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Pleieri kirjeldus 
Avage selle juhendi viimane lehekülg, järgnevad osade nimetused ja kirjeldused viitavad seal leiduvale 
joonisele. 
 

1 Toitelüliti 
 

2 Pimenduspildi märgutuli 
 

3 Lukustusnupp  
Pleieri lukustamiseks ja funktsioonide taht-
matu käivitamise vältimiseks lükake luku 
ikooni suunas. 

 

4 Kuularite pesa 
 

5 Püstine puuteplaat 
Vt osa „Navigeerimisnuppude kasutamine” 
lk 3. 

 

6 Mikrofon 
 

7 Taasesitamise/pausinupp 
 

8 Järgmise/edasikerimise nupp 
Vajutage järgmisele loole või menüüvalikule 
liikumiseks. 
Loo piires edasiliikumiseks hoidke alla-
vajutatuna. 

 

9 Valikute nupp 
Vajutage järgmiste valikute kuvamiseks. 

 

10 Dokipesa 
Ühendage sünkroniseerimiseks USB-adap-
ter selle pesaga. 

 

11 Lähtestusava 
Vt „Zen Vision:M lähtestamine”. 

 

12 Menüü/tagasinupp 
Vajutage eelmisele ekraanikuvale või me-
nüüle naasmiseks. 
Peamenüüle naasmiseks hoidke allavajuta-
tuna. 

 

13 Eelmise/tagasikerimise nupp 
Vajutage eelmisele loole või menüüvalikule 
liikumiseks. 
Loo piires tagasiliikumiseks hoidke 
allavajutatuna. 

 

14  Otsetee nupp 

Vt „Otsetee nupule menüüvaliku 
määramine” lk 13. 

 

15 Vedelkristallekraan (LCD) 
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Navigeerimisnuppude kasutamine 
 

Navigeerimisnuppude all mõeldakse järgmisi: 

 püstine puuteplaat; 

 eelmise/tagasikerimise nupp; 

 järgmise/edasikerimise nupp. 
 

Vajutamise all mõeldakse järgmisi toiminguid: 

1 menüüs üles- või allapoole liikumiseks vedage pöidlaga mööda püstist puuteplaati üles või alla 

VÕI menüüvalikutes külgsuunas liikumiseks vajutage eelmise/tagasikerimise või järgmise/eda-
sikerimise nuppu. 

 

 Ühe menüüvaliku võrra üles- või allapoole liikumiseks vajutage puuteplaadi ülemist või alumist serva. 

 Menüüvalikute kiiresti kerimiseks hoidke puuteplaadi ülemist või alumist serva allavajutatuna. 
 

2 Esiletõstetud valiku tegemiseks koputage tugevalt puuteplaadile. 
 

 
 

Puuteplaadi abil helitugevuse reguleerimine 
Sõltuvalt avatud menüüst vedage pöidlaga mööda puuteplaati üles või alla VÕI vajutage valikute nup-
pu  ja valige säte Volume (helitugevus). 
 
 

Ettevalmistused 
 

1. samm: laadige pleieri aku 
Pleierile lisatud väga efektiivne liitiumioonaku tuleb enne pleieri kasutamist laadida. Aku täielikuks 
laadimiseks kulub ligikaudu 2 tundi. Laadimiseks ühendage toiteadapteri pistik pleieriga ja pange 
toiteadapter seinakontakti nagu järgneval joonisel näidatud. 
 

 
 

Pleieri laadimise ajal võite jätkata toimingutega osas „2. samm: lülitage pleier sisse”. 

VÕI 
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2. samm: lülitage pleier sisse 
 

1 Lükake toitelüliti toiteikooni  suunas ja hoidke, kuni vedelkristallekraan valgustub. 
 

2 Pleieri esmakordsel sisselülitamisel ilmuvad menüüd inglise keeles.  

Keele vahetamine: 

i. vajutage ja hoidke menüü/tagasinuppu  allavajutatuna; Ekraanile ilmub põhimenüü. 
 

ii. valige System  Language  soovitud keel. 
 

