APLIKACE MELCO MUSIC HD

Music HD

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
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Melco Music HD je aplikace, která na jednom místě komfortně organizuje jak
Vaši uloženou hudbu, tak hudbu staženou z Vašeho serveru Melco.
Music HD

Následující instrukce Vás krok za krokem povedou k tomu, abyste využili Vaši
aplikaci Melco Music HD co nejvíce.

Hlavní znaky aplikace
Integrace internetové hudby - spojení služeb TIDAL a QOBUZ
Streamovaná hudba - z UPnP serverů až k interpretovi
Integrace Dropboxu a Cloudu
Ovládání z více místností
Správa playlistu

Music HD
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Nastavení

1

Stažení aplikace Melco Music HD z App store

Music HD

2

Pro vstup do domovské obrazovky aplikace Melco Music HD klepněte
v hlavní obrazovce na „App“.

3

Klepnete-li na tlačítko „Play To“, Melco Music HD – dole zobrazí možné
interprety. Klepnutím vyberte toho, kterého byste si rádi poslechli.

3
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Nastavení

4

Tato oblast ukazuje, jaké servery jsou pro přehrání vybrané hudby na Vaší
síti k dispozici.

5

Vyberte server, který byste chtěli použít pro nalezení Vaší hudební kolekce:

6

Vyberte tlačítko „Music“ a aplikace
Melco Music HD zobrazí seznam
v různých kategoriích, což poskytuje
uživateli výběr hudby tím nejpohodlnějším způsobem.
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Stažení hudby z internetu
Download
1

Užitím volby „By Folder“ (podle složky) se zobrazí ve Vaší sbírce různé
typy hudby.

2

Volba „Download“ zobrazí, které stahování máte předplaceno (Highresaudio).
Opravňující údaje pro vstup do Vašich předplacených služeb lze přidat
užitím čelního panelu Vašeho Melco serveru. Vaše Melco bude potom
prohledávat služby třikrát denně a zobrazovat novou hudbu.
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Stažení hudby z internetu

3

Výběr předplacené služby
Vyberte si požadovanou službu a předplacený hudební účet, do kterého byste
chtěli mít přístup. Každý v domácnosti může mít svou vlastní předplacenou
službu a přístup ke své hudbě.

4

Vyberte hudební účet, který byste rádi poslouchali.
Další obrazovka ukazuje stažená alba, která jsou k dispozici. Vyberte si Vaše
oblíbené album, pohodlně si sedněte a užijte si požitek z hudby.
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Import hudby
Hudbou pro import do Vašeho PC může být hudba, kterou máte nasdílenou na síti
nebo ji máte uloženou na paměťovém médiu.

1

Poté, co jste vybrali import, aplikace Melco Music HD zobrazí
obrazovku pro ALL (všechno). Vyberte „ALL“. Aplikace Vám potom
nabídne volbu audia a následující dotaz:
„Nechcete na této obrazovce vidět videa, dokumenty atd.?“
(‘You do not want to see Videos, documents etc. in this screen?’)

2

Vyberte složku s hudbou, kterou
hledáte, zvolte umělce a můžete
začít s přehráváním.

3

Aplikace také nabízí „A-Z menu“,
které je-li vybráno, dovoluje
navigaci
k umělci
užitím
významových teček rychleji, než je
prohledávání Vaší hudební kolekce
skrolováním.
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Import hudby

4

Po vybrání umělce se na další obrazovce zobrazí seznam alb. Vyberte album
- zobrazí se seznam stop. (Jestliže jste až do tohoto bodu používali třídicí
tlačítko A-Z, toto se deaktivuje poté, co se zobrazí seznam stop).

5

Po vybrání skladby: levá strana obrazovky (5a) je vyhrazena pro vyobrazení
alba; údaj (5b) vespod levé obrazovky aplikace ukazuje, který hudební
formát je právě přehráván.
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Hudební formáty

1

Vyberte tlačítko „Format“ (1)

2

Další obrazovka ukazuje různé typy hudebních formátů, které jste uložili
na server. Melco podporuje přípony souborů jako: DFF, FLAC, WAV, atd.
(V uživatelském manuálu, prosím, zkontrolujte kompatibilitu formátů
pro použitý streamer nebo USB-DAC.)
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Hudební formáty

3

Po výběru formátu, který byste
chtěli přehrát, Vám další
obrazovka zobrazí možnou
identifikaci vybrané hudby. Pro
rozlišení
skladeb
vyberte
zobrazení umělce, alba a stopy.

Další způsoby, jak najít Vaši hudbu
1

„Recently Added“ (1) (nedávno přidané) - zobrazuje posledních 100
skladeb, které byly naimportovány na server.

2

„Album“ (2) Vás zavede přímo do abecedního výpisu všech alb
na Vašem serveru.

3

„Composer“ (3) zobrazí abecední seznam hudby, který obsahuje metadata,
která autoři začlenili do informace.

4

„Decade“ (4) (dekáda) poskytuje
z konkrétního časového intervalu.

