
���
[�� 
̀
�[,)��,
�����|,�
�}
�|�
�[|'
̀
^���^��
��
[;��[^'
̀[|:��'[|�
��,

|�,
�[;[,^'
,�
,)^
�����|,[^�

�}
;^�:)�|,��[�[,�̀
}[,|^��
}��

�
���,[:����
������^
�|'
|�|*
[|}�[|�^;^|,B
[|
|�
^�^|,
�)���
,)^

��,)���
��
:����[�),
)��'^��

�^
�[���^
}��
�|�
:��[;
̀'�;��^�

��
�,)^�
�[��[�[,�̀
�)^,)^�
[|
�|

�:,[�|
�}
:�|,��:,̀
,��,
��

�,)^��[�^ 
̀��[�[|�
}��;
̀��,
�}
��

[|
:�||^:,[�|
�[,)
,)^
��},���^

��
,)^
��^
��
�,)^�
'^��[|��
[|
,)^

SOFTWARE.
 
 

A termék újrahasznosítása
^�
�
���$�	
	����>
$������=
�����#	
��

alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A terméken található áthúzott kerekes kuka 
szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 
2002/96/EK európai irányelvnek.

  
Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. 
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus 
készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi 
�&������	���B
�
<�����������
����
	���J��	
������




6 HU

	���������������
���"�
$��������
�
	&�������
��

az emberi egészség károsodását.

Figyelem

 I Removal of the built-in battery invalidates the warranty 
and can destroy the product. 

 I The following removal and disposal instructions are 
steps that are to be performed at the end of the 
product's life only.

�#(�
��#(W�
W#������
�
!(���*��
��W������!��

battery covered by the European Directive 
2006/66/EC, which cannot be disposed of with 
normal household waste.

  
To safeguard the functionality and safety of 
�#(�
��#(W� 
̀��	�
�#(�
��#(W�
�#
��
#<?W���

collection point or service center where a 
professional can remove the battery as shown:

 
Please inform yourself about the local rules on 
separate collection of batteries. The correct 
disposal of batteries helps prevent potentially 
negative consequences on the environment and 
human health.
 
��<%�<��
�����Q/�&����W��&���<)����<���
részére

Ez a termék megfelel az Európai 
Unió rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.
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2 Az Ön új 
lejátszója

A doboz tartalma
^���������� 
̀�#��
$�������	*�
�
	&���	���

tartozékok:
Lejátszó

 
Fülhallgató

  
���*	�!��

 
Gyors üzembe helyezési útmutató

 
����#�����
��
�>�������
<J���

 
Philips GoGear audio player

Quick start guide

Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet

Megjegyzés

 I A képek csak illusztrációs célokat szolgáltatnak. A 
Philips fenntartja a jogot, hogy a termék színét vagy 
formatervezését értesítés nélkül megváltoztassa.

A lejátszóra letöltött PC szoftver
A MUSE
�
	&���	���
�:
��#<�������
���
�������x

I
 ���	����>)�<D��� (segítségével elvégezheti 

�
	���J��	
?�$����*���	
<����"����� 
̀
és kezelheti a számítógép és a lejátszó 
médiakönyvtárát).

A���	����>)�<D���internetes letöltéséhez 
I
 a számítógépére, keresse fel a www. 

philips.com/Songbird vagy www.philips.
com/support oldalt.

A lejátszóra feltöltött fájlok
A MUSE az alábbi fájlokat tartalmazza:
I
 Felhasználói kézikönyv
I
 ���	���
��$�����
	�����	

Áttekintés

@��
�	�

 
a �,�

I
 Nyomva tartás: a készülék be- és 
kikapcsolása

I
 ;����#$��x
�
	������
��������
�
�
���

feloldása.

b \�����
������

a
i

h

g

f
e

d
c

b

http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
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c 
I
 Egy szinttel vissza

I
 �����������
�
	���	���������B

I
 Az opciók menü megjelenítése

d �]7^N�>_
I
 Micro SD-kártya nyílás

e RESET
I
 )�
�
	�������
��$
������
�
�#$!#	


megnyomására, nyomja be a mélyedést 
egy golyóstoll hegyével.

f 
I
 ���*W�����	#�>
�&�������
��


adatátvitelhez

g MIC
I
 Mikrofon 

h 
I
 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó

i c��<������D�	��&�<)�D)
I
 ;����#$��x
�������
�&�������

csökkentése.

�����
������
Menü Mód �/�+�&

Zene hangfájlok lejátszása
Videó videózás
FM-rádió az FM-rádió 

behangolása;
felvétel FM-
rádióadóról

Képek képek megjelenítése
Felvételek hangfelvételek 

készítése és 
lejátszása.

Hangoskönyvek a AudibleManager 
szoftveren keresztül 
letöltött és átvitt 
hangoskönyvek 
hallgatása

Szövegolvasó szöveges (.txt) fájlok 
olvasása

Mappanézet $����	!��
����

fájlok megtekintése

�����"���#	
 A MUSE készülék 
beállításainak 
testreszabása

��������	
�
�������������
Alkalmazás kereséséhez vagy használatához 
��������#�
�
	���	��������x

 
a .���������<���	�%��������		��)���*�

b \���������<���	�%��������
������������	&�
	
�
���*�

c Érintse meg a  elemet az összes 
alkalmazás megjelenítéséhez.

d Érintse meg a  elemet a 
����
���������<%�	��"�
�
���*

���������
������
�����	
$�����
������������	&��������
�
����

I
 Nyomja meg a  gombot.
$���	����
�����������	&��������
�
����

I
 Nyomja meg többször a  gombot. 
�
������
�����	�
�	
�
��
�������	�

a

c

b

d
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Zárja le a MUSE
	���������B
����������
��
&�����

����������������
�
	��������B
^����
$����������

�
��$
	"����
$=������	��B

Automatikus zár
^��
!��#��#�
��
����������
�
	������

elhalványodik, és a zárolás automatikusan 
$���&�����	B
^��
��
�������$#�
�
	&���	���

helyen állíthatja be:  > [Megjelenítési beáll.] > 
{�
������|������"��}.
$��%�	���
���	�������

I
 Nyomja meg a  /  gombot. 
$��%�	�������!�	)	����

I
 Nyomja meg a  /  gombot.

SafeSound
A fülhallgatók révén a SafeSound
��������
�����

a biztonságos zenehallgatást.
Amikor a fülhallgatón keresztül hallgat zenét, a 
készülék lejátszó és a fülhallgató elektronikus 
�����$���
�������
$��!�W����
�
<J��	��
������

hangnyomást. Majd ezt a becsült értéket 
összeveti a hangnyomás referenciaszintekkel². 
^���	
���$����	�����
	J�&�!&��

��"�=
�	#�#	��
�����"����
$��
�
	���J��	
�

hangnyomás állapotának és a halláskárosodás 
kockázati szintjének jelzésére.

Hangnyomás-szint Maximális 
���������

több mint 90 
decibel

napi 30 perc

85-90 decibel napi 2 óra
80-85 decibel napi 5 óra
biztonságos naponta több mint 

5 óra

.���+�

 I ��
$>����
��
�(�>���
���!���#���#�
�%����*����

alapul.

 I ²A referenciaszintek a 2003/10/EK európai irányelv 
által a személyek zajnak való kitettségére vonatkozó 
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeken 
alapulnak.

