
Seadme esitlus 
 

  
 

1.  Esitus/pausi nupp Vajuta  ning hoia seda nuppu all, et mängija sisse või välja lülitada.  
Träkkide esituse  käivitamiseks vajuta seda nuppu ühe korra, esituse 
peatamiseks vajuta nuppu uuesti.   

2.  Mikrofon Hääle digitaalseks salvestamiseks mõeldud sisseehitatud mikrofon,  
3.  LCD  Menüü suvandite kuvamine  
4.  Helitugevuse 

vähendamise nupp  
Vajuta seda nuppu, kui soovid helitugevust vähendada.  

5.  Helitugevuse 
suurendamise nupp  

Vajuta seda nuppu, kui soovid helitugevust suurendada. 

6.  Kerimisketas  Keera kerimisketast, et kerida LCD-ekraanil olevaid menüü 
suvandeid. Menüüsuvandi valimiseks tuleb kerimisketast vajutada.  
Käesolevas käsiraamatus on kasutusel termin  “valimine 
kerimiskettaga”. See tähendab kerimisketta abil menüü suvandite 
kerimist ning suvandi valimiseks kerimisketta vajutamist.   
Esituse ajal kerimisketast keerates saab hüpata ühelt träkilt teisele, 
träki siseselt liikumiseks tuleb kerimisketast keerata ja 
hoida all.   

 

 
 

7.  Kõrvaklapi pistmik  Ühenda sellesse pistmikusse kõrvaklapid.  
8.  Sisendliini pistmik  Ühenda siia välised stereoallikad, näiteks kassetimängija, CD-mängija või 

minidiski mängija. Tegu ei ole digitaalse (optilise) sisendpistmikuga.  

9.  USB-port  Ühenda kaasasoleva USB-kaabliga sellesse porti oma arvuti.  
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Kerimisketta kasutamine 
Kerimisketast saab kasutada menüüsuvandite valimiseks. Käesolevas käsiraamatus on kasutusel 
termin  “valimine kerimiskettaga”, mis tähendab kerimisketta abil menüü suvandite kerimist ning 
suvandi valimiseks kerimisketta vajutamist.   

 
1. Keera LCD-ekraanil olevate menüüsuvandite kerimiseks kerimisketast, kuni eristatud on 
soovitud suvand, näiteks Play Mode       (esitusrežiim) .  

2. Menüüsuvandi valimiseks tuleb kerimisketast vajutada.   
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Alustamine 

1 Tarkvara seadistus 
ÄRA ÜHENDA mängijat arvutiga kui tarkvara on seadistamata.    

1. Lülita arvuti tööle. 

2. Windows XP või Windows 2000 kasutajad peavad tarkvara seadistamisel logima sisse  
administraatorina. Põhjalikumat infot leiad operatsioonisüsteemi online-spikkerprogrammist Help. 

3. Sisesta installi-CD arvuti CD-ROM/DVD-ROM ajamile. CD peaks käivituma automaatselt. Kui mitte, siis 
järgi alltoodud toiminguid: 

i. Käivita Windows Explorer. 

ii. Tee vasakul paanil klikk My Computer ikoonil. 

iii. Tee paremklikk CD-ROM/DVD-ROM ajami ikoonil ning kliki seejärel AutoPlay. 

4. Järgi installeerimise läbiviimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid. 

Installeerimise kestel  saavad Windows 98 SE  kasutajad viipe Windows 98 SE  installi-CD
sisestamiseks CD-ROM/DVD-ROM ajamile. Sisesta installi-CD CD-ROM/DVD-ROM ajamile ning kliki 
seejärel OK nuppu. Juhul, kui arvutiga ei olnud kaasas Windows 98 SE installi CD-d vaid taaste-CD 
(Recovery CD), võib vajalike  Windows-failide asukohaks olla c:\windows\options\cabs (asenda c:\ 
täht sinu kõvaketast tähistava tähega). 

5. Vastava viipe ilmudes taaskäivita arvuti.   

 
2 Patarei sisestamine 
 
Kasuta mängijas ühte  AAA-leelispatareid. 

 
Seadme esmasel sisselülitamisel on menüü inglisekeelne.  