3 Kui olete pleieri kasutamise lõpetanud, lükake toitelülitit toiteikooni  suunas, kuni ekraanile 

ilmub sõnum Shutting down (väljalülitumine). 
 

3. samm: installeerige tarkvara 
 

1 Lülitage arvuti sisse. Tarkvara installeerimiseks tuleb Windows® operatsioonisüsteemi 

administraatorina sisse logida. Lisateavet leidub operatsioonisüsteemi veebipõhises spikris. 
 

2 Sisestage kaasasolev CD-plaat arvuti CD-ROM/DVD-ROM kettaseadmesse.  

CD peaks käivituma automaatselt. Vastasel korral toimige järgnevalt: 
 

i. topeltklõpsake ikoonil My Computer; 

Teise võimalusena klõpsake Start  My Computer. 
 

ii. paremklõpsake CD-ROM/DVD-ROM kettaseadme ikoonil ja seejärel klõpsake AutoPlay. 
 

3 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid ja taaskäivitage arvuti vastava viiba kuvamisel. 
 

4 Pärast arvuti taaskäivitumist järgige ekraanile ilmuvaid seadme registreerimisjuhiseid. 
 

Toote registreerimiseks peab arvutis olema internetiühendus. 
 

5 Vastava viiba kuvamisel ühendage pleier arvuti USB-porti. 
 

 
 

Kasutage ühendamiseks ainult arvuti USB-porti, ärge USB-jaoturiga ühendage. 
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4. samm: kandke failid pleierisse üle 
Kandke muusika- või muud failid oma CD-plaatidelt või arvutist pleierisse.  
Lugege täpsemalt osast „Muusika- ja andmefailide haldus” lk 7. 
 

Soovitud faile on võimalik saada erinevatel seadustega kooskõlas olevatel meetoditel.  
Mõned soovitused: 

 audiorajad: rippige need teie audio-CD plaatidelt, kodustuudio salvestustest või ostke Interneti 

muusikasaitidelt; 

 videofailid: ostke neid Interneti filmisaitidelt või kandke koduvideo digitaalsed failid pleierisse üle; 

 fotod: kasutage isiklikust digikaamerast kodeeritud või prinditud ja skaneeritud fotofaile. 

 

Muusika- või muude failide teisaldamine ehk rippimine oma CD-plaatidelt pleierisse 
 

1 Kontrollige, kas pleier on arvutiga ühendatud nagu näidatud joonisel lk 3. 
 

2 Topeltklõpsake töölaual ikoonil Zen Vision:M Media Explorer . 
 

3 Klõpsake audio-CD rippimiseks nuppu Rip Audio CDs . 
 

4 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. 
 

Creative Media Explorer kasutab taasesitatavate CD-plaatide kohta esitaja, pealkirja, raja, viidete ja muu 

teabe saamiseks Gracenote® süsteemi MusicIDSM. See teenus on TASUTA ja automaatne.  
Teenuse kasutamiseks peab arvuti olema Internetti ühendatud. Lisateavet leidub Creative Audio CD 
Ripper-i veebipõhises spikris. 

 

Audio-, video- või pildifailide teisaldamine arvutist 
 

1 Toimige nagu juhendatud sammus 1 ja 2 „Muusika- või muude failide teisaldamine ehk rippimine 

oma CD-plaatidelt pleierisse”. 
 

2 Klõpsake nuppu Browse Media . 
 

3 Leidke soovitud failid ja kopeerige need pukseerides (tavapärasel lohistamise ja kukutamise 

meetodil) pleierisse. 
 

Andmefailide ülekandmine 
 

1 Toimige nagu juhendatud sammus 1 ja 2 „Muusika- või muude failide teisaldamine ehk rippimine 

oma CD-plaatidelt pleierisse”. 
 