�
���������
��	������

1 ^���������� 
̀�#��
W�����	#������*�
�

fejhallgatót a lejátszóhoz. 

2 �
����������
	��������
��#$��
$��
�

����������!����>
�#$!#	��B
 » Ha bekapcsolta a SafeSound funkciót, 

megjelenik a SafeSound
	�������B


3 A beállítások kiválasztásához végezze el a 
	&���	���
$=������	��x
I
 Érintse meg a  elemet a SafeSound 

beállítások kiválasztásához.
I
 A  gomb megérintésével 

megjelenítheti milyen mértékben van 
kitéve a hangnyomás hatásának egy 
hét alatt.

.���+�

 I A SafeSound beállításokkal kapcsolatos információkat 
lásd a „SafeSound” részben (lásd 'SafeSound', 26. oldal).

��+�)�>_|������������	���
Helyezzen be egy Micro SD-kártyát (legfeljebb 
��
��
$�������
�
MUSE készülékbe. Ezzel 
növelheti a MUSE memóriáját.

  
�����	�	��
�
� !�������"�
I
 �
	���	��������
��������
�
 ,  

, , , vagy  elemet.
 » Az SD-kártyáról támogatott 

médiafájlokat játszhat le.
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�� ������	
�
��

Töltés
A ~��)_��+� beépített akkumulátorral 
�����	���	 
̀�$���
�
���$"�>���
���*
W�����	#�>���
	������J�
�&������B
���*	�!��
���"��������
W�����	#������
�
�������>�

egy számítógéphez.

  
Megjegyzés

 I A MUSE számítógéphez csatlakoztatásakor a készülék 
felkéri, hogy válassza ki a [Töltés és átvitel…] vagy 
a [Töltés és lejátszás]
�����������B
)�
��$
�������
�

����������	
	&�J� 
̀�
[Töltés és átvitel…] lép életbe.

 I Ha töltés közben kívánja játszani a MUSE készüléken 
tárolt fájlokat, akkor válassza a [Töltés és lejátszás] 
�����������B

Akkutöltöttség kijelzése
��
�		($(���#�
�#������������
�&��&������

állapotának jelzése a lejátszón:

100% 75% 50% 25% 0%

 » ��
�		(�&��&�����
	�������
����#����

����� 
̀��
��
�		($(���#�
��$��J��!��

van. A lejátszó elmenti az összes 
beállítást, és 60 másodpercen belül 
kikapcsol.

Megjegyzés

 I Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal 
�&������	
_���B
��
�		($(���#�
���������$�
��
�
�&�����

ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól 
függ.

$���	�DD���(��	������<"��
<
��	�
takarékoskodhat az akkumulátor energiájával 

������	��������W>Q�	�%�����������%
�:

I
 q��"���
�
������<���*���"���
���W�#��

értékre (a  > [Megjelenítési beáll.] > 
{�
������|������"��} pontban).

A lejátszó be- vagy 
���+�)	���
Tartsa lenyomva a  /  gombot a lejátszó be- 
vagy kikapcsolásáig. 

$/�)����/��
����	
��
�����+�)	��
A lejátszó rendelkezik automatikus készenlét 
és kikapcsolás funkcióval, hogy kímélje az 
akkumulátort. 
10 perc inaktivitás (nincs lejátszás, nincs 
gombnyomás) után a lejátszó kikapcsol.
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4 Zene

Zenei fájlok átvitele a 
lejátszóra
 A számítógép médiakönyvtárát az alábbi 
módszerekkel lehet átvinni a MUSE  lejátszóra:

I
 Szinkronban a Philips Songbird 
alkalmazással (lásd 'Szinkronizálás a PC 
médiakönyvtárakkal a Philips Songbird 
segítségével', 28. oldal);
�
$���	�����
��#<����
���"��������

hozzáférhet internetes zeneboltok 
kínálatához, létrehozhat lejátszási 
listákat, vagy szerkesztheti a zenei 
��=���$�����
$������#	
����
['�

címke segítségével. 

I
 Húzza át a médiafájlokat a Windows 
[�����!��B
¡��
�
$�����=���$�����
$����	!�

rendezheti.

$�����)���Q��	)���|D�	���������!�%	)�
áthúzásához
1 Csatlakoztassa a MUSE készüléket 

számítógéphez.
2 A számítógépen kattintson a >�%��<
� vagy 

a >���"�&<
� opcióra,
I
 válassza ki a MUSE készüléket, majd 

hozzon létre mappákat.
3 A számítógépen húzza a médiafájlokat a 

MUSE készülék mappáiba.
I
 Vagy húzza a mappákat át a 

���$"�>������
�
MUSE készülékre.

Zene keresése a lejátszón
A MUSE készüléken zeneszámok adatai vagy 
lejátszási lista alapján kereshet zenét.

Zene keresése a zeneszámok adatai 
�	��%��
A  alatt a zenekönyvtár tartalma metaadatok 
����
['�*W"$	�	
���"��������
���
����������� 
̀
�
	&���	���
������	!��x
�{Q	���&}

I
 �
�������$#	
����>
�������
�����	

rendezve, ábécé sorrendben;

I
 ��
�����
����>	
�����
�
�������$#	

album szerint, ábécé sorrendben vannak 
rendezve.

 [Albumok]
I
 A zeneszámok album szerint vannak 

rendezve, ábécé sorrendben.
 [Minden dal]

I
 A zeneszámok dalcím szerint vannak 
rendezve, ábécé sorrendben.

#�	�����
�
����	�"	����$
A könyvtárnézetek közötti váltáshoz használja a 
választósávot. 
I
 Érintsen meg egy ikont a választósávon a 

könyvtárnézet kiválasztásához.
I
 Ha át akar váltani egy másik nézetre, 

érintse meg a választósávot. 
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Zene keresése lejátszási lista szerint
A  -ben érintse meg a  választósávot. A 
	&���	���
�����	
	&�J�
����������x

I
 számítógépes médiakönyvtárból átvitt 
lejátszási listák, vagy

I
 a lejátszón létrehozott személyes 
lejátszási listák. 

Zenelejátszás

1 Válassza ki a kívánt zeneszámot. 
2 A lejátszás indításához érintsen meg egy 

dalt.

��%��������	������
<�����	�������
Zene lejátszásakor válasszon a lejátszási 
	��������
��������
#�W�>	
	&�J�B
�
�����	�	�
��������
%�������&��	�
I
 Zene lejátszása közben érintse meg 

a 
���$��
�
����������
	�������

megjelenítéséhez.   

 » �
����������
	��������
$���������	
�

lejátszási opciók és az album borítója 
(ha van).

$�	�%��������
��������	��%�
�
����
I
 ¢������
$��
�
	&���	����x


�����	�	�
������	����
������	��	�
�
����������
����������	
	������������#�
�������

$��
�
����������
	��������
��������>
�	#�#	��x
 / 

I
 A lejátszás szüneteltetése/folytatása. 
 / 

I
 Dalok átugrása.

I
 Érintse meg egyszer vagy többször az 
��$������
����������	
	������������#�x
Összes ismétlése: az aktuális mappa 
összes dalának ismétlése.
Egy ismétlése: az aktuális dal 
megismétlése.
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I
 Az aktuális mappa összes dalának 
����������
������������=
�#����!��B


c��<�)�+�&����	�������

1 ^���������� 
̀�#��
W�����	#������*�
�

fejhallgatót a lejátszóhoz. 

