
        Õnnitlus   1 

 
Õnnitleme! 
Täname Teid, et ostsite Creative ZEN™ V! Järgnevalt sellest, kuidas seadet kasutada. 

Mängija kõiki omadusi tutvustab põhjalikumalt seadmestamise  ja rakenduste CD-l (Installation and 
Applications CD) asuv kasutusjuhis. 

 

1. Toitelüliti 

2. Lukk 

3. Mikrofon 

4. LINE IN pistikupesa 

5. Kõrvaklapi pistikupesa 

6. USB 2.0 port 

7. Helitugevuse suurendamise nupp 

8. Helitugevuse vähendamise nupp 

9. Salvestusnupp 

10. Esituse/pausi nupp 

11. Tagasi/suvandite nupp 

12. 5-suunaline juhthoob 

13. Lähtestusnupp  

 
     TEADMISEKS:   Seadme tehnilised omadused võivad sõltuvalt mudelist erineda.  

 



 
2  5-suunalise juhthoova kasutamine 

 
5-suunalise juhthoova kasutamine 
 
5-suunaline juhthoob on mängija kasutamisel üks olulisemaid vahendeid. Termin “vali” tähendus käesolevas 
käsiraamatus: suvanditel liikumiseks suruge juhthooba üles või alla  ning valiku tegemiseks vajutage 
juhthoob alla.  

 
Muusikat kuulates:  
 

 Eelmisele või järgmisele palale liikumiseks suruge hooba vasakule või paremale.  
 Pala sees edasi või tagasi liikumiseks vajutage hoob alla ning suruge seda vasakule või paremale.  
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     Alustamine 
      1. toiming: Tarkvara paigaldus  
          
              HOIATUS:  Mängijat EI TOHI ühendada arvutiga enne tarkvara seadistamist.   

 
1 Lülitage arvuti tööle. 

Tarkvara seadistamiseks on tarvis sisse logida administraatorina. Põhjalikumat infot  saate 
operatsioonisüsteemi sidusspikrist Help. 

2 Sisestage seadmestamise ja rakenduste (Installation and Applications) CD arvuti CD-ROM/DVD-ROM 
ajamile. CD peaks käivituma automaatselt. Kui mitte, siis toimige järgnevalt. 

i. Tehke topeltklikk  My Computer ikoonil. 
                                                            Või siis klikkige Start →My Computer. 

ii. Tehke paremklikk CD-ROM/DVD-ROM ajami ikoonil ning klikkige seejärel Autoplay. 
 

3 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid ning vastava viipe ilmudes tehke arvutile taaskäivitus.  

4 Peale arvuti käivitumist järgige toote registreerimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.  

 

    TEADMISEKS:  Toote registreerimiseks on vajalik internetiühendus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4        Mängija laadimine 

 
2. toiming: Mängija laadimine 
 

1 Ühendage mängija kaasapandud USB-kaabliga arvuti USB-porti.  

 
 
        
      TEADMISEKS   

 Et aku laadimine läbi USB-pordi kulgeks katkestusteta , tuleks kindlasti kontrollida ega arvuti 
pole energiasäästu režiimil. Põhjalikumat infot saate operatsioonisüsteemi sidusspikrist Help 

 Soovitame tingimata kasutada arvuti USB-porti ning mitte USB jaoturit.  

 Kui soovite akut ilma arvutita kiirlaadida, siis soetage ZEN toiteadapter. Põhjalikumat infot selle 
ja muude ZEN V tarvikute kohta leiate veebiaadressilt www.creative.com. 

 
 
 

Aku laadimise ajal vilgub orgaaniliste valgusdioodidega (OLED) kuvaril aku laadimise ikoon .   
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2 Kui aku on täis ning OLED-kuvaril         ikoon, siis ühendage mängija arvuti küljest lahti. Aku täis 
laadimine võtab aega umbes kuus tundi. Arvuti külge jäetud täislaetud mängijal kustub kuvar 
akuenergia säästmiseks automaatselt.  
 