2 Klõpsake nuppu Browse Documents . 
 

3 Leidke soovitud failid ja teisaldage need pukseerides (tavapärasel lohistamise ja kukutamise 

meetodil) pleierisse. Audio- ja fotofaile saate teisaldada ka nupuga Browse Documents . 
 

Kandke failid kindlasti õigesse kausta, näiteks fotod kausta Media  Pictures ja muusikafailid kausta 

Media  Music. 
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5. samm: ühendage pleier lahti 
Kui olete failide ülekandmise lõpetanud, ühendage Zen Vision:M arvutist lahti.  
ÄRGE pleierit lahti ühendage, kui ekraanil on vasakul kujutatud sümbol.  
See tähendab, et toimub muusikaradade või andmefailide teisaldamine ning pleieri lahtiühendamine 
võib teisaldatavad failid rikkuda.  
Enne pleieri lahtiühendamist oodake, kuni ekraanile ilmub paremal kujutatud sümbol. 
 

 
 

6. samm: taasesitage muusikat või vaadake pilte 
Nüüd oletegi valmis ripitud muusikat taasesitama või teisaldatud pildifaile vaatama! 
 

Täiendavate valikute tegemiseks võite mis tahes ajal vajutada valikute nuppu . 
Otsimise kiirendamiseks on pleieris failid sorditud tähestiku järjekorras. 

 
Muusika taasesitamine 
 

1 Ühendage kuularid kuularite pesaga. 
 

2 Valige peamenüüs Music Library  soovitud kategooria. 
 

3 Valige lugu ja vajutage Play. 
 

4 Helitugevuse seadmiseks vedage pöidlaga mööda puuteplaati üles või alla. 

 
Video taasesitamine 
Valige peamenüüs Videos  Video  soovitud video. 

 
Piltide vaatamine 

1 Valige peamenüüs Photos  Pictures  soovitud foto. 
 

2 Pööramise ja suumimise funktsioone saate valida, kui vajutate valikute nuppu . 

Suumimisel kasutage navigeerimisnuppe neljas suunas horisontaalselt ja vertikaalselt 
panoraamimiseks. 
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Muusika- ja andmefailide haldus 
Teie pleierile on lisatud tarkvara Creative Media Explorer ja Creative MediaSource™.  
Proovige mõlemat ja otsustage seejärel kumb neist vastab paremini teie vajadustele. 
 

Creative Media Explorer 
Kasutage tarkvara Creative Media Explorer, kui: 
 

 alles alustate digitaalse muusika kuulamist ja soovite kanda muusikat oma CD-plaatidelt pleierisse; 

 eelistate pleieri failide haldamist teha tuttavas Windows Explorer-i keskkonnas. 
 

Creative Media Explorer-i käivitamiseks topeltklõpsake Zen Vision:M Media Explorer ikoonil  

aknas My Computer või töölaual. Täiendavat teavet Creative Media Explorer-i kasutamise kohta 
leidub selle veebipõhises spikris. 
 

Creative MediaSource 
Kasutage täisfunktsionaalset andmehalduse ja -esitamise tarkvara Creative MediaSource, kui: 
 

 soovite kasutada täiendavaid funktsioone, nagu salvestamine, automaatne esitusnimistute loomine ja 
audiovormingute teisendamine; 

 vajate arvutis muusikafailide kogu haldamise võimalust. 
 

Creative MediaSource-i käivitamiseks topeltklõpsake Creative MediaSource ikoonil  töölaual. 
Täiendavat teavet Creative MediaSource kasutamise kohta leidub selle veebipõhises spikris.  
 

 
 

Pleieri failisüsteem 
Navigeerige pleieri menüüdes ja avastage, mida kõike see seade suudab! 
Järgnevad on pleieri peamenüü valikud: 
 

Music Library Valige muusika ja salvestuste taasesitamiseks või DJ-funktsiooni kasutamiseks. 

Photos Valige piltide vaatamiseks. 

Videos Video taasesitamiseks. 

