
Lietošanas instrukcija YP-F2R

MP3 atskaņotājs
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▌Mūzikas failu importēšana
▌Mūzikas failu pārsūtīšana

Lai atskaņotu mūzikas failus, vispirms pārsūtiet no datora mūzikas failus MP3, WMA un 
citos atbalstītajos formātos.

Failu pārsūtīšanai ievērojiet šādus norādījumus.

Mūzikas failu pārsūtīšana
■ Failu pārvietošana no datora uz atskaņotāju lietojot Media Studio ► 16. lpp.
■ Failu pārvietošana no datora uz atskaņotāju lietojot „Copy” un „Paste” funkcijas 

(noņemams disks) ► 17. lpp.
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Samsung Digita

▌Media Studio programmas instalēšana
Lietojiet Media Studio, lai pārvietotu mūzikas failu no datora uz atskaņotāju.

Ja Media Studio nav automātiski instalēts
■ Piesakieties ar administratoru un instalējiet programmu operētājsistēmā 

Windows 2000 vai Windows XP. Lasiet datora lietošanas instrukciju vai kā 
pieteikties ar administratoru.

Pirms ierīces lietošanas Ievietojiet instalācijas CD (iekļauts atskaņotāja 
komplektā) CD-ROM diskdzinī.

1 Noklikšķiniet uz Install now.

2 Noklikšķiniet uz NEXT.
■ Sākas Media Studio instalēšana.

3 Kad instalēšana ir paveikta, noklikšķiniet uz Exit.
■ Pēc instalēšanas paveikšanas darbvirsmā ir radīta 

ikona un sākas Media Studio.
■ Ja parādās Autoscan Confi rm logs, sk. 15. lpp. un 

veiciet nepieciešamos iestatījumus.
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▌Mūzikas failu importēšana
▌Pievienošana personiskajam datoram

1 Atveriet USB vāku zem atskaņotāja.

2 Pievienojiet USB kabeli pie datora USB porta ( ).

3 USB kabeļa otru galu pievienojiet barošanas / USB ligzdai atskaņotāja 
apaksā.

▌Noteikumi datoram

Ierīces lietošanai kopā ar datoru nepieciešams:
■ Pentium 300 MHz vai ātrāks  ■   Windows 98 SE/ME/2000/XP
■ 100 MB brīvas vietas uz cietā diska ■   CD-ROM diskdzinis (2X vai ātrāks)
■ USB ports 2.0    ■   DirectX 9.0 vai ātrāks

▌
▌

Failu/mapju pievienošana Media Studio 
   programmā
Sīkākai informācijai par Media Studio lietošanu sk. Help (palīdzība).
■ Noklikšķiniet MENU → Help → Help Media Studio programmas izvēlnes augšā.

■ Izlasei jau pievienotos failus vairs nepievienos.
MÄRKUSPIEZĪME
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Pirms ierīces lietošanas ■ Pievienojiet atskaņotāju datoram.
■ Instalējiet datorā Media Studio programmu.

1 Media Studio sāksies automātiski, kad atskaņotājs ir pievienots datoram.
■ Ja programma nesākas automātiski, veiciet dubultklikšķi uz Media Studio ikonas 

darbvirsmā.

2 Noklikšķiniet uz Media Library → Library tabulatora pa kreisi no Media Studio loga.
■ Parādīsies pavēles Add File (pievienojiet failu), Add Folder (pievienojiet mapi), 

Auto Scan (automātiska skenēšana).

▌Lai pievienotu failus

3 Noklikšķiniet uz Add File.
■ Parādīsies logs Open (atveriet).

4 Izvēlieties pievienojamos failus un noklikšķiniet uz Open.
■ Izvēlētie faili tiks pievienoti sarakstam.

▌Lai pievienotu mapes

3 Noklikšķiniet uz Add Folder.
■ Parādīsies logs Browse for folder (meklējiet mapi).

4 Izvēlieties pievienojamo mapi un noklikšķiniet uz OK.
■ Izvēlētā mape tiks pievienota sarakstam.

Samsung Media Studio

Library

What is Library?

Add File Add Folder Auto Scan

View Detail Library Functions

Now Playing

Artist MP3 Player Virtual Device

Open