Keele muutmiseks:   

1. Vajuta kerimisketast. Ilmub peamenüü.   

2. Vali kerimiskettaga suvand Settings           . 

3. Vali kerimiskettaga suvand Language   

4. Vali kerimiskettaga soovitud keel. 
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3 Muusika ülekanne 
 

1. Ava seadme USB-pordi kummist kate. 

 
2. Ühenda mängija komplekti kuuluva USB-kaabli abil arvuti USB-porti. Ära vajuta arvutiga ühendamise 

ajal mängija nuppe.  

  
3. Käivita arvutis Windows Explorer. 

Mängija tuvastatakse Windows Exploreris irdkettana (Removable Disk). 

4. Teisalda  audiofailid (MP3- või  WMA-failid) pukseerimismeetodi (drag-and-drop) abil oma mängijasse. 

Andmefaile saab edastada ka läbi Windows Explorer rakenduse. Põhjalikumat infot Windows Explorer 
kasutamise kohta leiad selle online-spikkerprogrammist Help. 

5. Muusika haldamiseks mõeldud eriprogrammid on Creative Zen Nano Plus Media Explorer või 
MediaSource Player/Organizer. MediaSource Player/Organizer  on digitaalmuusika esitamiseks, 
loomiseks, organiseerimiseks ja teisaldamiseks mõeldud digitaalmuusikakeskus. Selle käivitamiseks 
tee oma töölaual topeltklikk Creative MediaSource Player/Organizer otsetee ikoonil         .  

Põhjalikumat infot Creative MediaSource Player/Organizer kasutamise kohta leiad selle online-
spikkerprogrammist Help. 

 

Digiõiguste halduse (DRM) omadusega WMA-faile läbi Windows Exploreri mängijasse kopeerida ei saa. Seda 
saab teha üksnes läbi seda tehnoloogiat toetavate rakenduste, näiteks Creative Zen Nano Plus Media Explorer, 
Creative MediaSource Player/Organizer või Windows Media Player. 

 

 

Arvuti USB-port 
võib asetseda esi-, 
taga- või 
küljepaneelil. 
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4 Mängija lahtiühendamine 
Enne seadme arvuti küljest  eemaldamist tuleb kasutada tegumiribal olevat Windows’i Eject või Safely 
Remove Hardware ikooni. Juhul kui mängijat  vastavalt reeglitele lahti ei ühendata, ei  pruugi seekorralikult 
funktsioneerima hakata. Järgi mängija riskivabaks lahtiühendamiseks alltoodud võtteid: 

Mängija lahtiühendamine Windows XP, Windows 2000 või Windows Me  keskkonnas: Kliki 
tegumiribal Safely Remove Hardware ikooni         , kliki Safely Remove USB Mass Storage Device  ja 
vastava viipe ilmumisel ühenda mängija lahti.  

 

Mängija lahtiühendamine Windows 98 SE keskkonnas: Tee Windows Explorer rakenduses 
paremklikk Removable Disk ikoonil, kliki  Eject  suvandit ja ühenda mängija vastava viipe ilmumisel lahti.  

 
 

 
Enne mängija lahtiühendamist peaks LCD-ekraanil olema vähemalt viis sekundit 
käesolev olekudiagramm. 

 
 
 

5 Muusika esitus 
1. Vajuta ja hoia esitus/pausi                  nuppu all, kuni mängija tööle lülitub. LCD-ekraanile ilmub 

CREATIVE logo ning seejärel Zen Nano Plus logo. Mängijasse talletatud muusika hakkab mängima 
automaatselt. Oleme mängijasse eelnevalt juba pisut muusikat laadinud, et saaksid seadme 
kasutamisega alustada kohe. 

2. Helitugevuse  reguleerimiseks vajuta  helitugevuse tõstmise ja vähendamise nuppe.  

3. Kui oled mängija kasutamise lõpetanud, siis vajuta ja hoia esituse/pausi  nuppu all seni, kuni 
ilmub väljalülitumisest teavitav Power off sõnum. 

 

• Sea helitugevus sobivale tasemele. Liiga tugeva heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. 

• Et mitte seada ohtu ennast ja teisi, siis ära kasuta kõrvaklappe sõiduki juhtimisel, 
jalgrattagasõidu või paralleelselt mingi muu tegevusega, mis nõuab sinu täit tähelepanu.  