FM Radio Valige FM-raadiojaamade skaneerimiseks ja kuulamiseks. 

Microphone Valige kiirsalvestamiseks. 

Extras Valige lisafunktsioonide kasutamiseks, sh funktsioonid Organizer (infohaldur) ja 
Removable Disk (irdketas). 

System Valige pleieri sätete vaatamiseks ja kohandamiseks. 
 

Pleieri menüüliidest, funktsioone ja tööd juhib selle püsivara. Pleieri püsivaras tehakse aeg-ajalt uuen-
dusi ja need pannakse teile kasutamiseks Creative-i veebisaidile. Kontrollige regulaarselt, kas leidub 
mingeid uuendusi. Selleks minge Creative-i klienditoe lehele aadressil www.creative.com/support/ ja 
klõpsake Downloads. 
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Pleieri kasutamine 
Nüüd olete valmis pleieri lisafunktsioonide kasutamiseks!  
Lugege järgnevaid juhiseid, kuidas pleieri kõiki võimalusi kasutada. 
 

 „Audiofailide haldus”, lk 8 

 „Videofailide haldus”, lk 9 

 „Piltide haldus”, lk 10 

 „Salvestuste haldus”, lk 10 

 „Andmefailide haldus”, lk 11 

 „Infohaldusfunktsioonide kasutamine”, lk 12 

 
Audiofailide haldus 
 

Esitusnimistute loomine 
Mugavaks taasesitamiseks saate koostada esitusnimistuid ja valida neisse oma pleieri muusikakogust 
Music Library mis tahes soovitud lugusid. 
 

1 Praegu taasesitatavate lugude kausta Now Playing loo või lugude kategooria lisamiseks: 
 

i. valige Music Library  soovitud lugu või lugude kategooria; 
ii. vajutage valikute nuppu  ja valige lisamiseks Add to Selected; 
iii. järgmise loo või lugude kategooria lisamiseks korrake toiminguid i) ja ii); 

iv. valige Music Library  Now Playing. 
 

2 Vajutage valikute nuppu  ja valige esitusnimistuna salvestamiseks Save As Playlist. 

3 Andke navigeerimisnuppudega esitusnimistule sobiv nimi ja valige kinnitamiseks kontrollmärge . 

4 Esitusnimistu taasesitamiseks valige Music Library  Playlists  soovitud esitusnimistu. 
 
Zen Vision:M-i DJ-funktsiooniga lugude valimine 
Valige peamenüüs Music Library  DJ  soovitud funktsioon: 
 

 Album of the Day: taasesitab suvaliselt valitud kogumiku. 

 Random Play All: taasesitab kõik lood suvalises järjekorras. 

 Most Popular: taasesitab kõige sagedamini mängitavad lood. 

 Rarely Heard: taasesitab harva mängitavad lood. 

 
Kuulamisnaudingu täiustamine 
Valige peamenüüs System  Audio Settings  soovitud funktsioon/funktsioonid: 
 

 Play Mode: segab, kordab või taasesitab lood järjekorras. 

 Bass Boost: tõstab loo taasesitamisel bassihelide mõjusust. 

 Smart Volume: seab taasesitamisel helitugevuse ühtlaseks.  
Selle funktsiooniga ei ole erinevate lugude taasesitamisel enam vaja helitugevust ise reguleerida. 

 EQ: tõhustab muusikapalade kõla vastavalt žanrile või stiilile.  
EQ-sätteid saate kohandada ka oma eelistustele vastavalt. Vt „Ekvalaiseri sätete kohandamine”, lk 14. 
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FM-raadio kuulamine 

1 Valige peamenüüs FM Radio. 
 

2 Raadiojaamade automaatseks häälestamiseks ja salvestamiseks vajutage valikute nuppu  ja 

valige Autoscan. 
Automaathäälestamise lõppedes salvestab Zen Vision:M automaatselt kõik leitud raadiojaamad 
eelhäälestatud kanalitesse ja häälestub neist esimesele kanalile. 

