
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija

MP3-mängija
MP3-pleijers
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MP3-mängija lühiülevaade

Kuularipesa

Taasesitus- ja 
pausinupp

Mikrofon

Vedelkristallnäidik

Eestvaade               Külgvaade

Valits

Helitugevuse 
suurendamine
Helitugevuse 
vähendamine
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Valitsa kasutamine
Väljendit “valitsaga valimine” kasutatakse edaspidi siis, kui Teil tuleb valitsat keerates 
leida õige menüüvalik ja selle valimiseks valitsale vajutada.

1. Sirvige valitsa abil menüükäske.

2. Liikuge valitsaga soovitud 
menüükäsule.

MP3-mängija kasutamine

MP3-mängija sisselülitamine

Vajutage taasesitus- ja pausinupule  ning hoidke seda mõni sekund all. Vedel-
kristallnäidikule ilmub CREATIVE’i logo, millele järgneb MuVo TX logo ning seejärel 
algab muusika taasesitus.

Kui MP3-mängijas ei ole helifaile, ilmub vedelkristallnäidikule teade “No Music” või “No 
Voice” (olenevalt sellest, kas olete režiimil Music või Voice). 

MP3-mängija väljalülitamine

Vajutage taasesitus- ja pausinupule  ning hoidke seda all, kuni vedelkristall-
näidikult kaob teade Power off.

3. Menüükäsu valimiseks vajutage valitsale.

4. Valitud menüükäsk ilmub 
vedelkristallnäidikule.
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Taasesituse katkestamine ja lõpetamine

Vajutage taasesitus- ja pausinupule .

Kaustade (albumite) vahelejätmine

1. Vajutage valitsale.
2. Valige valitsaga Skip Folder (kausta vahelejätmine) (joonis 4).
3. Ilmub menüü Skip Folder.
4. Valige valitsaga kaust, mida soovite vahele jätta.      

Joonis 4

5. Taasesituse jätkamiseks tavarežiimil vajutage uuesti valitsale.

Hõlpsamaks otsimiseks salvestage albumid kaustadena juurkataloogi.

Heli salvestamine

1. Vajutage valitsale. Valige valitsaga Recording (salvestus) 
(joonis 5).

2. Ilmub salvestusriba.
3. Salvestamise alustamiseks vajutage taasesitus- ja pausi-

nupule .
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti taasesitus- ja 

pausinupule .
5. Helisalvestusele määratakse automaatselt nimi ja salvesta-

takse MP3-mängijasse. Tavaliselt kasutatakse nimetust 
VOC [antud faili number].

Heli salvestamise pikkus oleneb:
– MP3-mängija mälumahust;
– patarei laetustasemest.

Joonis 5
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MP3 pleijera īss apraksts

Austiņu savienotājs

Ieslēgšanas/pauzes
poga

Mikrofons

Šķidro kristālu 
displejs (LCD)

Priekšpuse    Sānskats

Ritjosla

Skaņas skaļuma 
palielināšana
Skaņas skaļuma 
samazināšana
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Pirms lietošanas

1. darbība

Instalējiet programmatūru
Jaunajam Creative NOMAD MuVo TX ir programmatūra, kas ļauj izveidot skaņu 
ierakstus, palīdz pārzināt mūzikas ierakstu bibliotēku un lietot pleijeru.

1. Pārliecinieties, ka pleijers nav savienots ar datoru.
2. Instalēšanas CD ievietojiet CD-ROM diskdzinī.
3. Disks atbalsta Windows AutoPlay režīmu un sāk darboties automātiski. Ja tā neno-

tiek, noklikšķiniet uz Start → Run. Brīvajā lodziņā Open (atver) ierakstiet d:\ctrun\ct-
run.exe (aizvietojiet d:\ ar sava CD/DVD-ROM diskdziņa burtu) un noklikšķiniet uz 
OK pogas.

4. Lai to izvēlētos, noklikšķiniet uz Install software for NOMAD MuVo TX.
5. Noklikšķiniet uz OK pogas.
6. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.
7. Ja tiek jautāts, restartējiet sistēmu.

Windows 2000/XP lietotājiem:

Lai instalētu programmatūru, jums ir jāreģistrējas kā datora administratoram. 
Vairāk informācijas varat saņemt no palīdzības operētājsistēmas tiešsaistē.
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Kā lietot pleijeru

Pirms pleijera ieslēgšanas, neaizmirstiet atslēgt no datora USB Flash Drive un ievietot 
baterijas to ligzdā. Vairāk informācijas par to, kā lietot pleijeru, atradīsiet PDF lietotāja 
rokasgrāmatā. Dodieties uz d:manual\<language>\manual.pdf (mainiet d:\ ar CD\
DVD-ROM diskdziņa burtu, bet <language> (valodu) mainiet uz to, kurā ir sastādīta lieto-
šanas instrukcija).

Ievietojiet bateriju

Baterijas darbības ilgums būs atkarīgs no tās veida. Iesakām izmantot sārma 
baterijas. Ar sārma bateriju MP3 failus varēsiet klausīties līdz 14 stundām, WMA 
failus – līdz 11 stundām.
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Papildinformācija

Creative zināšanu bāze

Jūs varat atrisināt tehniskas problēmas un uzdot jautājumus 24 stundu
Creative pašpalīdzības zināšanu bāzē. Dodieties uz www.creative.com

un izvēlieties savu reģionu.

Reģistrējiet savu ierīci
Izmantojiet priekšrocības, kuras saņemsiet, ja reģistrēsiet savu ierīci instalēšanas laikā 
vai www.creative.com/register. Jūsu priekšrocības:
• Creative apkalpošana un ierīces atbalsts;
• ekskluzīvas jaunākās reklāmas un pasākumi.

Tehniskais atbalsts un garantija
Informācija par tehnisko atbalstu ir atrodama uz instalēšanas CD.
Dodieties uz d:/support/<language>/support.pdf

Instalēšanas CD ir arī informācija par garantiju.
Dodieties uz d:/warranty/<region>/<language>/warranty.pdf

Lūdzu, saglabājiet pirkuma iegādes čeku visu garantijas laiku.

(aizvietojiet d:\ ar diskdziņa burtu savā CD-ROM/DVD-ROM diskdzinī, <region> ar sava 
reģiona nosaukumu, un <language> ar to valodu, kurā ir jūsu lietošanas instrukcija)

Copyright © 2003
Creative Technology Ltd. Visas tiesības ir aizsargātas. Creative logo un MuVo ir reģist-
rētas prečzīmes, un Creative MediaSource ir Creative Technology Ltd. fi rmas prečzīme 
Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. NOMAD ir Aonix reģistrētā prečzīme, 
un to, kā noteikts licencē, izmanto Creative Technology Ltd. un/vai tās fi liāles. Microsoft, 
Windows un Windows logo ir Microsoft Corporation reģistrētās prečzīmes. Visi pārējie 
produkti ir to īpašnieku prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes, un līdz ar to tiek atzītas par 
tādām. Visus tehniskos datus ir iespējams mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Faktiskais 
ierīces izskats var mazliet atšķirties no attēlos redzamā.