Nagu igasuguse andmekandjal põhineva mäluseadme puhul , peab ka antud seadme puhul andmeid 
regulaarselt varundama. Soovitame tungivalt järgida käesolevas käsiraamatus äratoodud kasutusjuhiseid 
ning varundada regulaarselt mängijas olevaid andmeid. Creative ei ole vastutav ükskõik millise otsese, 
kaasneva, erilise või tagajärjel ühelegi isikule tekkinud kahju eest, mille põhjuseks on Creative’i hooletus, 
samuti kaotatud sissetulekute, kaduma läinud salvestiste, kasutusvõimetuse, kaotatud tulude või kaotatud 
andmete eest, mis on tekkinud seadmega seoses või selle tõttu, isegi juhul kui Creative on selliste 
kahjude tekkimise võimalikkusest teavitanud. Olenemata nõude vormist ei ületa Creative’ i vastutus sulle 
või kellelegi teisele tekitatud kahjude eest ühelgi juhul seadme eest makstud summat. 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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Mõningad põhifunktsioonid 

 
Muusika mängimine  
1. Vajuta kerimisketast. Ekraanile ilmub peamenüü. 

2. Vali  kerimiskettaga suvand Music         . 

3. Vali  kerimiskettaga audioträkk, mida soovid esitada ning vajuta esituse/pausi nuppu              . 

FM-raadio kuulamine
Mängija vaikimisi seatud FM-regiooniks on International   

Võimalus on automaatselt skaneerida kõik kättesaadavad raadiojaamad ning salvestada kuni 32 jaama. 

1. Ühenda kõrvaklapid kõrvaklappide pistmikusse. 

2. Vajuta kerimisketast. Ekraanile ilmub peamenüü. 

3. Vali  kerimiskettaga suvand FM Radio . 

4.  Vajuta kerimisketast ning vali kerimiskettaga suvand Autoscan        .  Mängija skaneerib ja salvestab 
kõik kättesaadavad raadiojaamad. Automaatskaneeringu lõppedes salvestab see automaatselt kõik 
jaamad ning häälestub esimesele jaamale.  

5. Soovitud jaama valimiseks pööra kerimisketast.  

MP3-koteering 
Muusikat on võimalik mängijasse kodeerida või “tõmmata” otse, ilma et seda peaks tõmbama kõigepealt 
arvutisse ja alles seejärel mängijasse üle kandma.  

1. Ühenda mängija komplekti kuuluva stereokaabli abil sisendliini pistmiku kaudu välise stereoallikaga, 
näiteks  CD- või minidiski-mängijaga. 

2. Vajuta kerimisketast. Ekraanile ilmub peamenüü  

3. Vali  kerimiskettaga suvand MP3 Encoding           

4. Kodeerimise käivitamiseks vajuta esituse/pausi nuppu                . LCD-ekraanile ilmub kodeerimise 
edenemisriba ning kodeerimine käivitub. 

5. Pane välisel stereoallikal mängima lugu, mida soovid kodeerida.  

6. Kodeerimise lõpetamiseks vajuta esituse/pausi nuppu              . 

Esimesena kodeeritud träkk saab nimetuse EN001, teine EN002,  kolmas EN003 jne. 

Mängija lukustamine 
Mängija lukustamisega blokeeritakse kõik nupud, väljaarvatud kerimisketas. See funktsioon aitab vältida 
olukordi, kus mõni nupp kogemata alla vajutatakse. 

1. Vajuta kerimisketast. Ekraanile ilmub peamenüü.  

2. Vali  kerimiskettaga suvand Lock . 

3. LCD-ekraanile ülemisse paremasse nurka ilmub        .  

4. Mängija lahtilukustamiseks vajuta suvalist nuppu ja vali kerimiskettaga suvand Unlock . 

 Põhjalikumat informatsiooni saad  installikettal olevast kasutusjuhisest. Mine 
d:\manual\<language>\manual.chm (asenda vajadusel täht d:\ sinu CD-ROM/DVD-ROM ajamit 
tähistava tähega  ja  <language> dokumendi keelega). 
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Viimati esitatud küsimused 
Kas mängijat saab kasutada kaasaskantava andmekandjana? 

 Jah, saab. Kasuta failide ülekandeks Creative Zen Nano Plus Media Explorerit või Windows Explorerit. 

Mispärast mu mängija osad failid vahele jätab? 

Mängija esitab üksnes valitud meediaformaate (MP3- ja WMA-faile). Muud tüüpi meediaformaadid jäetakse 
vahele.  