              TEADMISEKS:   Arvutiga või seinakontakti ühendatud mängija laeb ka väljalülitatud olekus.  
 
 
3. toiming: Menüü keele valimine 
 

1 Mängija töölelülitamiseks tuleb lükata toitelülitit  ikooni suunas ning hoida seda nii , kuni kuvari tuli 
süttib.  

2 Mängija esmakordsel sisselülitamisel on menüü inglisekeelne. Et keelt muuta:  

i. Vajutage tagasi/suvandite nuppu. Kuvarile ilmub peamenüü 
ii.  Valige System→Language ning seejärel sobiv keel. 

3 Kui soovite mängijat välja lülitada, siis lükake toitelülitit ikooni suunas ning hoidke seda nii, kuni 
kuvarile ilmub väljalülitussõnum: Shutting down. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           6  Sisu ülekandmine 

      4. toiming: Sisu ülekandmine 
        Kandke üle muusikat ja muid faile CD-delt või arvutist. Täpsemalt lk 10, peatükis „ Muusika ja andmete                    
h      haldus“. 

        Muusika ülekandmine või ‘tõmbamine’ CD-delt 
1 Ühendage mängija arvutiga nii nagu on näha lk 4. 

2 Tehke töölaual topeltklikk ZEN V Media Explorer        ikoonil. 

3 Klikkige Rip Audio CDs          nuppu. 

4 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. 

Kui on olemas internetiühendus, otsitakse automaatselt välja ka albumiinfo. 

       Muusika või piltide ülekandmine arvutist 
1 Korrake lk  6, lõigus “ Muusika ülekandmine või ‘tõmbamine’ CD-delt”, olevaid toiminguid 1 ja 2.  

2 Klikkige Browse Media            nuppu. 

3 Leidke meediafailid ning pukseerige need (drag and drop) mängija kaustadesse: 

 Helifailid Media Library\Music kausta 
 Pildid Media Library\Pictures kausta 

 
 

               TEADMISEKS:  Kasutage Digital Rights Management (DRM) tehnoloogiaga kaitstud failide ülekandmisel 
    programme Creative Media Explorer, Creative MediaSource Player/Organizer või Windows Media      
     Player 10 (ja uuem). 
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       Andmefailide ülekandmine 
1 Korrake lk  6, lõigus “ Muusika ülekandmine või ‘tõmbamine’ CD-delt”, olevaid toiminguid 1 ja 2.  

2 Klikkige Browse Documents          nuppu. 

3 Leidke andmefailid ning pukseerige (drag and drop) need mängija Data-kausta: 

 

TEADMISEKS:  Helifailide ja piltide ülekandel on võimalik kasutada ka  Browse Documents nuppu.  
  Sellisel juhul käsitletakse neid andmefailidena ning neid ei saa mängijas esitada või  
   vaadata .  

 

     5. toiming: Mängija lahtiühendamine 
      Peale failide ülekandmist ühendage mängija lahti. Mängijat EI TOHI lahti ühendada, kui kuvaril on            

vasakpoolne pilt (vt all). See tähendab, et muusika või andmefailide ülekanne on veel käimas ning 
lahiühendamine võib ülekantavat sisu kahjustada. Mängija võib lahti ühendada, kui kuvarile ilmub 
parempoolne pilt. 

 

 
 
 
 
 
 



           8       Muusika mängimine või piltide vaatamine 

 
      6. toiming: Muusika mängimine või piltide vaatamine 
        Nüüd saab mängijas esitada või vaadata erinevaid faile, kaasaarvatud Audible- ja ZENcast helifaile.  

               TEADMISEKS 

 Suvanditele pääseb igal ajal ligi tagasi/suvandite  nupuga. 
 Otsingu lihtsustamiseks on failid mängijas tähestiku järjekorras. 

 
 

        Muusika ja Audible-failide esitamine 

1 Ühendage kuularid kõrvaklapi pistikupessa. 

