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Vana toote ära viskamine
Teie seade on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab
ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud prügikastisümbol on toote peale kleebitud, tähendab see seda, et
seade on vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga 2002/96/EC.

Palun uurige, kus asuvad kohalikud elektriseadmete kogumispunktid.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid
tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.
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NÄE, KUULE JA TUNNE MÄNGUST ROHKEM PHILIPS AMBX™ PC
MÄNGUDE LISAVARUSTUSEGA!

Philips amBX™ PC mängude online abi versioon 1.0

Tere tulemast ning õnnitleme Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse ostmise puhul. Philips amBX™ PC
mängude lisavarustus muudab erinevate helide ja visuaalsustega Teie toa meelelahutussüsteemiks. Te saate
kasutada Philips amBX™ PC mängude lisavarustust, et nautida:

Sellest Philips amBX™ PC mängude abist leiate Te informatsiooni, kuidas:

Mõnedel juhtudel võivad välised raadiosageduslikud seadmed segada kõlaritest väljuvat heli, põhjustades
audiohäireid. See ei põhjust defekte süsteemis. Niipea, kui raadiosageduslikud seadmed on välja lülitatud, peaks
helikvaliteet olema samasugune vastavalt spetsifikatsioonidele.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Äikest, tuult ja mürinat amBX™ toega PC mängudes;

amBX™ valgusefekte teiste PC mängudega;

amBX™ valgusshowsid, kui kuulate muusikat oma arvutist;

personaalseid valgusstseene, et saada õige tuju;

muusikat ja hääli 2.1 helisüsteemiga.

Ühendada erinevaid pakette Philips amBX™ PC mängude lisavarustusega;

Seadistada Philips amBX™ PC mängude lisavarustust, et nautida amBX™ toega mänge mängides kõiki sellega
kaasnevaid võimalusi;

Seadistada Philips amBX™ PC mängude lisavarustust, et luua erinevaid tujude valgustusi;

Seadistada Philips amBX™ PC mängude lisavarustust teiste mängude mängimiseks ja muusika kuulamiseks.

a

Nüüd mine ja mängi!!!

Nõuanne
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ABI SAAMINE

Te saate kasutada erinevaid abivahendeid kasutades Philips amBX™ PC mängude lisavarustust.

Philips amBX™ PC mängude abi avamiseks:

Selles Philips amBX™ PC mängude abis on Teil kahte liiki lehekülgi, mis sisaldavad kindlat liiki informatsiooni.

Philips amBX™ PC mängude otsene kontroll sisaldab abitekstiriba ekraani allosas. Abitekstid ilmuvad, kui liigutate
hiirekursorit üle nupu või üle ikooni. Need tekstid näitavad, milliseid võtteid peate kasutama ja samuti annavad infot
nupu või ikooni kohta.

?

?

?

?

?

?

See juhendab Teid Philips amBX™ PC
mängude lisavarustuse konfigureerimisel ja seadistamisel.

annab Teile abi, kui kasutate otsest kontrolli (Direct
Control).

Vajutage paremat hiireklahvi otsese kontrolli ikoonil PICTURE tegumireal
(taskbar) ja valige (abi).

Valige (abi) menüüst Philips amBX™ PC mängude otseses kontrollis.

Ühest küljest on Teil (äratuntavad nende valge tagatausta järgi), mis sisaldavad
.

Teisest küljest leiate Te (äratuntavad nende sinise tagatausta järgi), mis sisaldavad
, kuidas täita ülesandeid.

Philips amBX™ PC mängude abi (Philips amBX™ PC Gaming Help)

Abitekst Philips amBX™ PC mängude otseses kontrollis

Help

Help

teatmelehed üldist
informatsiooni töövoo ja kasutatud mõistete kohta

protseduurilehed samm-
sammult informatsiooni

Philips amBX™ PC mängude abi

Abitekst

Direct Control

12:34 PM
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Üldine heledus:

Üldise helduse liugur:

Vahetuv nupp:

Muudetav stseen:

Seinaseib ja kontroller:

Randmeväristaja:

seadistus, mida saate määrata
individuaalselt seadistusekraanil ja stseeni seadistus
ekraanil. Seadistus 'Overall Brightness' (üldine
heledus) kontollib kõikide lisaseadmete üldist
heledust ülevaates.

kontroller, mille abil saate
määrata üldise tulede heleduse.

nupp, millel on kaks erinevat
funktsiooni. Näiteks Stop/Resume
(peatamine/jätkamine) nupp. Vastav pealkiri nupul
viitab tegevusele. Kui Te klõpsate vahetuval nupul, siis
tegevus algab ja nupu pealkiri muutub, et viidata
vastupidisele tegevusele.

võib olla staatiline stseen või
animeeritud stseen stseenide valijas. Te võite
kohandada stseene vahetades lisavarustuse stseeni
seadeid või animatsiooniseadeid.

süsteemi keskne
kontrollimisüksus. See on ühendatud Teie arvutiga ja
paigutatud monitori taha tühja seina vastas. Seinaseib
ja kontroller on kombineeritud lisaseade, mis koosneb
kolmest tulest, mida saate seadistada.

lisaseade, mille Te tavaliselt
paigaldate klaviatuuri lähedale ning see tekitab tunde
vibratsioonist autos või turbulentsist lennukis.