 

3 Teise kanali valimiseks koputage tugevalt vastu puuteplaati, et kuvada eelhäälestatud kanalite 

loetelu. Seejärel vedage pöidlaga mööda puuteplaati üles või alla ja valige soovitud kanal. 
 

Järgmise vastuvõetava raadiojaama häälestamiseks hoidke järgmise/edasikerimise nuppu  või 

eelmise/tagasikerimise nuppu  ühe sekundi vältel allavajutatuna. 

 
 
Videofailide haldus 
 

Videofailid tuleb teisendada pleieri toetatavasse vormingusse. Selleks käivitage tarkvara Creative Media 
Explorer ja klõpsake teisendamiseks Convert Video. Teavet Creative Media Explorer-i kasutamise kohta 

leidub osas „Muusika- ja andmefailide haldus”, lk 7. 

 

Video ulatuses edasi- või tagasisuunas liikumine 

1 Valige peamenüüs Videos  Video  soovitud video. 

2 Vajutage valikute nuppu  ja valige Seek To. 

3 Video ulatuses edasi- või tagasisuunas liikumiseks kasutage navigeerimisnuppe. 

 

Video kustutamine 

1 Valige peamenüüs Videos  Video  tõstke esile soovitud video. 

2 Vajutage valikute nuppu  ja valige Delete Video. 

 

Viimati vaadatud video kuvamine 
Valige peamenüüs Videos  Recently browsed videos. 
 

Videokaustade kuvamine ja peitmine 
Vt osa „Video- ja pildikaustade kuvamine ja peitmine”, lk 14. 

 
Videokaustade kuvamisele ja peitmisele salasõna seadmine 
Vt „Video- ja pildikaustade kuvamisele ja peitmisele salasõna seadmine”, lk 14. 
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Piltide haldus 
 

Piltide vaatamine slaidiseansina 
1 Valige peamenüüs Photos  Pictures. 

2 Vajutage valikute nuppu  ja valige Start Slideshow. 

3 Slaidiseansside kohandamiseks käivitage tarkvara Creative Media Explorer. 

4 Slaidiseansi piltide vahetamise aja muutmiseks valige System  Photo/Video Settings. 
 
Lemmikpiltide hindamine ja vaatamine 
1 Valige peamenüüs Photos  Pictures  soovitud foto. 

2 Hindamise ja vaatamise funktsioonide valimiseks vajutage valikute nuppu . 
 
Pildikaustade kuvamine ja peitmine 
Vt osa „Video- ja pildikaustade kuvamine ja peitmine”, lk 14. 
 
Pildikaustade kuvamisele ja peitmisele salasõna seadmine 
Vt „Video- ja pildikaustade kuvamisele ja peitmisele salasõna seadmine”, lk 14. 
 
 
Salvestuste haldus 
 

Audio salvestamine 
1 Valige peamenüüs Microphone. 

2 Vajutage valikute nuppu  ja mikrofoniga salvestamise alustamiseks valige Start Recording. 

3 Salvestamise ajal võite vajutada valikute nuppu  ja valida mingi järgnevatest funktsioonidest: 
 

 Pause: salvestamispaus. 

 Resume: lülitab pausi välja ja jätkab salvestamist. 

 Stop: peatab ja salvestab salvestuse. 

 Split: alustab uut salvestust. 
 
Raadiosaadete salvestamine 
1 Valige peamenüüs FM Radio. 

2 Vajutage raadiosaate kuulamise ajal valikute nuppu  ja valige salvestamise alustamiseks 
Record Radio. 

 
Salvestatud audio kuulamine 
Valige peamenüüs Music Library  Recordings  soovitud salvestus. 
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Andmefailide haldus 
Zen Vision:M abil saate teha arvuti andmefailidest varukoopiaid või kasutada seda failide ühest arvutist 
teise teisaldamiseks. 
 