2 Valige peamenüüst sobiv Music Library → kategooria. 

3 Valige pala ja seejärel Play. 

4 Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse tõstmise       ja vähendamise nuppe. 

 

               TEADMISEKS 
 Audible-failide haldamiseks tuleb installeerida programm AudibleManager®.  
 Teatud muusikapalade puhul kuvab mängija ka albumi kujunduse.  
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      ZENcast helifailide mängimine 
       Programm ZENcast Organizer võimaldab logida sisse ZENcast lemmikkanalitele ja laadida ZENcast 

helifaile kaasaskantavasse, näiteks ZEN V meediapleierisse. Põhjalikumalt aadressil www.zencast.com. 

 

       Piltide vaatamine 

1 Valige peamenüüst Photos ning seejärel soovitud pilt. 
2 Vajutage ja hoidke all tagasi/suvandite        nuppu.   
3 Valige Zoom In, ning kasutage pildi vertikaalseks või horisontaalseks suumimiseks 5-suunalist 

juhthooba.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10          Muusika ja andmete haldus 

 
Muusika ja andmete haldus 
 
Mängijaga on kaasas programmid Creative Media Explorer ja Creative MediaSource Player/Organizer. 
Proovige, kumb neist on Teile sobivam. 
 
Creative Media Explorer 
Kasutage Creative Media Explorerit, kui : 

 Olete digitaalmuusikas algaja ning soovite muusikat mängijasse üle kanda CD-delt või arvutist.  
 Soovite helifaile teisendada, sünkroniseerida ja organiseerida. 
 Eelistate töötada „Windows Explorer“ keskkonnas 

Creative Media Exploreri käivitamiseks tehke töölaual või My Computer alt topeltklikk  ZEN V Media 
Explorer  ikoonil    .  Põhjalikumat infot Creative Media Exploreri kasutamise kohta leiate programmi 
sidusspikrist Help. 

Creative MediaSource Player/Organizer 
Kasutage täisfunktsionaalset Creative MediaSource Player/Organizerit, kui: 

 Soovite salvestada, muuta esitusloendite koostamist automaatseks või kasutada helivestlust. 
 Soovite luua arvutisse muusikateeki. 

 

Creative MediaSource Player/Organizeri käivitamiseks tehke töölaual topeltklikk Creative MediaSource 
Player/Organizer          ikoonil. 
 
Põhitegumitele pääsete ligi Creative MediaSource Player/Organizeri kodulehelt. Põhjalikumat infot  Creative 
MediaSource Player/Organizeri kasutamise kohta leiate programmi sidusspikrist Help. 
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     Esitusloendite loomine  
 
        Koostage mängija muusikateegi põhjal esitusloendeid, mis teevad lugude esitamise mugavamaks.  

1 Lugude või lugude jaotuse lisamine Now Playing kausta: 

i. Valige Music Library → soovitud lugu või lugude jaotus. 
ii. Valige ja hoidke all tagasi/suvandite         nuppu ja valige Add to Selected. 
iii. Korrake toiminguid i) ja ii) kui soovite lisada veel lugusid või jaotusi. 
iv. Valige peamenüüst Now Playing. 

2 Vajutage tagasi/suvandite         nuppu ja valige Save As Playlist. 

3 Andke 5-suunalise juhthoova abil esitusloendile nimi ja  valige nime kinnitamiseks Ok. 

4 Esitusloendi mängimiseks valige Music Library → Playlists → soovitud esitusloend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12   Ohutusinfo 

 
Ohutusinfo 
 

Seadme ebaõigel kasutamisel tekkiva elektrilöögi, lühise, tulekahju, kuulmiskahjustuste või muu ohu 
vältimiseks, lugege läbi ja järgige alltoodud juhiseid. 

         TEADMISEKS   Seadme vale kasutamine võib muuta selle garantii kehtetuks. Põhjalikumalt infot e                             
t                               tootega kaasasolevas garantiilepingus.  

• Ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti ega püüdke neid ise remontida. 
Kõikides remondiküsimustes pöörduge Creative’isse või autoriseeritud 
remondiesindustesse. 