Lisavarustuse ülevaade:

Lisavarustuse stseeni seaded:

Lisavarustuse seaded:

Lisaseadmed:

Philips amBX™ PC mängude otsene kontroll:

Asend:

Eriline pakett (Premium Kit):

Eelseadistatud stseen:

Pro Gameri pakett:

ülevaade ühendatud
lisaseadmetest seadistusekraanil. Selle ülevaates saate
paigutada ikoone ja avada lisavarustuse seadete paneeli.

seadistused, mille saate
defineerida individuaalsele lisaseadmele valitud
stseenis. Te saate avada lisvarustuse stseeni seadete
paneeli kõpsates ikoonil stseeni ülevaates.

seadistused, mille saate
defineerida individuaalse lisaseadme jaoks. Te saate
avada lisavarustuse seadete paneeli klõpsates ikoonile
lisavarustuse ülevaates.

riistvara seaded, mis reageerivad
amBX™ tarkvaraga.

tarkvara,
mis installeeritakse Teie arvutisse, et seadistada
lisaseadmeid ja seadistada stseene. Te saate avada
otsese kontrolli paneeli klõpsates kaks korda amBX™

ikoonil tegumiribal (taskbar).

see saab olla lisaseadmete ikoonide asukoht
lisavarustuse ülevaates või riistvara asukoht ruumis.
Selleks, et saavutada optimaalne tulemus, peavad need
kaks asukohta klappima nii täpselt kui võimalik.

võimaldab Teil näha,
kuulda ja tunda mängust rohkem. Eriline pakett sisaldab
Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse
maksimaalset numbrit, mida on võimalik ühendada ühe
seinaseibi ja kontrolleriga.

lukustatud stseen, mis on
Philipsi poolt seadistatud ja sisaldab keerulisi
animatsioone. Te ei saa muuta eelseadistatud stseeni
seadeid.

võimaldab Teil näha ja kuulda
mängust rohkem. Te võite lisada lisapaketi (Extension
Kit) Pro Gameri paketile, et lisada õhu- ja vibratsiooni
efekte Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse
kasutamise ajal.

Stseen:

Stseeni ülevaade:

Stseeni seadistuste leht:

Stseenide valija:

Kõlari tuli:

Stardipakett (Starter Kit):

Staatiline stseen:

Subwoofer:

valgustusseadmete ja ventilaatorite seadistus, et
luua tuju Teie toas kui kuulate muusikat või lihtsalt
puhkate. Te saate seadistada staatilise stseeni koos

valgustuse ja ventilaatoritega, et luua animeeritud stseen
koos valgustusega.

ülevaade ühendatud lisaseadmete
asukohast ja seadistustest valitud stseenis.

ekraan, kus Te saate
seadistada stseeni, lisada sellele animatsioone ja
alustada stseeni mängimist.

nimekiri 15 stseenist vasakul stseeni
seadete ekraani paneelil. Stseenide valija sisaldab 10
muudetavat stseeni ja 5 eelseadistatud stseeni.

koostatud lisaseade, mis tavaliselt on
paigaldatud monitori kõrvale ja reageerib sündmustega,
mis toimuvad ekraanil. Ülevaates tähistab valgustuse
ikoon koostatud lisaseadet kuna otsene kontroll ei saa
reageerida audio lisaseadmetega.

võimaldab Teil mängust
rohkem näha. Te saate lisada lisapaketi stardipaketile, et
lisada õhu- ja vibratsiooni efekte Philips amBX™ PC
mängude lisavarustuse kasutamise ajal.

stseen, mis on määratud valgustuse
ja ventilaatorite jaoks, mis on võimaldatud ülevaates.
Staatilise stseenis saate määrata individuaalse värvi ja
heleduse valgustuse jaoks või ventilaatori intensiivsuse.

tekitab madalasageduslikke toone ja
seetõttu annab ehtsa tormikõmina või kuulilasu
plahvatuse. Te ei saa konfigureerida subwooferit ja
seetõttu see lisaseade ei ole näidatud ülevaates.

MIS ON TEIE KARBIS?
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Stardipakett (Starter Kit)

SGC5101BD
Stardipakett võimaldab Teil Sellega saate nautida:

Stardipakett sisaldab:

Te saate lisada stardipaketile, et lisada Philips amBX™ PC mängude
lisavarustuse kasutamisel.

Kui soovite veel edasi Teie Philips amBX™ PC mängude lisavarustust, võite osta uue
rohkemate valgusefektide jaoks ja veel ühe lisaõhu ja vibreerimise jaoks. Te saate ka osta

või , et integreeritud 2.1
helisüsteemi abil. Seinaseibide ja kontrollerite ühikute arv on piiratud Teie arvuti küljes olevate USB portide arvuga.

näha mängust rohkem.

lisapaketi õhu ja vibreerimisefekte

laiendada stardipaketi
lisapaketi erilise paketi

(Premium Kit) Pro Gameri paketi lisada realismi erinevatest suundadest tuleva heliga

F

F

F

F

F

F

F

F

F

16 miljonit värvi hi power valgusdioodidega (LED);
Valgusefekte teiste mängudega;
Valgusshowd muusikaga Teie arvutist;
Tujude järgi kohanduvat valgustust.

1 seinaseibi ja kontrolleri;
Vasaku ja parema esitule;
Lisaseadmeid:
1 USB kaabli seinaseibi ja kontrolleri ühendamiseks Teie arvutiga;
1 vooluadapteri seinaseibi ja kontrolleri ühendamiseks vooluallikaga.



Pro Gameri pakett

SGC5102BD
Pro Gameri pakett võimaldab Teil . Sellega saate nautida:

Pro Gameri pakett sisaldab:

Te saate lisada Pro Gamer paketile, et lisada Philips amBX™ PC mängude
lisavarustuse kasutamisel.

Kui soovite veel edasi Teie Philips amBX™ PC mängude lisavarustust, võite osta uue
rohkemate valgusefektide jaoks ja veel ühe lisaõhu ja vibreerimise jaoks. Seinaseibide ja kontrollerite
ühikute arv on piiratud Teie arvuti küljes olevate USB portide arvuga.

näha ja kuulda mängust rohkem

lisapaketi õhu ja vibreerimisefekte

laiendada stardipaketi
lisapaketi

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Erinevatest suundadest tulevat heli, mis lisab realismi;
160W 2.1 helisüsteemi;
16 miljonit värvi hi power valgusdioodidega (LED);
Valgusefekte teiste mängudega;
Valgusshowd muusikaga Teie arvutist;
Tujude järgi kohanduvat valgustust.

1 seinaseibi ja kontrolleri;
Vasaku ja parema kõlari tulesid;
1 subwooferi;
Lisaseadmeid:
1 USB kaabli seinaseibi ja kontrolleri ühendamiseks Teie arvutiga;
1 vooluadapteri seinaseibi ja kontrolleri ühendamiseks vooluallikaga;
1 audiokaabli subwooferi ühendamiseks Teie arvutiga;
1 audio/voolukaabli subwooferi ühendamiseks seinaseibi ja kontrolleriga.