2 Az opciók kiválasztásához érintse meg az 
 elemet: 

I
 [FullSound]
Állítsa vissza a hangzás tömörítés során 
elveszett részleteit (például MP3 vagy 
WMA esetén).

I
 [A hang testreszabása]
A hangbeállítások kiválasztásához húzza 
��
�
������W�>�
�#$!#�
�
	��������B

  
.���+�

 I Ha kiválasztja a [FullSound] és a [A hang testreszabása] 
opciót, egy másikat kikapcsol.

Menet közbeni lejátszási lista 
létrehozása
A MUSE
	���J��	��
����������
���
&�
$����

közbeni lejátszási lista létrehozására.
Zeneszámok hozzáadása menet közbeni 
lejátszási listához

1 Játssza le a kívánt zeneszámot.
2 A zeneszámok listáján vagy a lejátszási 

	��������
I
 érintse meg a  gombot és válassza 

a [Hozzáadás a lejátszási listához] 
�����������B
 » Megjelennek a lejátszási listák.

3 Érintéssel válasszon ki egy lejátszási listát.

Zeneszámok törlése
Az aktuális zeneszám törléséhez a lejátszási 

�������
1 Érintse meg a  gombot és válassza a 

[Törlés]
�����������B
2 Hagyja jóvá a választást.

 » ��
�	�(����
���$
�&����	B
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5 Videók

Videók átvitele a lejátszóra
A számítógép médiakönyvtárából töltsön át 
videókat a lejátszóra (lásd 'Zenei fájlok átvitele a 
lejátszóra', 11. oldal).

Videók keresése a lejátszón
A  alatt a videókönyvtár címek szerint van 
rendszerezve.
I
 ������
�
	���	����������
�
  pontra.

 » A videofájlok ábécésorrendben vannak 
megjelenítve. 

Videók lejátszása

1 Keressen egy videót a videokönyvtárban. 
2 Érintse meg a videót. 

 » A lejátszás az aktuális videótól 
	����	B


 » ;��������	
�
����������
	�������B

 
��%��������	������
<�����	�������
$�	�%��������	������
<�����	��������)��

���������<���	�%��������
����������	�	���&�
�)�)��:

I
 )�
��J	����� 
̀�������
$��
�
	��������

az ikonok megjelenítéséhez.

 / 
I
 A lejátszás szüneteltetése/folytatása. 

 / 
I
 Felvétel átugrása.

 / 
I
 ������
�
������
	�������
��
�
�#�$��


nézet között. 

I
 ¢���������
��������
	�
�
	�������

fényerejét.

Videók törlése
I
 Játssza le a kívánt videót. Érintse meg 

a  gombot és válassza a [Videó 
törlése]
�����������B
 » Az aktuális videó törlésre kerül.
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6 FM-rádió
Megjegyzés

 I A rádióállomások behangolásához csatlakoztassa 
a tartozék fejhallgatót. A fejhallgató antennaként is 
$=	&�	B
�
�#!!
�����
���	�!��
$#������
�
<���������>

������	��
	J�&�!&��
�����#	!�B

Rádióállomások behangolása

Automatikus hangolás

1 ������
�
	���	����������
�
  pontra. 
 » ��	��W�#�
�
���(�#�����
��������


rádióállomás. 

2 ^����
!����"�#��
���#$��
	������������#�

érintse meg a  gombot a könyvtár 
�����
	������������#�B
^��
�����
!����"�#��

állomást érintéssel indíthat el. 

  
3 Az automatikus hangolás újraindításához 

nyomja meg a  gombot, majd válassza az 
[Automatikus hangolás]
�����������B

 » �
����
���!����"���#	
���������"������
�


	���J��	
��
��������
���#$���
���#�B


4 A rádió be-/kikapcsolásához érintse meg a 
 elemet.

.���+�

 I Ha elutazik (például másik városba vagy országba), 
akkor a jobb vétel érdekében indítsa újra az 
automatikus behangolást.

Manuális hangolás
Egy adott frekvencia megkereséséhez használja 
a Manuális hangolás funkciót.
1 �����#�
��
�
����������
	���������B


I
 Érintse meg a  /  elemet a 
����������
	�������
$�������"�������

vagy elrejtéséhez. 

  
2 Frekvencia keresése a rádiólejátszási 

	��������x
I
 Érintse meg a  /  elemet a 

frekvencia menüsorban. 
3 A rádió be-/kikapcsolásához érintse meg a 

 elemet.

$���	����D��		"�)����		)���)�
tárolása
A MUSE
	���J��	��
��
�	��
��
�����
!����"�#��

állomást is tárolhat. 
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1 Hangoljon be egy rádióállomást.
2 �
���>
����������
	��������
��#$��


meg a  gombot, és válassza a [Mentés 
�	�D��		"���D�}
�����������B

Az összes kiválasztott tárolt állomás 
eltávolításához

I
 Nyomja meg a  gombot, majd 
válassza a {Q	�D��		"���)����	
��} 
�����������B
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�� �
��

�
���������	����	�%����&��
A számítógép médiakönyvtárából töltsön át 
képeket a lejátszóra (lásd 'Zenei fájlok átvitele a 
lejátszóra', 11. oldal).

�
�������
�����	�%����&�
A  alatt a képkönyvtár albumok (vagy mappák) 
��
$�����=�&	
�������
���
�������B

Használja a választósávot.
A könyvtárnézetek közötti váltáshoz használja a 
választósávot. 
I
 Érintsen meg egy ikont a választósávon a 

könyvtárnézet kiválasztásához.
I
 Ha át akar váltani egy másik nézetre, 

érintse meg a választósávot. 

  
�
���	�%�������

1 A  alatt érintse meg a kiválasztott képet. 
 » ;��������	
�
	�����������
	�������B


2 Kép kiválasztásához mozgassa az ujját balra 
/ jobbra.

  
��%��������	������
<�����	�������
$�	�%��������	������
<�����	��������)��

���������<���	�%��������
����������	�	���&�
�)�)��:

I
 )�
��J	����� 
̀�������
$��
�
	��������

az ikonok megjelenítéséhez.

 / 
I
 A diavetítés lejátszásának indítása/

pillanatmegállítása/folytatása.
 / 

I
 Képek átugrása.

I
 A kép elforgatásához érintse meg a 
	��������B


A diabemutató beállításainak kiválasztása
�
����������
	��������
�������
$��
�
  
gombot:

I
 {_�������������}
�
��	
	&�&���
������
�������$���	

kiválasztása.

�
������	
��

1 Játssza le a kívánt képet. 
2 �
����������
	��������
�������
$��
�


 gombot, és válassza a {�
�����	
��} 
�����������B



18 HU

8 Felvételek

Felvételeket készítése
A 
	���J��	��
�
	&���	���
<��������

����������	
�����	
�����	������x
I
 hangfelvétel a beépített mikrofon 

jóvoltából;
I
 a MUSE készüléken lejátszott 

���>$=�#�#	B


Hangfelvétel

1 ������
�
	���	����������
�
  pontra.
2 Ügyeljen arra, hogy a mikrofon a hang 

forrásának közelében legyen.
3 A felvétel elindításához, szüneteltetéséhez, 

�������
�����"�����#�
��
���!!�
$=������	��

végezze el:
I
 Szükség esetén érintse meg a  

���$��
�
<��������
	���������
���>

váltáshoz.

