High Resolution Digital Music Library

APLIKACJA MELCO MUSIC HD
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Music HD
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Melco Music HD to aplikacja, która w wygodny sposób w jednym miejscu
organizuje zarówno zapisaną muzykę, jak i muzykę pobraną z serwera Melco.
Music HD

Poniższe instrukcje poprowadzą Cię krok po kroku, aby jak najlepiej wykorzystać
aplikację Melco Music HD.

Główne zalety aplikacji - Opis
Integracja muzyki z Internetu - łączenie usług TIDAL i QOBUZ
Strumień twojej muzyki z serwerów UPnP do twoich odtwarzaczy
Integracja Dropboxu i Cloudu
Multi-room sterowanie
Zarządzanie playlistami

Music HD
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Ustawienia

1

Pobierz aplikację Melco Music HD z App store

Music HD

2

Aby uzyskać dostęp do ekranu głównego Melco Music HD, kliknij
na głównym ekranie na „App“.

3

Po kliknięciu na przycisk „Play To“, Melco Music HD – poniżej pokazuje
podłączone urządzenia. Wybierz to, z którego chcesz odtwarzać muzykę.

3
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Ustawienia

4

Ten obszar pokazuje, jakie serwery są dostępne do odtwarzania muzyki w
sieci.

5

Wybierz serwer, którego chcesz użyć do odtwarzania muzyki:

6

Wybierz przycisk „Music“ i Melco
Music HD wyświetli listę w różnych
kategoriach, dając użytkownikowi
wybór muzyki w najwygodniejszy
sposób.
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Pobieranie muzyki z Internetu
Download / Pobieranie muzyki
1

Korzystając z opcji „By Folder“ (wg folderu) są wyświetlane różne rodzaje
muzyki w Twojej kolekcji.

2

Opcja „Download“ pokaże Ci, których portali używasz do pobierania
muzyki z Internetu (Highresaudio). Zaloguj się do twojego portalu za
pomocą panelu przedniego swojego serwera Melco. Następnie Melco
będzie skanować usługę trzy razy dziennie, aby wyświetlić nową muzykę.

6 z 22

Pobieranie muzyki z Internetu

3

Wybierz subskrypcję
Wybierz żądaną usługę i subskrypcję konta muzycznego, do którego chcesz
uzyskać dostęp. Każdy w domu może mieć własną usługę subskrypcji i dostęp
do swojej muzyki.

4

Wybierz konto muzyczne, którego chcesz użyć.
Następny ekran pokazuje dostępne albumy, które są dostępne. Wybierz
swój ulubiony album i ciesz się muzyką.
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Import muzyki
Może to być muzyka udostępniona w twojej sieci, na komputerze lub urządzeniu do
przechowywania danych.

1

Po wybraniu "importuj" Melco Music HD wyświetli ekran dla opcji
ALL (wszystko). Wybierz „ALL“. Aplikacja daje wtedy opcję audio.:
„Na tym ekranie nie chcesz oglądać pliki video, dokumenty itp.?“
(‘You do not want to see Videos, documents etc. in this screen?’)

2

Wybierz folder z muzyką, którego
szukasz i wybierz artystę.

3

Aplikacja oferuje również „menu
A-Z”, które, jeśli jest zaznaczone,
umożliwia nawigację do artysty
przy użyciu kropek systemowych
szybciej
niż
przeszukiwanie
kolekcji
muzycznej
poprzez
przewijanie.

8 z 22

Import muzyki

4

Po wyboru wykonawcy lista albumów pojawi się na następnym ekranie.
Wybierz album - pojawi się lista plików muzycznych. (Jeśli do tego momentu
używałeś przycisku sortowania A-Z, zostanie on dezaktywowany po
wyświetleniu listy utworów).

5

Po wybraniu utworu: lewa strona ekranu (5a) wyświetla album; opis (5b) w
lewym dolnym rogu ekranu aplikacji pokazuje, który format muzyki jest
obecnie odtwarzany.
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Formaty plików muzycznych

1

Wybierz przycisk „Format“ (1)

2

Następny ekran pokazuje różne typy formatów muzycznych zapisanych na
serwerze. Melco obsługuje rozszerzenia plików, takie jak: DFF, FLAC, WAV
itp. (W instrukcji obsługi sprawdź zgodność formatu używanego
streamera lub USB-DAC.).
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Formaty plików muzycznych

3

Po wybraniu formatu, który
chcesz odtworzyć, następny
ekran
pokaże
możliwą
identyfikację wybranej muzyki.
Wybierz wykonawców, albumy
i utwory, aby rozróżnić utwory.

Inne sposoby na znalezienie swojej muzyki
1

„Recently Added“ (1) (ostatnio dodane) - pokazuje ostatnie 100
utworów, które zostały zaimportowane na serwer.

2

„Album“ (2) będzie oferować alfabetyczną listę wszystkich
albumów na twoim serwerze.

3

„Composer“ (3) wyświetla alfabetyczną listę muzyki zawierającą
metadane, które autorzy zawarli w informacjach.

4

„Decade“ (4) (dekada) zapewnia możliwość słuchania muzyki z
określonego przedziału czasu.

5

„Smart Playlists“ (5) pokazuje ostatnio dodane utwory, utwory
najczęściej odtwarzane i ostatnio odtwarzane.
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Muzyka z platformy TIDAL

1

Podczas korzystania z usługi TIDAL (1) wybierz wykonawcę przy
pierwszym otwarciu aplikacji. Wybierz ikonę „TIDAL“ jako źródło
muzyki po prawej stronie.
(Uwaga: Przy pierwszym użyciu TIDAL aplikacja poprosi o podanie
nazwy użytkownika i hasła - oba zostaną zapisane do przyszłego
dostępu).