MIS ON TEIE KARBIS?
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amBX™ toetatud mängud:

Animeeritud stseen:

Application Manager

Värv:

Värvide

Koosolev lisaseade:

Seadistusekraan:

Vaikimisi seaded:

Kestvus:

Lisapakett (Extension Kit):

Ventilaator:

Eesmine tuli:

mängud, mis on
disainitud nii, et need suudavad suhelda amBX™

tarkavaraga. Kui Te mängite amBX™ toega mängu,
saate nautida täismahulist amBX™ kogemust koos
tulede, kõlarite, ventilaatorite ja randmeväristajaga.

stseen, mis on määratud
valgustuse jaoks, mis on võimaldatud ülevaates.
Animeeritud stseenis saate defineerida värvivahemiku
ja heleduse vahemiku, mille valgustus peab läbima
kindla aja jooksul.

(rakenduste haldur): rakendus,
mis võimaldab kasutada Philips amBX™ PC mängude
lisavarustust, kui Te mängite mängu, mida amBX™ ei
toeta või kui kuulate muusikat oma arvutist.

lisaseadme seadistus, mille saate defineerida
lisavarustuse stseeni seadete paneelil. Teil on
võimalik valida iga tule värv eraldi.

ulatus: animatsiooni seadistus, mille saate
defineerida animatsiooniseadete paneelil. Teil on
võimalik määrata värvivahemik, mida Te soovite, et
valgustus läbiks kindlaksmääratud ajaperioodi ehk
kestvuse jooksul.

lisaseade, mida koheldakse kui
ühte lisaseadet kui Te muudate ikooni asendit
lisaseadmete ülevaates, aga millel on mitmeid
komponente, mida saab seadistada individuaalselt,
näiteks seinaseib ja kontroller.

ekraan, kus saate seadistada oma
lisaseadmeid. Sellel ekraanil saate määrata nende
seadistused ja asendi. Saate ka blokeerida
lisaseadmed, mida Te ei taha mängu ajal kasutada.

sisaldavad vaikimisi asukohta,
kõrgust ja intensiivsust, et täismahus kogeda amBX™

tarkvara võimalusi.

animatsiooni seadistus, mille saate määrata
animatsiooniseadete paneelil. Te saate määrata aja,
mille jooksul lisaseade peab läbima kindlaksmääratud
värvivahemiku ja heleduse.

võimaldab lisada õhu ja
vibratsiooni efekte Teie Pro Gameri paketile või
stardipaketile (Starter Kit).

lisaseade, mis toodab tuult vastavalt
sellele, mis juhtub ekraanil. Ventilaatorid tuleks
paigaldada monitori lähedusse.

lisaseade, mis on paigaldatud arvuti
ekraani kõrvale. Valgustus reageerib sündmustele,
mis juhtuvad ekraanil. Eesmine tuli on saadaval ainult
stardipaketiga (Starter Kit). Pro Gameri ja erilise
paketi (Premium Kit) puhul kombineeritakse
valgustus kõlaritega.

”Selg ees” mängude tugi: Kõrgus:

Ikoonid:

Intensiivsus:

Intensiivsuse ulatus:

Tuli:

funktsioon, mis
võimaldab kasutada Philips amBX™ PC mängude
lisavarustust ka teiste mängudega, mis ei ole amBX™

toega. Nende mängudega saate kogeda ainult
lisaseadmete valgusefekte.

lisaseadistus, mille peate kohandama
lisavarustuse ülevaates. Kõrgus viitab ühe lisaseadme
asendile teise suhtes.

graafilised esindajad riistvara
lisaseadmetest. Vastavalt nende olekule omavad
ikoonid erinevat välimust ülevaates.

lisaseadistus, mille saate teha
lisavarustuse ülevaates (kõikide lisaseadmete jaoks)
ja stseeni ülevaates (ventilaatorite jaoks).

animatsiooni seadistus, mille
saate määrata animatsiooniseadete paneelil. Teil on
võimalik määrata intensiivsuse vahemik, mida Te
soovite, et valgustus läbiks kindlaksmääratud
ajaperioodi ehk kestvuse jooksul.

lisaseade, mis on paigaldatud monitori kõrvale.
Tuli reageerib vastavalt sündmustele, mis toimuvad
ekraanil. Stardipakett (Starter Kit) sisaldab kahte
eesmist valgustust. Pro Gameri pakett ja eriline pakett
(Premium Kit) sisaldavad vasakut ja paremat kõlari
tuld.



36

TUGI

Ma ei saa lisada uut stseeni

Lisaseadmete puhastamine

Kui ei ole võimalik lisada uut stseeni stseenide valijasse, saate ainult kohandada eksisteerivat muudetavat stseeni.
Kui Te installeerite tarkvara, sisaldab stseenide valija juba 15 stseeni, 10 muudetavat stseeni ja 5 eelseadistatud
stseeni. Eelseadistatud stseene on võimalik ära tunda ikooni abil. Selleks, et muuta stseeni seadistust:

Valige leht (stseeni seaded).
Avaneb stseeni seadete aken.

Valige stseen, mida soovite kohandada stseenide valijast.
Stseeni seadistused muutuvad nähtavaks stseeni ülevaates.

Muutke stseeni seadistusi.

Klõpsake (salvesta muudatused) nuppu, et asendada valitud stseen stseenide valijas.

5. Klõpsake nupule, et kinnitada.

Oma lisaseadmete puhastamiseks
, et oma lisaseadmeid puhastada. Need puhastusvahendid võivad kahjustada

värvi või muuta selle tooni.

1. Scene Settings

2.

3.

4. Save Changes

OK

kasutage pehmet, niisket riiet. Ärge kasutage alkoholi, alkoholil baseeruvaid
või söövitavaid puhastusvahendeid

Hooldus

9

MIS ON TEIE KARBIS?