  
 / Érintse meg a felvétel indításához, 

szüneteltetéséhez vagy 
folytatásához.
Felvétel leállítása.

 » A felvételek ide kerülnek mentésre: 
 > Felvételek > HANG. (Fájlnév 

formátuma: VoXXXXXXXXXXXXXX.
WAV, ahol XXXXXXXXXXXXXX 
a felvétel száma, amely automatikusan 
jön létre.)

4 A felvételek könyvtárra való váltáshoz 
érintse meg a  elemet.

Felvétel FM-rádióadóról
���>$=�#�#	
<��������
};*���>
����������

közben.
1 Hangoljon be egy rádióállomást. 
2 �
���>���������
	����������
�������
$��
�


 > [FM-rádiófelv. indítása] gombot.
 » ;#��
$��
�
<��������
	�������
������	


$��
�
	�������B


3 A felvétel elindításához, szüneteltetéséhez, 
�������
�����"�����#�
��
���!!�
$=������	��

végezze el.

 / Érintse meg a felvétel indításához, 
szüneteltetéséhez vagy 
folytatásához.
Felvétel leállítása.

 »  A felvételek ide kerülnek mentésre:  
> Felvételek > FM. (Fájlnév formátuma: 
FMXXXXXXXXXXXXXX.WAV, ahol 
XXXXXXXXXXXXXX a felvétel 
száma, amely automatikusan jön létre.)

Felvételek lejátszása

1 ������
�
	���	����������
�
  pontra.
2 A lejátszás indításához érintsen meg egy 

felvételt.
I
 Szükség esetén érintse meg a  

elemet a felvételi könyvtárra való 
váltáshoz.

3 A lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához 
érintse meg a  /  gombot.
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9 Hangoskönyvek
�
	���	��������
��������
�
 
�����������

a www.audible.com oldalról letöltött 
hangoskönyvek lejátszásához. 

Hangoskönyvek 
szinkronizálása a lejátszóra
A www.audible.com oldalról töltse le és 
telepítse az AudibleManager szoftvert 
a számítógépére. A szoftver segítségével 
����������
���
��
���!!��	��x


I
 hangoskönyvek letöltése a www.
audible.com oldalról a számítógép 
hangoskönyveket tartalmazó 
könyvtárába;

I
 hangoskönyvek szinkronizálása a 
lejátszóra. 

$��$/��D	�����<�����	��"�
�����
����"�&<
���

1 Csatlakoztassa számítógépét az internethez. 
2 A www.audible.com oldalról töltse le a 

AudibleManager szoftvert az MP3/ MP4 
lejátszókhoz.

3 Telepítse a szoftvert a számítógépen:
I
 �
!����"���#	
	����������
��
���	&�&	


���&�J��
��������
��������
�
���	����
�)������+���D��)��)���"�/�)�� 
készüléket;

  

I
 A telepítés befejezéséhez kövesse a 
	��������
$��������
(���"���#	��B

Hangoskönyvek letöltése a 
����"�&<
���

1 Csatlakoztassa számítógépét az internethez. 
2 A számítógépen indítsa el az 

AudibleManager alkalmazást.
3 Az AudibleManager alatt kattintson a My 

��D�����N�	��� gombra a www.audible.
com oldalhoz való csatlakozáshoz.

4 Hangoskönyvek kiválasztása és letöltése:
I
 Jelentkezzen be az www.audible.com 

#���#�
$������
?>	��!��
I
 Töltsön le  vagy  formátumú 

hangoskönyveket.
 » A letöltött könyvek automatikusan 

hozzáadódnak az AudibleManager 
��#���$!��
$������
	&�������#�B

Szinkronizálás a lejátszóval

1 A számítógépen indítsa el a 
AudibleManager alkalmazást.

2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez. 
Várjon, amíg a AudibleManager felismeri a 
lejátszót.
I
 ^���������� 
̀�#��
�
�������>�
	�
������


választva az alábbi: [MTP],  > 
{>���"�&<
����+���	�)�����D��		"���}.

3 A AudibleManager helyen kattintson a 
Hozzáadás eszközhöz
�����������B
I
 ��
����
��	��#$$�� 
̀�$�	#�


csatlakozást hoz létre a lejátszó és 
a AudibleManager között, aktiválja 
a lejátszót a rendszer kérésének 
$��<�������B


http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
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A lejátszóra átvitt hangoskönyvek 
�		�����
�
���K
���
�
����������
$����
�
AudibleManager 
helyen.

I
 Szükség esetén kattintson az Eszköz 
frissítése
�����������B


Hangoskönyvek keresése a 
lejátszón
A  alatt a hangoskönyvtár könyvcímek és 
������	
�������
���
�����������B

Hangoskönyvek lejátszása
A hangoskönyvek könyvtárában böngészve 
válassza ki a kívánt hangoskönyvet.
1 Érintse meg a könyvet. 

 » Elindul az aktuális könyv lejátszása. 

2 Érintse meg a  elemet a lejátszási 
	�������
$�������"�������B

  
��%��������	������
<�����	�������
$�	�%��������	������
<�����	��������)��

���������<���	�%��������
����������	�	���&�
�)�)��:

 / 
I
 A lejátszás szüneteltetése/folytatása. 

 / 
I
 Érintse meg a fejezetek átugrásához.
I
 Tartsa kijelölve az aktuális könyvön 

belül való kereséshez.
 / 

I
 Érintse meg a lejátszási sebesség 
kiválasztásához.

I
 �&��������
�#�������
��
�	�(����

����������
���&�B

.���+�

 I Amikor a  / 
$�������������
�����
����

	&���	���
<�������	��
(���	 
̀�
���������
#����
	����	 
̀
ahol azt a fejezeten belül a legutolsó alkalommal 
abbahagyta.



22 HU

�����%�	���������	���
^��
����#�	&���!��
!����"����
	&��������	��

�
����������
��
�����B
�
����������
�������
�������

	������
����$����	
	&�����������
���&��

���#���>�B
���������
������	���
I
 �
����������
	��������
�������
$��
�
  

gombot.
 » ��
�	�(����
����������
���&�


�#����>�	
���
	&��������B
�����	�	��
�
������������
������

��������"�
I
 �
����������
	��������
��#$��
$��
�
  

gombot és válassza a {�����%�	��} > 
{W<����������%�	����}
�����������B
¢������

meg a kívánt opciót.

���������
�����	���
I
 �
����������
	��������
��#$��
$��
�
  

gombot és válassza a {�����%�	��} > 
{�����%�	������	
��}
�����������B
¢������

meg a kívánt opciót. 

Hangoskönyvek törlése
I
 �
����������
	��������
��#$��
$��
�
  > 

[Hangoskönyv törlése] gombot.
 » ��
�	�(����
����#�	&���
�&����	
�


lejátszóról.
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10 Szövegolvasó
Válassza a  elemet a lejátszó 
médiakönyvtárában tárolt szöveges (.txt) fájlok 
lejátszásához.

Szöveges fájlok hozzáadása a 
lejátszóhoz

1 Csatlakoztassa a MUSE készüléket 
számítógéphez.

2 A számítógépen kattintson a >�%��<
� vagy 
a >���"�&<
� opcióra,
I
 válassza ki a MUSE készüléket, majd 

hozzon létre mappákat.
3 A számítógépen húzza a fájlokat a MUSE 

készülék mappáiba.
I
 Vagy húzza a mappákat át a 

���$"�>������
�
MUSE készülékre.