Zen Vision:M kasutamine irdkettana 

1 Valige peamenüüs Extras  Removable Disk. 

2 Vajutage valikute nuppu  ja valige soovitud säte. 

Teise võimalusena ühendage Zen Vision:M arvutiga ja suurendage või vähendage irdketta 
režiimis kasutatava kõvaketta mälumahtu tarkvara Creative Removable Disk Manager abil. 

 

Tarkvara Creative Removable Disk Manager käivitamiseks klõpsake Start  Programs või  

All Programs  Creative  Creative Removable Disk Manager  Creative Removable  

Disk Manager. 
 

3 Kui Zen Vision:M-i vedelkristallekraanile ilmub sõnum Removable Disk, on seade valmis andme-

failide arvutist või arvutisse teisaldamiseks. 
 

4 Ühendage Zen Vision:M arvutiga. Zen Vision:M ilmub irdkettana Removable Disk aknasse  

My Computer. 
 

5 Failide Zen Vision:M-i ja sealt välja kopeerimiseks pukseerige need tavapärasel viisil (hiirega 

lohistades ja kukutades). 

6 Kui olete failide kopeerimise lõpetanud, klõpsake tegumireal riistvara ohutu eemaldamise ikoonil 

Safely Remove Hardware  , klõpsake USB-massmäluseadme ohutu eemaldamise käsul 
Safely remove USB Mass Storage Device ja ühendage viipamisel pleier arvuti USB-pordist 
lahti. 

 

Irdkettana kasutatavalt kõvakettalt kõigi andmefailide kustutamiseks vajutage valikute nuppu   
ja valige selle vormindamiseks Format. Kui soovite kustutada üksikuid irdketta režiimis salvestatud 
andmefaile, tehke seda aknas My Computer. 
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Infohaldusfunktsioonide kasutamine 
Zen Vision:M võimaldab salvestada ja kuvada tarkvara Microsoft® Outlook® kontakte, kalendri kandeid 
ja ülesandeid. 
 

Kui teie arvutisse ei ole Microsoft Outlook tarkvara installeeritud, võite kalendrisse kannete  

tegemiseks, ülesannete ja kontaktandmete lisamiseks kasutada Creative Media Explorer-i  
infohalduri Personal Information Manager redaktorit. Klõpsake Creative Media Explorer aknas  
Manage Organizer Data. 

 

Microsoft Outlook tarkvaraga sünkroniseerimine 

1 Kontrollige, kas pleier on arvutiga ühendatud nagu näidatud joonisel lk 4. 

2 Käivitage tarkvara Sync Manager. Sync Manager tarkvara saate käivitada Creative Media 

Explorer-i või Creative MediaSource Player/Organizer aknas. Vt „Muusika- ja andmefailide 
haldus”, lk 7. 

3 Valige sünkroniseeritavateks seadmeteks My Computer ja Zen Vision:M. 

4 Valige märkeruut Organizer data ja seejärel klõpsake nuppu Next. 

5 Valige andmed, mida soovite Microsoft Outlook tarkvarast importida ja klõpsake seejärel  

nuppu Next. 

6 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. 

7 Klõpsake lõpetamiseks nuppu Finish. 
 

Sync Manager tarkvara abil saate sünkroniseerida ka arvutis ja Zen Vision:M-is sisalduvaid  

muusika-, pildi- ja videofaile. 

 

Kalendri vaatamine 

1 Valige peamenüüs Extras  Organizer  Calendar. 

2 Konkreetse kuu vaate avamiseks vajutage valikute nuppu  ja valige soovitud kuu. 

3 Valitud päevale tehtud kannete ja ülesannete vaatamiseks koputage tugevalt puuteplaadile. 

 

Tänaste ülesannete vaatamine 
Valige peamenüüs Extras  Organizer  Tasks. 
 