Eriline pakett (Premium Kit)

SGC5103BD
Eriline pakett võimaldab Teil rohkem. Eriline pakett sisaldab maksimaalse arvu
Philips amBX™ PC mängude lisavarustust, mida saab ühendada ühe seinaseibi ja kontrolleriga. Sellega saate
nautida:

Eriline pakett sisaldab:

näha, kuulda ja tunda mängust

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Mägu reaktiivseid tuuli ja vibreerimist;
Erinevatest suundadest tulevat heli, mis lisab realismi;
160W 2.1 helisüsteemi;
16 miljonit värvi hi power valgusdioodidega (LED);
Valgusefekte teiste mängudega;
Valgusshowd muusikaga Teie arvutist;
Tujude järgi kohanduvat valgustust.

1 seinaseibi ja kontrolleri;
Vasaku ja parema kõlari tulesid;
1 subwooferi;
2 ventilaatorit;
1 randmeväristaja;
Lisaseadmeid:
1 USB kaabli seinaseibi ja kontrolleri ühendamiseks Teie arvutiga;
1 vooluadapteri seinaseibi ja kontrolleri ühendamiseks vooluallikaga;
1 audiokaabli subwooferi ühendamiseks Teie arvutiga;
1 audio/voolukaabli subwooferi ühendamiseks seinaseibi ja kontrolleriga.

Kui soovite veel edasi Teie Philips amBX™ PC mängude lisavarustust, võite osta uue
rohkemate valgusefektide jaoks ja veel ühe lisaõhu ja vibreerimise jaoks. Seinaseibide ja kontrollerite
ühikute arv on piiratud Teie arvuti küljes olevate USB portide arvuga.

laiendada stardipaketi
lisapaketi
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Lisapakett (Extension Kit)

SGC6101BD
Lisapakett võimaldab Teil lisada Pro Gameri paketi ja stardipaketi jaoks.

Lisapakett sisaldab:

õhu ja vibreerimisefekte Teie

F

F

2 ventilaatorit;
1 randmeväristaja.

MIS ON TEIE KARBIS? TUGI
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Probleemide lahendamine

Ühendatud lisavarustus ei reageeri testimise ajal

Ühendatud seadmed ei ole nähtavad lisavarustuse ülevaate all

Ma ei saa tagasisidet, kui muudan lisavarustuse stseeni seadeid

Proovige järgnevaid nõuandeid, et lahendada see probleem.

Kui ükski eelnevalt mainitud nõuannetest ei lahendanud Teie probleemi, võib Teie lisaseade olla kahjustatud. Palun
kontakteeruge Philipsi teeninduskeskusega. Kontaktinformatsiooni on võimalik leida aadressilt

.

Otsene kontroll ei identifitseeri kõlareid ja subwooferit ning seetõttu ei ilmu need ka lisavarustuse ülevaates. Kui Te
soovite audio lisaseadmeid seadistada, kasutage lihtsalt Microsofti® tarkvara, mis tuli koos helikaardiga.

Kui teised lisaseadmed, mille Te ühendasite seinaseibi ja kontrolleriga, ei ole nähtavad lisaseadmete ülevaates,
proovige järgmiseid nõuandeid, et probleem lahendada.

Kui Te olete alustanud stseeni, siis enne stseeni seadistuste muutmist uuendavad lisaseadmed end automaatselt ja
kajastavad muudatusi. Kui Teie stseen on lõppenud, siis lisaseadmed ei reageeri muudatustele.

Stseeni alustamiseks:

Valige leht (stseeni seaded).
Avaneb stseeni seadete aken.

Klõpsake vasakul paneelis nupul (käivita stseen).
Valitud stseen stseeni valijas hakkab mängima.

Avage klõpsates konkreetse lisaseadme ikoonil.

Kohandage lisavarustuse stseeni seadeid kasutades liugurit.
Tuled ja ventilaatorid kajastavad automaatselt muudetud seadistusi.

Kui lisaseadmed ikka veel ei reageeri, kui Te olete stseeniga alustanud, võivad Teie lisaseadmed olla puhkereþiimis.
Selleks, et lisaseadmed aktiveerida, vajutage riistvaral asuvale On/Off (sisse/välja) nupule (seinaseib ja kontoller või
kõlarite tuled) nii, et LED-valgustid lülituks sisse.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tehke kindlaks, et olete ühendatud lisaseadmed seinaseibi ja kontrolleriga korrektselt.
Kontrollige, kas seinaseib ja kontroller on ühendatud arvutiga (USB-ja audiokaabliga) ja see on sisse lülitatud.
Tehke kindlaks, et Teie seinaseib ja kontroller ei ole puhkereþiimis. Lisaseadmete aktiveerimiseks vajutage
riistvaral (seinaseib ja kontroller või kõlarite valgustid) asuvale On/Off (sisse/välja) nupule nii et LED-valgustus
lülitub sisse.
Kontollige, kas olete võimaldanud spetsiaalse Philips amBX™ PC mängude lisaseadme lisavarustuse ülevaates.
Blokeeritud ikoone ei testita. Te märkate blokeeritud lisaseadet halli ikooni järgi lisavarustuse ülevaates. Kui
seade on blokeeritud, peate klõpsama nupul Enable (luba) lisavarustuse seadete paneelis, et lubada lisaseade
uuesti.
Tehke kindlaks, et olete installeerinud Philips amBX™ PC mängude tarkvara korrektselt.

Tehke kindlaks, et olete ühendatud lisaseadmed seinaseibi ja kontrolleriga korrektselt.
Kontrollige, kas seinaseib ja kontroller on ühendatud arvutiga (USB-ja audiokaabliga) ja see on sisse lülitatud.
Tehke kindlaks, et olete ühendanud ainult Philips amBX™ PC mängude lisaseadmed seinaseibi ja kontrolleriga.
Tehke kindlaks, et olete installeerinud Philips amBX™ PC mängude tarkvara korrektselt.
Tehke kindlaks, et olete instaleerinud driver'i algse installeerimise ajal, et lisaseadmeid ära tunda. Kui Te ei
instaleerinud driverit või kustutasite selle kogemata, saate selle installeerimis CD'ga hiljem uuesti paigaldada.

www.philips.com/support

1. Scene Settings

2. Start Scene

3. lisavarustuse seaded

4.
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Philips amBX™ PC mängude lisavarustust ajutiselt peatada
Kui Philips amBX™ PC mängude aken :

Kui Philips amBX™ PC mängude otsese kontrolli aken ei ole avatud. Parem hiireklõps otsese
kontrolli ikoonil tegumiribal (taskbar).