Szöveges fájlok olvasása

1 ������
�
	���	����������
�
  pontra. 
 » Megjelennek a szöveges fájlok.

2 Az ujját fel és le mozgatva böngészhet 
az opciók listáján. A lejátszás indításához 
érintsen meg egy opciót.

  

3 Lapozáshoz mozgassa az ujját jobbra / 
balra.

Szöveges fájlok törlése

1 ������
�
	���	����������
�
  pontra. 
Játssza le a kívánt szöveges fájlt. 

2 Érintse meg a  gombot és válassza a 
[Törlés]
�����������B
 » ��
�	�(����
<���
�&����	B
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���������
���
Lépjen a 
�#����
�
!����
$�$>���!��
��

�
�������>
�'*	��������
����
$���<���#	

megtekintéséhez és lejátszásához.
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12 Beállítások
�
	���	����������
�
  pontba lépve 
elvégezheti a beállításokat. 

I
 Az ujját mozgatva végiggörgetheti az 
opciók listáját. Kiválasztáshoz érintse 
meg a kívánt opciót;

I
 A  gomb megnyomásával a 
	���	���������
�������

I
 A 
�#$!
$����#$������
��
�����

	���������
�������

Q	�	�����+�)	&
Lejátszási vagy inaktív módban a MUSE képes 
automatikusan kikapcsolni egy megadott 
�������$
�������
(���B


I
 ¢���������
�������#�
	�
���
�����������

a {Q	�	�����+�)	&} menüpontban. 
 » �
!����"�#��
��
����������
�
	���J��	


automatikusan kikapcsol. 

Megjelenítési beállítások
A [Megjelenítési beáll.]
�#��!��
�
	&���	���

$�������"����
����������	
	&�J�
����������x

{�
�����} 
�
	������
<���������
�
W�_��	�

mozgatásával módosíthatja.

{�
������|��
����"��}

^��
$���#��
��
����������
�

	������
�(�#$���	(���
	�	��W�#�B

��
�		($(���#�
$=	&���

idejének meghosszabbításához 
válasszon alacsony értéket.

_��/��
�����
A {_��/��
�����}
�����
��������
	�
�
��($*���*
megjelenítési beállításokat.

{_��/��
beállítása]

A dátum beállításához 
mozgassa az ujját felfelé/
lefelé a kívánt opció 
kiválasztásához.

{_��/�!)��*�
beáll.]

Az év, hónap, nap 
megjelenítési sorrendjének 
kiválasztása.

{]���D��		*} ��
��
!����"�����#�

mozgassa az ujját felfelé/
lefelé a kívánt számjegy 
kiválasztásához.

{]��!)����/��
beáll.]

12 vagy 24 órás megjelenítési 
formátum.

Nyelv
A lejátszó nyelve a [Nyelv]
������������

választható ki.

>���"�&<
�|+���	�)�����
���!����+��
A {>���"�&<
����+���	�)�����D��		"���} 
alatt kiválaszthatja a lejátszó számítógéphez 
való csatlakoztatásának módját. A lejátszó a 
���$"�>���
������
�#���<�����
���
���������*
osztály (MSC) vagy Media Transfer Protocol 
�;,��
�����
�����
��������B


[MSC] ¤��������
�����
�������>
$=	&����

���	����>)�<D��� meghajtóként. 
Kattintson a ���	����>)�<D��� 
meghajtóra a programtelepítés 
megkezdéséhez a számítógépen.

[MTP] �
�������>��
�&�����
����	�#�������

�#���
��������
�����
�
����*

és videofájlok konvertálását 
lejátszható formátumba a ���	����
Songbird
����
����!
$���	�����

szoftverek segítségével.
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.���+�

 I *Mindenképpen az {����+�*} elemet válassza a  > 
{.�	��"���7_} alatt.

Adatok
Az {]�!)���+�&} menüelemnél a készülék 
	&���	���
�����
��	�������	
$��x

{�)��		:} teljes terméknév. A teljes 
terméknévre akkor van szükség, 
amikor frissíteni kívánja a 
készülékszoftvert a támogatási 
weboldalról.

[Firmware-
�����&:}

jelenlegi készülékszoftver-
verzió. A készülékszoftver-
verzióra akkor van szükség, 
amikor frissíteni kívánja a 
készülékszoftvert a támogatási 
weboldalról.

[Támogató 
oldal]

az eszközhöz támogatást kínáló 
weboldal

{����+����:} memóriaméret
[Szabad 
��	�:}

rendelkezésre álló tárhely

{_�	)} Zeneszámok teljes száma
{�
��} Képek teljes száma
[Videók] Videók teljes száma

Eszköz formázása
A lejátszó formázása. Ezzel a lejátszón tárolt 
összes adat elveszik.

I
 Válassza a [Eszköz formázása], 
majd a rendszer kérésére az [Igen] 
�����������B


Gyári beállítások
A [Gyári beállítások] menüpontnál a lejátszó 
gyári beállításai állíthatók vissza. A lejátszóra 
átvitt fájlok nem vesznek el. 

SafeSound
I
 A funkció bekapcsolásához érintse meg a 

SafeSound elemet. 
 » Ha a funkció engedélyezve van, a 

���&���������
!�
���
���&���B


c��<���|)�	��)����D��		"����
�����
�������*	#����#���
!����"�����#�
��������

ki a SafeSound > {������	������<���} elemet.

I
 �
�������*	#����#���
!����"�����#�

mozgassa a csúszkát. 

Heti áttekintés
A [Heti áttekintés] alatt megtekintheti az 
akkumulálódott hangnyomást, amelynek a füle 
az elmúlt hét egyes napjain ki volt téve.

.�	��"���7_
Ha kiválasztotta a [MSC]
�����������
�
  > 
{>���"�&<
����+���	�)�����D��		"���} alatt, 
akkor megjelennek a {.�	��"���7_} beállítások.
A {.�	��"���7_} alatt a {����+�*} 
kiválasztásával engedélyezze, hogy a 
lejátszó ���	����>)�<D��� meghajtóként 
$=	&�&�B
��������#�
(����
�
$������>��

a programtelepítés megkezdéséhez a 
számítógépen. 
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.���+�

 I A lejátszó javítása után, a CD-ROM partíció és a Philips 
�#��!��
�����"��
�����#�"�����
	��J�
�
�������>�>�
����

'A lejátszó javítása a Philips Songbird alkalmazással', 38. 
oldal). Több hely áll rendelkezésre a lejátszón.
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13 Szinkronizálás a 
PC médiakönyv-
�����	������	����
Songbird segít-
ségével

A ���	����>)�<D��� szoftver segítségével a 
	&���	���
$=������	
���������	
��x

I
 �������
�����
��=���$�����
�����

számítógépén.

I
 A MUSE szinkronizálása a számítógép 
zenekönyvtárával;

I
 A MUSE készülék regisztrálása a www.
philips.com/welcome weboldalon;

I
 A MUSE
?�$����*���	
<����"�����
����

'Firmware frissítése a Philips Songbird 
segítségével', 37. oldal)

I
 MUSE (lásd 'A lejátszó javítása a Philips 
Songbird alkalmazással', 38. oldal) 
javítása.

