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Podcasti ehk Taskuhäälingu klient

1. Programmi allalaadimine ja installimine
• Mine lehele http://juicereceiver.sourceforge.net/
• Leia oma arvuti operatsioonisüsteemile sobiv installatsioonifail ja lae see alla
• Käivita installatsioonifail ja jälgides ekraanijuhiseid installi programm
2. Programmi käivitamine
Esmakordsel avamisel küsib programm, kas peas alati kindlat tüüpi faile käsitlema.
Selleks, et vältida igal käivitusel sama küsimuse esitamist, lisa linnuke kasti Don’t ask
me again
Et vältida igal käivitusel sama
küsimuse esitamist, lisa linnuke
kasti Don’t ask me again

Keele muutmine
Tools-> Select language-> Eesti
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3. Episoodide ehk saadete tellimine
Selleks peab teadma taskuhäälingu kanali linki internetis. kopeerimisvalikuid võib olla
mitmeid
Raadio Ööülikooli saated - http://www.ylikool.ee/
Taskuhäälingu aadress avaneb kui klõpsata
sõnal Podcast
Kopeeri aadressi väljale tekkinud aadress

Raadiosaated (Vikerraadio, R2, Klassikaraadio, Kuku,

Klõpsa saate nime järgi oleval oranžil märgil
hiire parema klahviga.
Vali avanenud menüüst Copy link location
(Mozilla)
Või Copy link adress (Chrome)

Mine programmi aknas paneelile Podcastide nimekiri ja klõpsa nupule
Tekkinud aknas kleebi saate aadress Aadressi väljale ja salvesta
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4. Saadete valimine ja alla laadimine
Tellimuste aknas on näha millistest kanalitest on saated tellitud.
Klõpsates kanali nimel avaneb saadaolevate saadete nimekiri. Seal saab ära märkida
millised saated tuleb alla laadida.

Peale saadete märkimist klõpsata nupul

ja faile hakatakse alla laadima.

Allalaadimiste kulgu saab näha paneelil Allalaadimised

5. Saadete kuulamine
Kõik allalaetud failid salvestatakse vaikimisi My Documents all olevasse kausta My
Received Podcasts.
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• Mine kausta, kuhu saated salvestatakse ning ava failVali programmi Juice paneel
Allalaadimised. Tee hiire parema klahviga klõps saate nimel ning vali avanenud
menüüst Mängi episood meediaesitajas

•
6. Uuenduste kontrollimine
Selleks vajuta
Klõpsates

, siis kontrollitakse ega uusi saateid pole saabunud
laetakse alla ainult kõige uuemad tellimused

7. Kanali eemaldamine
Paneelil Tellimused tuleb kanal ühe hiire vasaku klõpsuga ära märkida ja vajutada
nupule

.

PROGRAMMI EELISTUSTE MUUTMINE
Fail->Eelistused
General – peamised eelistused

Ava programm
Käivitamisel kontrolli uute saadete olemasolu
Mängi saated kohe, kui need on alla laetud
Kontrolli programmi uuendusi programmi
käivitamisel

Kui kõvakettal täitub … maht, siis ära rohkem
alla lae
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Vajadusel saab muuta kausta, kuhu saated salvestatakse
Player – mängija valik