Valige (peata) avanevast hüpikmenüüst.
Lisaseadmed ei esita enam Philips amBX™ efekte.

Kui Philips amBX™ PC mängude otsese kontrolli aken on avatud:

Valige leht (konfiguratsioon).
Avaneb konfiguratsiooniaken.

Klõpsake (peata) nuppu vasakus paneelis.
Lisaseadmed ei esita enam Philips amBX™ efekte.

on . Kui Te vajutate nupule, toimub tegevus ning silt nupul muutub, kirjeldades
vastupidist tegevust.

otsese kontrolli ei ole avatud

1.

2. Stop

1. Configuration

2. Stop

Peatamisnupp vahetuv nupp

Direct Control

12:34 PM

Direct Control

12:34 PM

Vahetuv asend 2Vahetuv asend 1 Vajutatud asend

Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse ja stseenide jätkamiseks,

Kui otsese kontrolli aken , vajutage parem hiireklõps otsese kontrolli ikoonil

tegumiribal (taskbar) ning valige (jätka) avanevast hüpikmenüüst.

Kui otsese kontrolli aken , vajutage seadistusekraanil sama nuppu, mis on nüüd tähistatud kui

.

Kui Te klõpsate jätkamisnuppu, siis ainult need seadmed alustavad töötamist, mis on seadistusekraanil
lubatud. Te saate lubada blokeeritud seadmeid lisavarustuse seadete paneelis.

Kui Te ei kasuta lisavarustust mõnda aega, siis võite selle lülitada , vajutades On/Off
(sisse/välja) nuppu seinaseibil ja kontrolleril või kõlarite tuledel. Kui lisavarustus on puhkereþiimis, siis LED
tuli nupul ei põle. Te saate lisavarustust uuesti kasutada, vajutades taaskord On/Off (sisse/välja) nuppu.
Puhkereþiimi lülitamine ei avalda mingit efekti lisavarustuse olekule Philips amBX™ PC mängude otsese
kontrolli aknas.

!

!

ei ole avatud

Resume

on avatud

'Resume'

puhkereþiimi

Märkus

Nõuanne
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Stardipaketi (Starter Kit) ühendamine

Pro Gameri paketi (Pro Gamer Kit)
ühendamine

Et alustada oma stardipaketiga, Teie Philips
amBX™ PC mängude lisavarustus lahti ning

oma lauale monitori ümber. Philips
amBX™ PC mängude lisavarustus nagu näidatud
kõrvaloleval joonisel. Kui ühendatud,
lisavarustus automaatselt.

Pärast Philips amBX™ PC mängude tarkvara
installeerimist avaneb automaatselt otsene kontroll
(Direct Control). Otsese kontrolliga saate Te ,
kas lisavarustus on korrektselt ühendatud ja töövalmis.

Kui Te paigutasite lisavarustuse täpselt samamoodi
nagu lisavarustuse ülevaates, ei pea Te muutma
seadeid ning saate koheselt asuda.

Et alustada oma Pro Gameri paketiga, Teie
Philips amBX™ PC mängude lisavarustus lahti ning

oma lauale monitori ümber.
Philips amBX™ PC mängude lisavarustus nagu
näidatud kõrvaloleval joonisel. Kui ühendatud,
lisavarustus automaatselt.

Pärast Philips amBX™ PC mängude tarkvara
installeerimist avaneb automaatselt otsene kontroll
(Direct Control). Otsese kontrolliga saate Te ,
kas lisavarustus on korrektselt ühendatud ja töövalmis.

Kui Te paigutasite lisavarustuse täpselt samamoodi
nagu lisavarustuse ülevaates, ei pea Te muutma
seadeid ning saate koheselt asuda.

pakkige
asetage

see Ühendage

käivitub

testida

mängima

pakkige

asetage see Ühendage

käivitub

testida

mängima

KUIDAS ALUSTADA?

Front
Light

Front
Light

Your PC

Wall Washer
& Controller

Teie Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse ühendamine

Front
Light

Front
Light

Your PC

Wall Washer
& Controller

Subwoofer
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KUIDAS ALUSTADA?

Erilise paketi (Premium Kit)
ühendamine

Lisapaketi (Extension Kit) ühendamine

Et alustada oma erilise paketiga, Teie
Philips amBX™ PC mängude lisavarustus lahti ning

oma lauale monitori ümber.
Philips amBX™ PC mängude lisavarustus nagu
näidatud kõrvaloleval joonisel. Kui ühendatud,

lisavarustus automaatselt.

Pärast Philips amBX™ PC mängude tarkvara
installeerimist avaneb automaatselt otsene kontroll
(Direct Control). Otsese kontrolliga saate Te ,
kas lisavarustus on korrektselt ühendatud ja
töövalmis.

Kui Te paigutasite lisavarustuse täpselt samamoodi
nagu lisavarustuse ülevaates, ei pea Te muutma
seadeid ning saate koheselt asuda.

Et alustada oma lisapaketiga, Teie Philips
amBX™ PC mängude lisavarustus lahti ning

oma lauale monitori ümber. Lisapaketi
lisamiseks mõnele teisele paketile,
lisavarustus Teie stardipaketi või Pro Gameri paketi
seinaseibi ja kontrolleriga. Kõrvaloleval joonisel on
lisapakett ühendatud Pro Gameri paketiga.

Pärast Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse
ühendamist ning Philips amBX™ PC mängude
otsese kontrolli installeerimist saate Te , kas
lisavarustus on korrektselt ühendatud ja töövalmis.

Kui Te paigutasite lisavarustuse täpselt samamoodi
nagu lisavarustuse ülevaates, ei pea Te muutma
seadeid ning saate koheselt asuda.

pakkige

asetage see Ühendage

käivitub

testida

mängima

pakkige

asetage see
ühendage

testida

mängima

.