$����	����>)�<D������	��"�
��
$����	����>)�<D�����	�����	��"�
��
Amikor a MUSE
	���J��	��
�����&�

csatlakoztatja számítógéphez, megjelenik egy 
���(��>
�!��	x
1 Válassza ki a nyelvet és az országot.
2 A telepítés végrehajtásához kövesse a 

	��������
$��������
(���"���#	��B

Megjegyzés

 I A használati feltételek elfogadása szükséges a 
telepítéshez.

 
)�
��
���(��>
�!��	
��$
������	
$��

automatikusan:

1 ^���������� 
̀�#��
�
�������>�
��
���!!�

beállítások legyenek kiválasztva:
I
 A  > {.�	��"���7_} alatt válassza a 

{����+�*} beállítást;
2 �
���$"�>�����
��������
�
	&���	����x


>�%��<
� (Windows XP / Windows 2000) / 
>���"�&<
� (Windows Vista / Windows 7).
 » Ekkor megjelenik a ���	����>)�<D��� 

meghajtó. 

3 A telepítés indításához kattintson duplán a 
���	����>)�<D��� meghajtóra.

Megjegyzés

 I A használati feltételek elfogadása szükséges a 
telepítéshez.

�
���!�%	)�<�(%�
�����
����"�&<
���	

$���<�<��	��������D��		"����
�������
%����
��������	�
A zenefájlok mappába való másolásakor 
automatikusan hozzáadásra kerülhetnek a 
könyvtárhoz. Ezért javasolt egy központi mappa 
létrehozása. A ���	����>)�<D��� alkalmazásban 
���"���
!�
�
	&��#���
$�����
$��?�����

mappaként. A ���	����>)�<D��� minden 
egyes indításakor hozzáadásra, illetve törlésre 
kerülnek dalok a ���	����>)�<D��� programhoz/
programból, mivel a központi mappában 
találhatók. 
Hozzon létre a számítógépen egy, az összes 
zenefájl tárolására szolgáló központi mappát, 
például D:\Songbird média néven.
�
������%
��	�
���&��	�
Amikor a ���	����>)�<D���
��#<�����
�����&�

indítja el számítógépen, akkor a program 
	�������
�$�#������
�
$������
$���<���#	��
�

���	����>)�<D��� alkalmazásba:

http://www.philips.com/welcome
http://www.philips.com/welcome
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I
 ;������
�,(���
	&������!�
���>

importáláshoz válassza ki az iTunes 
médiamappát;

I
 Kereséshez válassza ki a központi 
$����� 
̀��
�$�#������
�
$������

zenefájlokat.
 » A központi mappa beállításra kerül, 

mint a ���	����>)�<D��� program 
$��?�����
$������B

�
�'���	
%����%����
(����&��	�

 
1 A ���	����>)�<D��� alkalmazásban 

válassza a Tools (Eszközök) > N���)��*** 
������"���#	BBB�
$��J�#��#�

2 Válassza ki a ������]��)���� 
(Médiaimportáló), majd az iTunes 
]��)���� (iTunes importáló) elemet.

3 ^����������
�
	&������
������
��
!����"������B
4 Kattintson a könyvtár melletti ]��)���

Library (Könyvtár importálása) gombra. 

 » A szoftver importálja az iTunes 
	&��������
�
	&���	���!�x
���	����
Songbird.

�
%��)�����
%����
(����&��	�
A ���	����>)�<D���
��#<����!��
�
$��?�����

$�����
�
	&���	���	
�������
���"���
!�x

 
1 Válassza az Tools (Eszközök) > N���)�� 

������"���#	�
�����������B
2 Az N���)��
������"���#	�
$��J�#��!��


válassza a ������]��)���� 
�;����$�#����>�
�����������B
^�(���

válassza a ���+���)	����
�;����?�������

fület. 

3 A ���+���)	����
�;����?�������
���$��

!��J�
���&���
!�
�
���&�����������
��
�!���

látható módon. 

4 Kattintson a Browse (Tallózás) gombra, 
és válassza ki a központi mappát (pl. D:\
�#��!��
$����
$��?�����
$����	���B

 » A ���	����>)�<D��� alkalmazásban a 

médiafájlok a központi zenemappa 
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������$���	
$��<�������
	��J���	

hozzáadásra vagy eltávolításra.

�
���!�%	)����)���	���
�
���!�%	)����)���	�������������D&	
A ���	����>)�<D���
��#<����!��


I
 lépjen a File (Fájl) > ]��)�������� 
(Média importálása) elemhez, és 
válassza ki a mappákat a számítógépen. 
 » A médiafájlok a Library (Könyvtár) 

alá kerülnek hozzáadásra.
I
 vagy lépjen a File (Fájl) > ]��)�����

�	��	��� (Lejátszási lista importálása) 
elemhez, és válassza ki a lejátszási 
listákat a számítógépen.
 » A médiafájlok a Playlists (Lejátszási 

listák) alá kerülnek hozzáadásra. 

  
Tartalom letöltése online 
forrásokból
Online forrásokból tartalmakat érhet el 
��
�����#����
$��B
��
��������
#�����

szolgáltatásokra a forrásválasztó panel >����+�� 
(Szolgáltatások) eleme alatt kereshet rá. 

Megjegyzés

 I Ahhoz, hogy tartalmat tölthessen le vagy vásárolhasson 
$��
��
#�����
��#���������#	!>� 
̀���
	���
?������
��

#�����
��#�����������
��
!�
	���
������	�����
�
?>	��!�B


 I A szolgáltatások egy része csak bizonyos országokban 
��������B

N�	��������
�

1 Online szolgáltatás kiválasztása:
I
 Válasszon ki egy opciót a >����+�� 

(Szolgáltatások) alatt;
I
 ����
�
	�����#!#�!��
�
��<���
��"���


kattintva válassza ki a kívánt online 
szolgáltatást.

 
 » Ön megadja az online forrás 

weboldalát.

2 Médiafájl keresése. 
I
 Szükség esetén írjon be egy kulcsszót a 

	�����$���!�B

Lejátszási listák létrehozása a 
���	����>)�<D������)!����D��
Lejátszási lista létrehozásával szükség szerint 
kezelheti és szinkronizálhatja zeneszámait.

Lejátszási lista létrehozása
Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámokat. Adja 
hozzá a zeneszámokat egy lejátszási listához. 
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1 A Library (Könyvtár) > �/��+ (Zene) alatt 

válassza ki a zeneszámokat.
I
 ,&!!
�������$
���������
�&�����


kijelöléséhez tartsa lenyomva a 
Ctrl gombot, miközben a választott 
zeneszámokra kattint.

2 Zeneszámok hozzáadása egy lejátszási 
listához:
I
 Jobb egérgombbal kattintson a 

zeneszámokra, majd válassza az Add to 
Playlist (Hozzáadás a lejátszási listához) 
elemet;

I
 Válasszon ki egy lejátszási listát;
 » A zeneszámok hozzáadásra 

kerülnek a lejátszási listához.
I
 Lejátszási lista létrehozásához válassza a 

New Playlist (Új lejátszási lista) elemet.
 » A program létrehoz egy új 

lejátszási listát a zeneszámokhoz.
 » A Playlists (Lejátszási listák) 

alatt tetszés szerint nevezze el a 
lejátszási listát.