Kontaktide vaatamine 
Valige peamenüüs Extras  Organizer  Contacts. 
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Pleieri kohandamine 
 

Otsetee nupule menüüvaliku määramine 
Valige peamenüüs System  Player Settings  My Shortcut Button  otsetee soovitud 
menüüvalikule. 
 

Kasutajanime omistamine 

1 Valige peamenüüs System  Player Settings  Owner. 

2 Kasutajanime loomiseks kasutage navigeerimisnuppe. 

 
Taustpildi valimine 

1 Valige peamenüüs Photos  Pictures. 

2 Valige soovitud pilt. 

3 Vajutage valikute nuppu  ja valige Set as Wallpaper. 

 

Ekraani ja kuvavalikute konfigureerimine 
Valige peamenüüs System  Display Settings  soovitud säte: 
 

 Theme: pleieri ekraani kujundusteema. 

 Backlight Time: taustvalgustuse kestus. 

 Brightness: ekraani heledus. 

 Configure Menu: peamenüü valikute lisamine või eemaldamine. 

 

Püstise puuteplaadi konfigureerimine 
Valige peamenüüs System  Player Settings  TouchPad ja valige soovitud tundlikkuse ja 
klõpsamise sätted. 
 
Energia säästurežiimi sätted 
Valige peamenüüs System  Player Settings  soovitud säte: 
 

 Idle Shutdown: Zen Vision:M kasutamata oleku kestus kuni automaatse väljalülitumiseni. 

 Sleep Timer: Zen Vision:M automaatse väljalülitumiseni kindla ajavahemiku määramiseks. 

 

Kuupäeva ja kellaaja seadmine 

1 Valige peamenüüs Extras  Date & Time. 

2 Vajutage valikute nuppu  ja valige sobivad kuupäeva, kellaaja ja alarmi sätted. 

3  Menüüribal kellaaja kuvamiseks valige System  Clock Settings  Clock in Title. 
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Video- ja pildikaustade kuvamine ja peitmine 

1 Valige peamenüüs Videos  Video  soovitud videokaust VÕI valige Photos  Pictures  

soovitud pildikaust. 

2 Vajutage valikute nuppu  ja valige kustutuskaitse (Protect). Kustutuskaitset saate seada ainult 

kaustadele, mitte üksikutele failidele. 

3 Valige peamenüüs System  Player Settings  ja valige, kas soovite kustutuskaitsega kausta 

kuvada või peita. 
 

Video- ja pildikaustade kuvamisele ja peitmisele salasõna seadmine 

1 Valige peamenüüs System  Player Settings ja valige salasõna funktsioon (Password). 

2 Salasõna loomiseks kasutage navigeerimisnuppe. 
3 Salasõna kinnitamiseks koputage tugevalt puuteplaadile ja valige kontrollmärge . Seda sala-

sõna küsiv viip kuvatakse juhul kui valite System  Player Settings ja valite, kas soovite kustu-
tuskaitsega kausta kuvada või peita. 

4 Salasõna funktsiooni väljalülitamiseks või salasõna muutmiseks valige System  Player 

Settings ja valige salasõna funktsioon. 

5 Kui olete oma salasõna unustanud, siis toimige nagu juhendatud osas „1. samm: puhastage 

pleieri püsivara”, lk 16. 
 

Ekvalaiseri sätete kohandamine 

1 Valige peamenüüs System  Audio Settings  EQ. 

Iga liugurriba ekvalaiseri kohandatud sätete ekraanikuval Custom EQ kujutab järjestikku tõusvaid 
sagedusalasid, mida saab eraldi reguleerida. 
 

 80: bassihelide sageduse reguleerimine 

 250: keskmise madalama sagedusala reguleerimine 

 1k: keskmise sagedusala reguleerimine 

 4k: keskmise kõrgema sagedusala reguleerimine 

 13k: kõrgema sagedusala reguleerimine 
 

2 Valige vajalik liugurriba ja vedage valitud sagedusala sätte tõstmiseks või vähendamiseks 

pöidlaga mööda puuteplaati üles või alla. 