Front
Light

Front
Light

Your PC

Wall Washer
& Controller

Subwoofer

Fan

Fan

Wrist Rumbler

Front
Light

Front
Light

Your PC

Wall Washer
& Controller

Subwoofer

Fan

Fan

Wrist Rumbler
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Saage rohkem oma muusikast

Kasutage ventilaatoreid ja tulesid nagu tavalist lisavarustust

Kuidas...

Tänu Philips amBX™ PC mängude lisavarustusele, ei ole muusika kuulamine läbi arvuti Windows Media Playeri abil
pelgalt kuulmiskogemus. Philips amBX™ PC mängude lisavarustus muudab erinevate audio ja visuaalsete
efektidega Teie toa meelelahutussüsteemiks.

Enne kui Te saate hakata nautima kohandatud valgusshowd, peab Teil olema arvutis amBX™ rakendushaldur
paigaldatud ning muusika funktsioon lubatud. Kui olete lõpetanud seadistamisega, saate valida soovitud
värviskeemi Windows Media Playerist.

Philips amBX™ PC mängude lisavarustust ei ole kasulik vaid mängude ja muusika jaoks, vaid teda saab kasutada ka
kui tavalist seadet Teie toa jaoks.

Näiteks: kui Te soovite kasutada Philips amBX™ PC mängude ventilaatoreid toa maha jahutamiseks, valige kindel
stseen otsese kontrolli stseeni seadete aknas. See stseen on eelprogrammeeritud nii, et ventilaatorid puhuvad 100%
tugevusega.

Te saate ventilaatorid sisse lülitada, vajutades On/Off (sisse/välja) nuppu seinaseibil ja kontrolleril või kõlari tuledel,
kui stseen on valitud stseenide valijaga.

1. Valige leht (stseeni seaded).
Avaneb stseeni seadete aken.

2. Valige soovitud stseen stseeni valijaga.

3. Klõpsake nuppu (alusta stseeni).
Valitud stseen alustab ning Philips amBX™ PC mängude lisavarustus töötab nagu programmeeritud.

on . Kui Te vajutate nupule, toimub tegevus ning silt nupul muutub, kirjeldades
vastupidist tegevust.

F

F

Sünkroniseeritud valgustussüsteem

erinevatest suundadest tulev heli

muudab Teie kogemuse intensiivsemaks, suurendades Teie
nägemisulatust koordineeritud valgustusega.

Võimsa 2.1 helisüsteemi poolt pakutav , mis lisab realismi.

Nõjatu taha ja naudi!!

Scene Settings

Start Scene

Stseenialustamisnupp vahetuv nupp

Alustada stseeni

Vahetuv asend 2Vahetuv asend 1 Vajutatud asend

Et , vajutage stseeni seadete ekraanil samale nupule, mis nüüd on märgistatud kui
(peata stseen).

Te saate ka kasutada On/Off (sisse/välja) nuppu riistvaral, et alustada ja peatada valitud stseeni.

stseeni peatada 'Stop Scene'

Nõuanne
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Näe, tunne ja kuule mängust rohkem

Kasutage selg ees” mängude tuge

Looge tujude järgi kohanduv valgustus

”

Kasutades Philips amBX™ PC mängude lisavarustust koos amBX™ toega mängudega, viib mängimise meelt
lahutava väärtuse kõrgemale tasemele. Philips amBX™ PC mängude lisavarustus muudab erinevate audio ja
visuaalsete efektidega Teie toa meelelahutussüsteemiks.

Kui Te olete seadistanud ning kohandanud oma Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse, siis saate nautida seda
amBX™ toega mängudes. Te ei pea kohandama ega käivitama midagi riistvaral. Te saate peatada Philips amBX™ PC
mängude lisavarustuse kasutamise igal ajal.

Et kasutada ära kõik Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse võimalused, kasutage selg ees” mängude tuge, et
nautida valguefekte, kui Te mängite mänge, millel ei ole amBX™ tuge. Philips amBX™ PC mängude lisavarustus
muudab erinevate audio ja visuaalsete efektidega Teie toa meelelahutussüsteemiks.

Enne kui Te saate hakata nautima lisavarustuse valguefekte, peab Teil olema arvutis
paigaldatud ning mängimisfunktsioon lubatud. Kui olete lõpetanud seadistamisega, võite kogeda amBX™

valgusshowd kõikides Teie teistes mängudes.

Philips amBX™ PC mängude lisavarustus töötab ka kui muutuv valgusti, et kohaneda Teie tujudega. Te saate luua
valgustusstseeni Philips amBX™ PC mängude otsese kontrollis, kus Te saate salvestada kuni 10 kohandatud
valgustusstseeni. Philips pakub Teile ka 5 eelprogrammeeritud stseeni, mis kõik kasutavad erinevaid Philips amBX™

PC mängude lisavarustuse seadmeid, et luua keeruline ja huvitav show.

Kui soovite nautida valgusshowd, siis lihtsalt käivitage kindel stseen. Te saate stseeni peatada igal ajal Philips
amBX™ PC mängude otsese kontrolliga.

F

F

F

F

F

F

Sünkroniseeritud valgustussüsteem

erinevatest suundadest tulev heli

randmeväristamis padjaga

Kiirus ja liikumine

Sünkroniseeritud valgustussüsteem

erinevatest suundadest tulev heli

muudab Teie kogemuse intensiivsemaks, suurendades Teie
nägemisulatust koordineeritud valgustusega.

Võimsa 2.1 helisüsteemi poolt pakutav , mis lisab realismi.
Tunne iga mõjutust või lööki mängude mängimisel .

on reaalselt simuleeritud kahe ventilaatoriga.

”

muudab Teie kogemuse intensiivsemaks, suurendades Teie
nägemisulatust koordineeritud valgustusega.

Võimsa 2.1 helisüsteemi poolt pakutav , mis lisab realismi.

Alustage mängimist!!

amBX™ rakendushaldur

Alustage mängimist!!