;���	
���������	���


Hozzon létre egy lejátszási listát. Adja hozzá a 
kiválasztott zeneszámokat a lejátszási listához. 

 
1 A Playlists (Lejátszási listák) alatt kattintson 

a  elemre lejátszási lista létrehozásához.
 » A program létrehoz egy új lejátszási 

listát.

2 Nevezze el tetszés szerint az új lejátszási 
listát. 

3 A lejátszási listába a fájlokat áthúzással 
helyezze át. 

.���+�

 I ,&!!
<���
���������
�&�����
���_�����#�
������

lenyomva a Ctrl gombot, miközben a választott fájlokra 
kattint.

����/��+�	�%��������	�����<�����	���
A ����/��+ elemzés alapján a program képes 
lejátszási listát generálni egy forrásszámból.
A ����/��+ elemzi a könyvtárban található 
���$#	��
�
�����
�����$���	
������� 
̀��
��

alapján megkeresi a kapcsolódási pontokat 
köztük. Ezek a kapcsolódási pontok segítséget 
nyújtanak a ����/��+ számára, hogy lejátszási 
listákat készítsen dalokból, amelyek kiválóan 
hangzanak együtt.
Amikor zeneszámokat importál a ���	����
Songbird zene könyvtárába, elindul a 
����/��+elemzés. Ha egy zeneszám már 
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átesett az elemzésen, akkor annál világít a 
����/��+ ikon; azon zeneszámok esetében, 
ahol nem lehetett elvégezni az elemzést, az ikon 
szürke marad.

  
*����		�%
������	��	�
Olyan zeneszámot válasszon forrásfájlnak, amely 
már átesett ����/��+ elemzésen.

I
 A Library (Könyvtár) > �/��+ (Zene) 
helyen kattintson duplán a zeneszám 
kék ����/��+ ikonjára;

;���	
���������	���


 
I
 A Library (Könyvtár) > �/��+ (Zene) 

helyen kattintson jobb egérgombbal 
egy zeneszámra, majd válassza a Run 
����/��+����� (LikeMusic futtatással 
������
�����������B
 » Ekkor megjelenik egy ����/��+ 

lejátszási lista a ����/��+ oldalon.
+��&�	�
(�
�
���	�%��
%�,�%���	

	�%��

 
I
 �������#�
	�
���
���$#�
�
���&�J��


listáról.
-���	�
��
�
����-�	�.
�����	�	�
��	���

I
 Kattintson a >��������	��	��� (Mentés 
����������
�����	����
�����������
�

����/��+ oldalon.
 » A ����/��+ lejátszási lista 

mentésre kerül a Playlists 
(Lejátszási listák) alatt.

A lejátszási sor mentése lejátszási 
listaként
�����	�	�
	��
��������	�

I
 Húzzon át zeneszámokat vagy lejátszási 
listákat a Play Queue (Lejátszási sor) 
ablaktáblába.
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�
�����	�	�
	��
%����	�
�����	�	�

��	������
1 Kattintson a Save (Mentés) gombra.

 » A lejátszási sor lejátszási listaként 
kerül mentésre a Playlists 
(Lejátszási listák) alatt.

2 A Playlists (Lejátszási listák) alatt tetszés 
szerint nevezze el a lejátszási listát.

Zeneszámok hozzáadása a lejátszási sor 
elejére vagy végére

I
 Zeneszámok hozzáadásához a sor 
elejére kattintson jobb egérgombbal 
az opciókra és válassza a Queue 
Next
��#�!�
���"���
	&���	���	����

������������

I
 Zeneszámok hozzáadásához a sor 
végére kattintson jobb egérgombbal 
az opciókra és válassza a Queue 
Last (Sorba állítás legutolsóként) 
������������

 
�
���!�%	)����	
��������	����
Songbird szoftverrel

Metaadatok szerkesztése
�
<������#	
�$������
����
['�
W"$	��

����	�������
�����
����������
���
�
$���<���#	

�(�#$���	(�
����������
�������$*W"$
̀����>
̀
album és egyéb információk alapján. 
Miután szinkronizálta a médiafájlokat a 
lejátszóra, a médiakönyvtárban böngészhet a 
metaadatok alapján. 

 
1 Válasszon ki egy médiafájlt a Library 

(Könyvtár)> �/��+ (Zene) vagy Videos 
(Videók) pont alatt.

2 A View Metadata (Metaadatok 
$����	�������
���������
	������������#�

kattintson a fájlra az egér jobb gombjával.
 » Megjelenik egy metaadatok táblázat 

szerkesztés céljára. 

Lemezborítók letöltése
�
�������&�����	���
�����
�����	!��
��������	

lemezborítók is. A ���	����>)�<D��� segítségével 
����������
���
��#	�#�
!#�"�>
�����#�	�

beillesztésére. 
Miután szinkronizálta a zeneszámokat 
�����
�������>	�� 
̀���������
���
���� 
̀
hogy a lemezborító szerint böngésszen a 
médiakönyvtárban. 
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I
 Válassza a ���	����>)�<D��� készüléken 

a Tools (Eszközök) > Get Artwork 
���$��!#�"�>
���&������
�����������B
 » A könyvtár összes felvételéhez 

letöltésre kerül a borító.
I
 Kattintson az egér jobb gombjával a 

kiválasztott felvételekre, és válassza a Get 
Artwork
��#�"�>
��	������
���$��B
 » Az összes felvételhez letöltésre kerül 

a borító.

Média eltávolítása a könyvtárból

  
1 Kattintson egy médiafájlra az egér jobb 

gombjával. Válassza a Remove (Eltávolítás) 
�����������B

2 Hagyja jóvá a választást.
 » A kiválasztott fájl eltávolításra került 

a könyvtárból és minden lejátszási 
listáról. (Az alapértelmezés szerint a fájl 
csupán el lett távolítva, azaz nem lett 

törölve. A fájl továbbra is megtalálható 
eredeti helyén: a számítógépen vagy a 
számítógépes hálózaton.)

.���+�

 I ,&!!
<���
���������
�&�����
	����&�������
������

lenyomva a Ctrl gombot, miközben a választott fájlokra 
kattint.

 I ,&!!
̀���$��
(���
	&���	���
<���
	����&�������
������

lenyomva a Shift �#$!#� 
̀��
	�������#�
��
����
��
��

utolsó választott fájlra.

A lejátszó szinkronizálása a 
���	����>)�<D�����	�	�������	

1 A számítógépen, indítsa el a ���	����
Songbird alkalmazást.

2 ^��
���*	�!��
���"��������
W�����	#������
�

lejátszót a számítógéphez. 
 » A ���	����>)�<D��� alkalmazásban 

megjelenik a lejátszó, amint azt a 
számítógép felismeri. 
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Automatikus vagy kézi szinkronizálás 
választása
��
����
��	��#$$�� 
̀�$�	#�
W�����	#����
�#�

létre a lejátszó és a ���	����>)�<D��� között, 
válassza az automatikus szinkronizálást a 
�������
	�������	
$��<�������B
�
�������>

automatikusan végrehajtja a szinkronizációt a 
���	����>)�<D��� programmal. 
Ha nem választotta ki az automatikus 
szinkronizációt, akkor a kézi szinkronizálás lesz 
bekapcsolva.
Automatikus vagy kézi szinkronizálás 
kiválasztásához 

 
1 Válassza ki a lejátszót a _���+�� 

(Készülékek) alatt.
2 Válassza a Manual (Kézi) vagy Auto 

��(�#$���	(��
�����������B
3 A választás jóváhagyásához kattintson az 

$��	� (Alkalmaz) gombra. 