3 Kohandatud ekvalaiseri sätete salvestamiseks ja aktiveerimiseks valige kontrollmärge . 
 

Zen Vision:M algsete püsivara sätete lähtestamine 
Valige peamenüüs System  Reset Settings  Yes. 
 

Pleieri püsivara sätete lähtestamisel asendatakse kõik kohandatud sätted vaikesätetega. 
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Pleieri ühendamine teleriga (lisavarustus) 
Pleieris sisalduvate materjalide suuremal ekraanil vaatamiseks ostke lisavarustusena saadaval olev 
Zen Vision:M Video Kit. 
 

1 Video sisendpesa – kollane 

2 Audiosisend (vasak) – valge 
3 Audiosisend (parem) – punane 

4 A/V väljundpesa 

5 Videokaabel 

6 Punane pistik 

7 Valge pistik 

8 Kollane pistik  
 
 
 
 

1 Valige peamenüüs System  Photo/Video Settings  Video Out. 

2 Valige Auto (NTSC) või Auto (PAL). Täpset teavet teleri värvisüsteemi kohta leidub selle 

kasutusjuhendis. 

3 Ühendage pleier lisatud videokaabli abil teleriga nagu ülal joonisel näidatud. 
 

ÄRGE kasutage standardset videokaablit. USB-sünkroniseerimisadapter toimib ainult  
spetsiaalse Creative-i videokaabliga, mis kuulub Zen Vision:M Video Kit komplekti. 

 
Teabekuvad 

 

Kasutage pleierit alles pärast andmekogu restruktureerimisprotsessi lõpetamist. 

 

Riistvaraline tõrge, vt juhised osas „1. samm: puhastage pleieri püsivara”, lk 16. 

 

Kõvaketta tõrge, vt juhised osas „1. samm: puhastage pleieri püsivara”, lk 16. 

 

Püsivara aktiveerimiseks lähtestatakse pleier automaatselt. Väga harva võib juhtuda,  
et pleier ei lähtestu automaatselt. Sellisel juhul vt juhised osas „Zen Vision:M lähtestamine”. 
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Enne klienditeenindusse pöördumist lugege järgnevaid juhiseid.  
Täiendavat teavet klienditeeninduse kohta leidub toote andmelehel. 

 

1. samm: puhastage pleieri püsivara 
1. Taasterežiimi lülitumiseks toimige järgnevalt: 

 

i. Lükake toitelüliti toiteikooni  suunas ja hoidke, kuni lülitit sisselülitatud asendis. 

ii. Pistke peenike teravik (nt kirjaklambri sirgeks tõmmatud ots) korraks lähtestusavasse. 
iii. Vabastage toitelüliti, kui ekraanile ilmub Creative-i logo. Ilmub taasterežiimi Recovery 

Mode ekraanikuva. 
 

2. Valige puhastamiseks ja taaskäivitamiseks Clean Up  Reboot. 

3. Kui sellest ei ole abi, jätkake nagu juhendatud osas „2. samm: värskendage pleieri püsi-
vara”. 

 

2. samm: värskendage pleieri püsivara 
1. Minge Creative-i veebilehele ja laadige alla teie pleierile leiduvad püsivara värskendused. 

2. Lülitage seade taasterežiimi (vt juhised osas „1. samm: puhastage pleieri püsivara”). 

3.  Valige Reload Firmware ja reinstalleerige pleieri püsivara. 

4. Kui sellest ei ole abi, jätkake nagu juhendatud osas „3. samm: vormindage pleier”. 

 

3. samm: vormindage pleier 
HOIATUS! See toiming kustutab kõik pleieris sisalduvad andmed.  
Võimalusel varundage pleieri sisu arvutisse enne jätkamist. 
 

1. Lülitage seade taasterežiimi (vt juhised osas „1. samm: puhastage pleieri püsivara”). 

2. Valige vormindamiseks ja taaskäivitamiseks Format All  Reboot. 