5

„Smart Playlists“ (5) ukazuje stopy, které byly přidány nedávno,
stopy hrané nejvíce a stopy hrané naposledy.

schopnost

poslechu

hudby
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Hudba ze služby TIDAL

1

Při použití služby TIDAL (1) a při prvním otevření aplikace vyberte
interpreta. Na pravé straně jako Váš hudební zdroj vyberte ikonu
„TIDAL“.
(Poznámka: Při prvním použití služby TIDAL Vás aplikace požádá
o uživatelské jméno a heslo - obojí se uloží pro další vstup).

2

Dostáváte se na domovskou obrazovku služby TIDAL; odsud můžete
skrolováním prohledat seznamy skladeb, alba a umělce, kteří jsou na své
domovské obrazovce nebo v pravém horním rohu klepnete na „Vyhledat
(2)“ (search) a vyhledat stopy.
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Hudba ze služby TIDAL

3

Vybráním „More“
(3) (více) Vám
aplikace poskytne
doporučení a nové
hudební možnosti
(vlevo). Toto je
báječný
způsob
poslechu hudby a
také způsob jak
najít umělce, o
kterých jste ještě
neslyšeli.

4

Klepnutím na „Menu“ ( ) se zobrazí umělci, seznamy skladeb a menu
„Hledat podle žánru“ (Search by Genre).
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Hudba ze služby QOBUZ

1

Nejdříve vyberte interpreta, kterého si přejete přehrát.
Klepněte na ikonu „Qobuz“. Používáte-li aplikaci poprvé, potom bude
Qobuz vyžadovat Vaše uživatelské jméno a heslo.

2

Zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo, kterým se dostanete na Vaši
domovskou obrazovku Qobuzu. (2) Nyní máte dvě volby přístupu k Vaší
vybrané hudbě:

3

Klepnutím na „Menu“ ( ) se zobrazí
umělci, seznamy skladeb a zakoupená
hudba.
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Hudba ze služby QOBUZ

4

Vybráním ikony „Genre ( )“ v pravém horním rohu domovské obrazovky
Qobuzu se zobrazí- seznam žánrů, které můžete vyhledat.
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Hudba ze služby QOBUZ

5

Pro poslech hudby vyberte album ze seznamu (5).

6

Vybráním alba se zobrazí náhled vyobrazení alba a stopy přiřazené k tomuto
albu.

7

Výběrem skladby se na levé straně aplikace zobrazí obal alba spolu
s umělcem, albem a informacemi o stopě.

Levý dolní roh aplikace
ukazuje formát hudby, která
se právě přehrává.
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Zobrazení obalu alba na celé obrazovce

1

Pro zobrazení obalu alba na
celou obrazovku vyberte ikonu
„Full Screen Album Artwork“
(

2

) (1).

Pro návrat do menu, klepněte kdekoli na vyobrazení, potom klepněte
na ikonu „Browser“

(2) vpravo nahoře.

Co dělat při „uvíznutí“ nebo „zabloudění“?

1

Jestliže „uvíznete“ nebo „zabloudíte“, tlačítko „Back“
je vždy
k dispozici - jím se vrátíte na předchozí stránku. Tisknete-li šipku zpět
trvale, vrátíte se na vstupní obrazovku aplikace.
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Playlist/ Hudba ve frontě

1

Pro přidání skladeb / alba k existujícímu seznamu, založte nový playlist
nebo skladby / alba zařaďte do fronty. Vyberte ikonu „Add to Playlist“ (1)
(
) v pravém horním rohu aplikace. Objeví se dialogové okno pro volbu:
1
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Playlist / Hudba ve frontě

2

Volbou „Queue“ (fronta) Vám dává aplikace možnost výběru jednotlivé
stopy (2), několika stop (2) nebo celého alba volbou „Select all“.

3

Po skončení výběru nezapomeňte klepnout na „Done“ (3) pro jeho uložení.

4

Vybráním „Queue“ ( ) se dostanete k hudbě, kterou jste si vybrali
pro zařazení do fronty. Může to být jednotlivá stopa, několik stop nebo celé
album.
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Playlist / Hudba ve frontě

5

Volbou „Queue“ se na obrazovce objeví seznam skladeb ve frontě
dle Vašeho výběru.

Pro opravu Vašeho seznamu ve frontě, umístěte ikonu „Amend“ (

) (5)

Použijte výběr „Select All” nebo
„Select individually“ a potom
klepněte
na
„Remove“
(odstranit) pro opravu položek
ve frontě.
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Playlist / Hudba ve frontě

6

Pro vytvoření nového seznamu skladeb vyberte z menu „New Playlist“.

7

Tvoříte-li playlist poprvé nebo děláte-li nový playlist, aplikace Vás vyzve
k jeho pojmenování.

8

Váš playlist je nyní
k dispozici pro
výběr.

budoucí
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Playlist / Hudba ve frontě

9

Pro nalezení uložených playlistů vyberte v pravém horním rohu aplikace
ikonu pro „Favourites“
(oblíbené).

10

Výběrem „My Playlists” se zobrazí všechny seznamy skladeb, které
jste si do aplikace uložili. Po vybrání požadovaného playlistu se na další
obrazovce zobrazí obsah uložených skladeb.

11

Ve vybraném playlistu můžete stopy
přehrávat, editovat a také do něj
stopy
přidávat.
Nezapomeňte,
že je tu vždy tlačítko „Back“
(
) pro případ, že „uvíznete“
nebo „zabloudíte“ (str. 17).
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