Automatikus szinkronizálás
I
 Ha az automatikus szinkronizálást 

választotta, az automatikus 
szinkronizálás automatikusan elindul, 
amikor a lejátszót számítógéphez 
csatlakoztatja.

I
 Vagy válassza ki a lejátszót a _���+�� 
(Készülékek) alatt és kattintson a >��+ 
�����	�#��������
�����������B

Ehhez

 
1 Válassza ki a lejátszót a _���+�� 

(Készülékek) alatt.
2 ��
���(��>
�!��	!��
	�������#�
�
�/��+ 

(Zene) vagy a Videos (Videók) elemre.
3 Kattintással választhat ki egy opciót. 

Kézi szinkronizálás
A kiválasztott lejátszási listák kézi átviteléhez, 
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1 Válasszon ki lejátszási listákat. 
2 Húzza át a lejátszási listákat a MUSE 

programba.
A kiválasztott médiafájlok kézi átviteléhez,

  
1 A tartalom panelen az egér jobb gombjával 

	�������#�
���
�����������
$���<�����B

2 Válassza az $����)�_���+� (Hozzáadás 

eszközhöz) > MUSE
�����������B
 » Megtörténik a kiválasztott fájlok átvitele 

a MUSE készülékre.

.���+�

 I ,&!!
<���
���������
�&�����
	����&�������
������

lenyomva a Ctrl gombot, miközben a választott fájlokra 
kattint.
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14 Firmware 
frissítése a 
���	����>)�<D����
segítségével

A MUSE
	���J��	��
���
?�$����*��	
��������

!����
��#���$
�������B
^��<#�(���� 
̀�#��
�

MUSE
$������������
	&������
$���������	
$��

_��!!
?�$����*�����>	B
A ���	����>)�<D��� segítségével az interneten 
	������J�
�������������
��
�����"�����
�
MUSE 
?�$����*<����"������B

.���+�

 I �
?�$����
<����"���
���W�
��������
�
����<���#	��B

1 ^���������� 
̀�#��
���$"�>����
W�����	#��	*
eaz internethez.

2 ^��
���*	�!��
���"��������
W�����	#������
�

MUSE lejátszót a számítógéphez. 

 
3 A számítógépen, indítsa el a ���	����

Songbird alkalmazást.

I
  Ha szükséges, kattintson a Start 
menüben a����������)<��� > ���	����
> ���	����>)�<D���.

4 �
����������
$���!��
	�������#�
�
MUSE 
�����������B
^��
	&������
��
���(��>

ablakban válassza az Tools > 7��+�!)��
/�������������� (Eszközök > Firmware-
<����"����	
	��������
�����������B
 » ���	����>)�<D��� - frissítéseket keres 

��
_�
?�$����*<����"����	��
�����"�
��

����������� 
̀��
�����	������
�����	B

 
5 �&�����
�
	��������
$��������


utasításokat.
 » �
?�$����
<����"���
���&�����
��


telepítése automatikusan elindul. 
 » A MUSE
_�����(�
�
?�$����
<����"����


után és ismét készen áll a használatra.

Megjegyzés

 I �����
$�� 
̀�$"�
!�<������	
�
<����"��� 
̀$��

csatlakoztassa le a MUSE
�������>�
�
���$"�>������B
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15 A lejátszó 
%��"����������	����
Songbird 
alkalmazással

Ha a MUSE
��$
$=	&�	
$��<�������
����
�

	�������
��<���̀
�		#�
���������"������
����������

nélkül:
A MUSE visszaállításához
 � [��������
�#��������
����
$��
�������
�


MUSE
�����
����
�����
��"���!�B
,�����
#�� 
̀
amíg a lejátszó le nem áll.

Ha nem sikerült újraindítani a lejátszót, javítsa 
azt a���	����>)�<D��� segítségével:

  
1 A számítógépen, indítsa el a ���	����

Songbird alkalmazást.
2 A ���	����>)�<D��� szoftver alatt 

I
 válassza a Tools (Eszközök) >�^������
������	����_���+� (Philips készülék 
javítása) elemet;

I
 válassza a MUSE ���$��
��
���(��>

listából. 

3 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
I
 Ügyeljen, hogy kövesse a lejátszó 


��������"�&<
��+���	�)����������
�)���)�&K�
����������<%�	����
utasításokat. 

4 A javítás végrehajtásához kövesse a 
	��������
$��������
(���"���#	��B


.���+�

 I A lejátszó javítása után, a CD-ROM partíció és a ���	����
Songbird
�����"��
�����#�"�����
	��J�
�
�������>�>�B
,&!!

hely áll rendelkezésre a lejátszón.
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�'��(���������)
.���		����

I
 ,���������x
����
$��*� 
̀_����&������ 
̀
beépített lítium-polimer akkumulátor

I
 ����������
���

Zene: akár 22 óra (FullSound 
kikapcsolva)
Videó (WMV): akár 5 óra
FM-rádió: akár 20 óra

PC szoftver
I
 �������
�#��!��x
�
?�$����


frissítéséhez és médiatartalmak 
átviteléhez

Csatlakoztathatóság
I
 Fejhallgató (3,5 mm)
I
 |���
��!�����=
���
�B�

Hang
I
 :���#����������������x
%�
�
I
 Frekvencia-átvitel: 20 - 18 000 Hz
I
 Kimeneti teljesítmény: 2 x 2,7 mW (az 

Európában forgalmazott változatnál); 
2 x 10,5 mW (az Európán kívül 
forgalmazott változatnál)

I
 §��*���
�����x
¨
�%
�
Hanglejátszás
Támogatott formátumok:

I
 MP3
�������
�;�������
������x
�
*
���
	!��

��
���
Mintavételezési frekvencia: 8, 11.025, 
16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

I
 WMA (nem védett)
�������
�;�������
������x
%
*
���
	!��
Mintavételezési frekvencia: 8, 11.025, 
16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

I
 M4A
Videolejátszás
Támogatott formátumok:

I
 ;�^��
�B���
��
B$��� 
̀�;�� 
̀)B�+�
�
����<%�	��"�
��
Támogatott formátumok:

I
 §�^�
̀�;�̀
�|�
̀�[}
Médiatárolás
����"����
$�$>���
	���W�����x©x

I
 ���;����
�
��
|�|'
}����
I
 ���;���+
�+
��
|�|'
}����
I
 ���;����
��
��
|�|'
}����

Médiaátvitel³
I
 Songbird (szinkronizálás)
I
 Windows Explorer („drag and drop” 

áthúzás)
��%�	��

I
 ¢����������	���� 
̀��"���
�:'*	��������

320 x 240 pixel (QVGA)

Megjegyzés

 I �
$=���	�
���#	
��������
?����$�������
���	J�

változhatnak.

 I �
��
_����&������
�		($(���#�#	
W��	
	#����#�#��
���$_

��	��#$$��
�&������	
_���B
��
�		($(���#�
���������$�

és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a 
beállításoktól függ. 
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valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban 
nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék 
használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 
128 kb/s MP3-kódoláson alapul.
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szoftverbeállításoktól.

Rendszerkövetelmények
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