• Seade või aku ei kannata temperatuuri alla 0°C ja üle 45°C. 
• Ärge seadet ega akut augustage, purustage ega põletage.  
• Ärge asetage mängijat ega akut magnetiliste objektide lähedusse.  
• Seade ei kannata tugevat survet või lööke. 
• Seade ei kannata vett ega niiskust. 

Kui ka seade on niiskusekindel (täpsemalt tootepakendil), siis ärge siiski kastke seda vette,  
ega jätke vihma kätte. 

• Ärge kuulake pikalt valju muusikat. 
• Ärge võtke välja seadme  sees olevat akut. Seadme äraviskamisel järgige 

jäätmekäitlusreegleid. Kui soovite akut vahetada, siis viige mängija kohalikku 
teenindusasutusse.  Toote remondi kohta leiate infot aadressilt www.creative.com. 

 

         HOIATUS    

Digitaalses mäluseadmes olevaid andmeid peab regulaarselt varundama. Järgige  käsiraamatus 
antud juhiseid ning varundage mängijas olevaid andmeid regulaarselt. Creative  ei ole vastutav 
ühelegi isikule, ükskõik millise, Creative’i ettevaatamatuse tõttu tekkinud, kaudse, kaasneva, erilise 
või tagajärjel tekkinud kahju puhul. Samuti seadmega seonduvalt või selle tõttu kaotatud 
sissetulekute, kaduma läinud salvestiste, kasutusvõimetuse, kaotatud tulude või kaotatud andmete 
puhul, ka juhul kui Creative on selliste kahjude tekkimise võimalikkusest teavitanud. Ühelgi juhul ei 
ületa Creative’ i vastutus Teile või kellelegi teisele tekitatud kahjude eest summat, mis on makstud 
seadme eest. Mõningates riikides/maades pole sellised piirangud või vastutuse välistamine 
kaasnevate või tagajärjel tekkinud kahjude puhul lubatud, nii et ülalnimetatud piirangud või 
vastutusest keeldumine ei pruugi teie juhtumi puhul kehtida.   
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 WEEE-sümbol näitab, et toodet ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Toote õige jäätmekäitlus 
säästab keskkonda. Toote jäätmekäitlusreeglite kohta saate põhjalikumat infot kohalikust 
haldusasutusest, majapidamisjäätmete käitlemisega tegelevast  ettevõttest või kauplusest kust toode 
osteti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14  Lisainformatsioon 

 
Lisainformatsioon 
Kasutusjuhis 

Mängija kõiki omadusi tutvustab põhjalikumalt seadmestamise  ja rakenduste CD-l (Installation and 
Applications CD) asuv kasutusjuhis. Minge d:\manual\<language>\manual.chm  
(asendage täht d:\ oma CD-ROM/DVD-ROM ajamit tähistava tähega  ja  <language> oma kasutusjuhise 
keelega). 

Creative Knowledge Base 
Iseseisev tehniliste probleemide lahendamine ja ööpäevaringne tõrkeotsing kasutades  Creative’i 
teadmistepagasit. Minge  www.creative.com ,valige oma piirkond ning seejärel Support. 
 
Toote registreerimine 
Toote registreerimine annab võimaluse kasutada kõige adekvaatsemat teenindust ja  tootetuge. Toodet võib 
registreerida nii seadmestamise käigus kui veebis aadressil www.creative.com/register.  Garantii ei sõltu 
toote registreerimisest.  
 
Klienditoe teenused ja garantii 
Klienditoe teenuste, garantii ja muu kohta leiate infot CD-lt. 
 

Klienditoe teenused d:\support\<region>\<language>\support.chm  
Garantii d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm  

Palun säilitage garantiiperioodil ostutõend.. 
 
(Asendage täht d:\ oma CD-ROM/DVD-ROM ajamit tähistava tähega, kirjutage   <region> alla oma 
koduregioon  ja  <language> alla oma dokumendi keel). 
 

Jätke see dokument igaks juhuks alles. 
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