Nõjatuge taha ja lõdvestuge!!
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Philips amBX™ PC mängude tarkvara paigaldamine

Philips amBX™ PC mängude otsese kontrolli uurimine

Enne kui saate kasutada Philips amBX™ PC mängude lisavarustust, peate paigaldama paketiga kaasneva tarkvara.
Te leiate selle tarkvara kaasasolevalt CD-lt. Et täielikult ära kasutada Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse
võimalused peate Te paigaldama:

Kui sisestate CD, avaneb automaatselt paigaldusprogramm. Kui soovite hiljem paigaldusprogrammi avada, leiate
Te paigaldusplaadi pealt faili nimega .

Kui paigaldasite Philips amBX™ PC mängude tarkvara õigesti, avaneb automaatselt Philips amBX™ PC mängude
otsene kontroll lisavarustuse ülevaatega konfiguratsiooniaknas.

kasutatakse:

F

F

F

F

F

F

F

Philips amBX™ PC mängude tarkvara;
Lisavarustuse, et võimaldada sellel suhelda amBX™ toega mängudel;
FX generaatori, et võimaldada lisavarustusel suhelda teiste mängudega ning muusikaga, mida kuulate

Windows Media Playeri vahendusel.

kergestikasutatav konfiguratsiooni abimees võimaldab Teil stressivaba seadistamist.
Te lihtsalt näitate, kuidas olete paigutanud lisavarustuse ome ruumi, liigutades ikoone ülevaates.

seiklejad saavad kohandada seadeid, et luua nagu tellimisel valmistatud süsteem. Te
saate tuunida ja tasakaalustada tulesid Teie vajadustest lähtuvalt, et luua optimaalne kogemus iga ruumi jaoks.

tuled, ventilaatorid ja randmeväristaja on kõik kontrollitavad lihtsastikasutatava
kontrollpaneeliga. See pakub isegi erinevaid eelseadistatud valikuid.

olge julged ja looge oma valgusloomingud 16 miljonilise värvipaletiga. Te saate luua
unikaalsed valgusdisainid, mis sobivad Teie tuju ja olemisega. Kui kombineerite oma valguse valiku
muusikaga, saavutate päris oma valgusshow Teie kodus.

autorun.exe

Philips amBX™ PC mängude otsest kontrolli

Konfigureerimiseks:

Kohandamiseks:

Kontrollimiseks:

Loomiseks:



Philips amBX™ PC mängude otsese kontrolli avamiseks:

Vajutage parem hiireklõps tegumiribal (taskbar) oma arvutis

ning valige (ava stseeniseaded) või (ava konfiguratsiooniaken),
sõltuvalt mida soovite avada.

Tehke topeltklõps hiirega tegumiribal (taskbar).

Avaneb vaikimisi stseeniseadete aken.

Kui otsese kontrolli ikoon ei ole tegumiribal (taskbar), saate Te avada otsese kontrolli valides

Teie Windowsi Start menüüst.

Philips amBX™ PC mängude otsese kontrolli akna sulgemiseks, kuid jättes rakenduse aktiivseks:

Vajutage sulgemisikooni Philips amBX™ PC mängude otsese kontrolli aknas.

Philips amBX™ PC mängude otsesest kontrollist väljumiseks ja ikooni eemaldamiseks tegumiribalt (taskbar):

Vajutage parem hiireklõps tegumiribal (taskbar) oma arvutis

ning valige (sulge) avanevast hüpikmenüüst.

Vajutage (menüü) Philips amBX™ PC mängude otsese kontrolli aknas ja valige (sulge) avanevast

hüpikmenüüst.

!

!

!

!

!

!

otsese kontrolli ikoonil

Open Scene Settings Open Configuration

otsese kontrolli ikoonil

Programs >

Philips Accessories > Philips amBX > Launch Direct Control

otsese kontrolli ikoonil

Exit

Menu Exit

14

KUIDAS ALUSTADA?

Philips amBX™ PC mängude otsese kontrolli ülemises vasakpoolses nurgas (menüü) nupul klõpsates avaneb
hüpikmenüü, kus saate valida ühe järgnevatest menüüelementidest:

Menu

Direct Control

12:34 PM

!

!

!

!

Help

Register

Software update

Exit

(abi), et avada Philips amBX™ PC mängude abi;

(registreeru), et avada veebilehekülg, kus saate registreerida

oma tarkvara;

(tarkvara uuendus), et avada veebilehekülg, kus leiate

uusimad Philips amBX™ PC mängude tarkvara väljalasked;

(välju), et sulgeda Philips amBX™ PC mängude otsene kontroll ja

eemaldada ikoon tegumiribalt (taskbar).

Direct Control

12:34 PM

Direct Control

12:34 PM

TEISTE MÄNGUDE JA MUUSIKA JAOKS SEADISTAMINE
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Selle kõrval, et kasutada Philips amBX™ PC lisavarustust amBX™ toega mängudega, saate ka Philips amBX™ PC
lisavarustust kasutada, kui mängite teisi arvutimänge või kui Te kuulate muusikat Windows Media Playeri kaudu.

Kogu Philips amBX™ PC lisavarustust, välja arvatud randmeväristajat ning ventilaatoreid, saab kasutada vaimustava
valgusshow loomiseks, mis toimib Teie mängu või looga. Selle funktsiooni aktiveerimiseks, peate Te:

Lisainformatsiooni kuidas seadistada lisavarustust ning kuidas alustada slaidishowd, saate rakendushalduri
online abist, klõpsates sellele lingile. Valige (ava) kui Teilt küsitakse, kas soovite salvestada või avada
faili.
Kui rakendushalduri link ei funktsioneeri õigesti, siis saate avada online abi, valides

menüüst tegumiribal.

F

F

F

F

Lubama amBX pluginad Teie Windows Media Playeri View (vaade) menüüst;
Haldama oma heliseadeid, kasutades standartset Microsofti® tarkvara, mis kaasnes Teie helikaardiga;
Tööle panema amBX™ rakendushalduri (see tähendab, et rakendushalduri ikoon

on nähtav tegumiribal);
Lubama mängimise ja muusika amBX™ rakendushalduris.

Palun pange tähele, et see funktsioon on saadaval ainult siis, kui olete oma arvutisse paigaldanud Windows
Media Playeri. See tarkvara ei tööta teiste multimeedia mängijatega.