2

Przechodzisz do ekranu głównego usługi TIDAL; z tego miejsca możesz
przewijać listy odtwarzania, albumy i wykonawców, którzy są na ekranie
głównym lub w prawym górnym rogu, kliknij „Wyszukaj (2)”, aby
wyszukać utwory.

12 z 22

Muzyka z platformy TIDAL

3

Wybierając „More”
(3) (więcej),
aplikacja wyświetla
rekomendacje i
nowe opcje muzyki
(po lewej). To
wspaniały sposób
na słuchanie
muzyki, a także na
znalezienie
artystów, których
nie znasz.

4

Klikając na „Menu“ ( )wyświetlą się wykonawcy, listy odtwarzania i
menu „Szukaj według gatunku” (Search by Genre).
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Muzyka z platformy QOBUZ

1

Najpierw wybierz wykonawcę, którego chcesz odtworzyć. Kliknij na ikonę
„Qobuz”. Jeśli używasz aplikacji po raz pierwszy, wtedy Qobuz będzie
wymagał Twojej nazwy użytkownika i hasła.

2

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do ekranu
głównego Qobuz. (2) Masz teraz dwie możliwości dostępu do wybranej
muzyki:

3

Klikając na „Menu“ ( ) wyświetlani
są wykonawcy, listy odtwarzania i
zakupiona muzyka.
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Muzyka z platformy QOBUZ

4

Wybierz ikonę „Genre ( )“ w prawym górnym rogu ekranu głównego
Qobuz pojawi się lista gatunków, które można wyszukać.
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Muzyka z platformy QOBUZ

5

Aby słuchać muzyki, wybierz album z listy (5).

6

Wybranie albumu powoduje wyświetlenie podglądu albumu i utworów
związanych z tym albumem.

7

Wybranie utworu spowoduje wyświetlenie okładki albumu wraz z
wykonawcą, albumem i informacjami o utworze po lewej stronie aplikacji.

Lewy dolny róg aplikacji
pokazuje format aktualnie
odtwarzanego
pliku
muzycznego.
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Wyświetlenie okładki albumu na pełnym ekranie

1

Aby wyświetlić okładkę albumu
na pełnym ekranie, wybierz
ikonę „Full Screen Album
Artwork“ (

2

) (1).

Aby wrócić do menu, dotknij dowolnego miejsca na ekranie, a następnie
wybierz „Browser“

(2) w prawym górnym rogu.

Co zrobić, jeśli utkniesz lub zbłądzisz?

1

Jeśli „utkniesz” lub „zgubisz się”, przycisk „Back“
(wstecz)
jest zawsze dostępny, aby powrócić do poprzedniej strony. Naciśnij
strzałkę wstecz na stałe, aby powrócić do ekranu wprowadzania aplikacji.
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Playlist/ Lista odtwarzania

Aby dodać utwory lub albumy do istniejącej listy odtwarzania, utwórz
nową listę odtwarzania lub ustaw kolejkę utworów / albumów. Wybierz
ikonę „Add to Playlist“ (1) (
)w prawym górnym rogu aplikacji. Pojawi
się okno dialogowe wyboru:
1
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Playlist/ Lista odtwarzania

2

Wybrór opcji „Queue“ (kolejka) umożliwia wybranie jednego utworu (2),
więcej utworów (2) lub całego albumu, wybierając opcję „Select all“
(wybierz wszystko).

3

Po zakończeniu nie zapomnij, aby potwierdzić wybór „Done“ (3) aby go
zapisać.

4

Wybrór opcji „Queue“ ( ) umożliwia uzyskać dostęp do muzyki wybranej
w kolejce. Może to być pojedynczy utwór, kilka utworów lub cały album.
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Playlist/ Lista odtwarzania

5

Wybrór opcji „Queue“ umożliwia wyświetlenie listy utworów w wybranej
kolejce.

Aby edytować listę odtwarzania w kolejce, użyj ikony „Amend“ (

) (5)

Wybierz „Select All” lub „Select
individually“następnie wybierz
„Remove“ (usuń) aby usunąć
pojedyncze utwory w kolejce.
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Playlist/ Lista odtwarzania

6

Aby utworzyć nową listę odtwarzania (playlist), wybierz z menu
„New Playlist“.

7

Jeśli tworzysz listę odtwarzania po raz pierwszy lub tworzysz nową listę
odtwarzania, aplikacja poprosi o jej nazwanie.

8

Twoja lista odtwarzania jest
teraz dostępna.
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Playlist / Lista odtwarzania

9

Aby znaleźć zapisane listy odtwarzania, wybierz ikonę w prawym górnym
rogu aplikacji
„Favourites“ (ulubione).

10

Wybrór „My Playlists” (Moje listy odtwarzania) umożliwia
wyświetlenie wszystkich list odtwarzania zapisanych w aplikacji. Po
wybraniu żądanej listy odtwarzania zawartość zapisanych utworów
zostanie wyświetlona na następnym ekranie.

11

Możesz odtwarzać, edytować i
dodawać utwory do wybranej listy
odtwarzania. Pamiętaj, że przycisk
„Back“
jest
zawsze
dostępny na wypadek, gdybyś utknął
lub zgubił się (str. 17).
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