Miks on mõningad failid (träkid) peale mängijasse ülekandmist vigased? 

Ülekanne võidi katkestada. Enne mängija arvutist lahtiühendamist tuleks mängija kõigepealt peatada. 
Põhjalikumat infot mängija lahtiühendamise kohta leiad peatükist “Mängija lahtiühendamine” lk 9.  

Kas mängijas saab esitada DRM-kaitsega WMA-faile? 

Jah. DRM-kaitsega WMA-failide edastamiseks kasuta programme Creative Zen NanoPlus Media Explorer 
või Creative MediaSource Player/Organizer. 

Kust saab ametlikku infot kõikide Zen toodete kohta? 

Zen toodete ning Creative’i MP3-mängijate ja tarvikute uuenduste ja allalaadimisvõimaluste kohta saab infot 
aadressilt  www.creative.com, 

Lisainfo 
 

Creative Knowledge Base 
Iseseisev tehniliste probleemide lahendamine ja ööpäevaringne tõrkeotsing kasutades  Creative’i teadmistepagasit.  

Mine  www.creative.com ja vali oma piirkond. 

 

Registreeri oma toode! 
Toote registreerimine annab võimaluse saada kõige adekvaatsemat teenindust ja  tootetuge. Toodet võib 
registreerida nii installi käigus kui veebis aadressil www.creative.com/register. 

Palume võtta teadmiseks, et õigused garantiile ei sõltu toote registreerimisest.  

Klienditoe teenused ja garantii 

Klienditoe teenused d:\support\<language>\support.chm  

Garantii d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm Palun säilita 
garantiiperioodil ostu tõendit. 

(Asenda täht d:\ sinu CD-ROM/DVD-ROM ajamit tähistava tähega, kirjuta kohale  <region> oma 
koduregioon  ja  <language> alla oma dokumendi keel). 

 

 

 

 

 

Autoriõigus © 2005 Creative Technology Ltd. Kõik õigused on reserveeritud.  Creative’i logo, Zen ja Creative 
MediaSource on Ameerika Ühendriikides ja mujal asuva Creative Technology Ltd registreeritud kaubamärgid. Microsoft, 
Windows ja Windows logo on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid. Kõik ülejäänud tooted on vastavate 
omanike valdusse kuuluvad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik tehnilised detailandmed võivad ilma ette 
teatamata muutuda. Tegelik sisu võib kirjeldatust pisut erineda.  
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Ohutusinfo 
 
Et vähendada elektrilöögi, lühise, tulekahju, kuulmiskahjustuste või muude riskide ohtu, tuleks 
seadme kasutuse ohutustamiseks järgida alltoodud infot. 

 
Ebaõige kasutus võib muuta seadme garantii kehtetuks. 
Põhjalikumalt infot saad tootega kaasasolevast garantiiteatisest.  

 

• Ära võta seadet, patareid või toiteadapterit  koost lahti ega ära püüa neid remontida. 

Remondiküsimustes pöördu Creative’i või autoriseeritud remondiesinduste poole. 

• Seade või patarei ei kannata temperatuuri, mis jääb välja vahemikust 0°C kuni 45°C. 

• Ära augusta, purusta ega põleta seadet või patareid. 

• Ära aseta mängijat või patareid tugevalt magnetiliste objektide lähedusse.  

• Seade ei kannata tugevat survet või lööke. 

• Seade ei kannata vett ega niiskust. 

Kui seade on niiskusekindel (üksikasjad leiad tootepakendilt), siis ära kasta seda vette ega jäta vihma 
kätte. 

• Ära kuula väga pikalt kõrge helitugevusega muusikat. 

• Patarei jäätmekäitlus peab toimuma vastavalt reeglitele. Jäätmekäitluse reeglite kohta saad infot 
kohalikest valitsusesindustest. 

• Jälgi et patarei terminalid ei puutuks kokku metallist esemetega.  

Kui täheldad laadimise või kasutamise ajal  leket, värvimuutust, deformatsiooni või tunned tugevat lõhna,  siis 
võta patarei välja ning ära seda uuesti kasuta. Enne toidu või tundlike piirkondade, näiteks silmade 
katsumist, pese korralikult käsi.   
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Märkmed 
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  Edasimüüja tempel 
 
 
     
   

 

 

 

  Ostukuupäev 
 
 
    

 

 

 

  Kliendi nimi ja aadress 
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