Open

Programs > FX
Generators > Help Start

Märkus
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Määrata heledust staatilises stseenis

Näide

Märkus

Te saate kasutada heleduse ligurit stseeni seadete ekraani vasakul paneelis, et kontrollida kõiki Philips amBX™ PC
mängude lisavarustuse tulesid nende enda individuaalsete seadistuste suhtes, mida staatilises stseenis
kasutatakse.

Kõlari tule külje pealt leiate samuti heleduse liuguri, et muuta heledust samal ajal kui Te mängite mänge või kuulate
muusikat.

Te olete seadnud oma tuled heledusele 20% ning seinaseibi ja kontrolleri heledusele 40%.
Kui Te tõstate koguheledust 100%-lt 150% peale, siis Teie tuled põlevad heledusega 30% ning seinaseib ja
kontroller heledusega 60%.

Valige leht (stseeni seaded).
Avaneb stseeni seadete aken.

2. Lohistage liugurit vasakus paneelis koguheledust.
-või-
Lohistage liugurit vasakus paneelis koguheledust. Tarkvara arvutab uue
heleduse individuaalsete seadete jaoks.

Liuguri asend salvestatakse, kui Te sulgete otsese kontrolli akna. Kui Te avate akna taas, siis on liugur
täpselt samas asendis.

1. Scene Settings

heleduse vasakule, et vähendada

heleduse paremale, et suurendada

15

KUIDAS ALUSTADA?

Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse testimine
1. Configuration

2. Test All

Test All

paigaldatud õigesti

Valige leht (konfiguratsioon).
Avaneb konfiguratsiooniaken.

Vajutage nupule (testi kõike).
Lisavarustust testitakse.

Kui Philips amBX™ PC mängude lisavarustust testitakse, siis helenduvad ja on kordamööda animeeritud
lisavarustuse ülevaate ikoonid. nupp jääb sissevajutatuks, kuni kogu Philips amBX™ PC mängude
lisavarustus on testitud.

Kui lisavarustuse ülevaate ikoon helendub, siis saadetakse vastavale riistvarale signaal.

Philips amBX™ PC mängude lisavarustus, mis vastab sellele signaalile (vilgutades tulesid või käivitades

ventilaatori) on , aktiivne ja valmis kasutamiseks.

Kui Philips amBX™ PC mängude lisavarustus ei vasta signaalile, vaadake probleemide lahendamist.

!

!
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Seadistusekraan
Te kasutate seadistusekraani, et valmistada Philips amBX™ PC mängude lisavarustus suhtlema amBX™ toega
mängudega. Lisaks lisavarustuse asetuse määramisele ning selle seadete kohandamisele saate Te ka testida Philips
amBX™ PC mängude lisavarustust ja tehase seadeid taastada, kontrollida heledust ja peatada lisavarustuse
suhtlemise amBX™ toega mängudega.

Seadistusekraan koosneb järgnevatest osadest:

see ülevaade näitab kõiki ühendatud Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse
seadmeid, nende olekut ja positsiooni. Te saate ikoone ümber tõsta, et tegeliku paigutusega kooskõlastada. Kui
Te vajutate ülevaates ikoonil, lisavarustuse seadete paneel avaneb.

see paneel sisaldab heleduse liugurit, stseenide valijat ja nuppe, millega saab peatada
ajutiselt kogu lisavarustuse, taastada nende algseaded ja testida Philips amBX™ mängude lisavarustust.

nende lehtedega saate lülituda seadistusekraani (Configuration) ning stseeni seadete ekraani (Scene
Settings) vahel.

kui liigutate hiirekursori üle ikooni või nupu igal pool otsese kontrolli aknas, siis ilmub sellele
ribale informatsioon antud seade kohta.

1. Lisavarustuse ülevaade:

2. Vasakpoolne paneel:

3. Lehed:

4. Abitekstiriba:

PHILIPS AMBX™ PC STSEENIDE SEADISTAMINE
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Vahetuv asend 2Vahetuv asend 1 Vajutatud asend

Blokeerida animatsiooni stseenis

Hoiatus

1. Scene Settings

2. Animation

3. Disable

4. OK,

5. Save Changes

Save Changes

Blokeerimisnupp vahetuv nupp

Valige leht (stseeni seaded).
Avaneb stseeni seadete aken.

Klõpsake nupul (animatsioon).
Ilmub animatsiooniseadete paneel.

Klõpsake nupul (blokeeri).
Lisaseadet ei kasutata stseenis.
Kui Te alustate stseeni, siis tuled ja ventilaatorid käituvad nagu määratud lisavarustuse stseeni seadete
paneelis.

Vajutage nupule et muudatusi kinnitada.
Animatsiooniseadete paneel sulgub.

Vajutage nupule (salvesta muudatused).
Lisavarustuse stseeni seadetes tehtud muudatused salvestatakse.

Kui Te ei klõpsa nupule (salvesta muudatused) pärast animatsiooniseadete paneeli
sulgemist, siis Teie muudatused kaovad, kui olete sulgenud otsese kontrolli või valinud
konfiguratsioonilehe.

on . Kui Te vajutate nupule, toimub tegevus ning silt nupul muutub, kirjeldades
vastupidist tegevust.

Et , vajutage lisavarustuse seadete paneelis samale nupule, mis nüüd on märgistatud kui
(luba).

Valige leht (stseeni seaded).
Avaneb stseeni seadete aken.

Valige stseenide , mida soovite ümber nimetada.

Vajutage nupule (nimeta stseen ümber).
Ilmub stseeni ümbernimetamise paneel.

.Vahetage nimi tekstiväljal uue nimega.

Vajutage nupule , et kinnitada stseeni nime vahetust.
Uus nimi ilmub stseenide valijas.

Te ei pea vajutama nupule (salvesta muudatused), kui olete sulgenud stseeni
ümbernimetamise paneeli. Uus nimi salvestatakse automaatselt, kui vajutate stseeni ümbernimetamise
paneelis.

lisaseadet taas lubada
'Enable'

1. Scene Settings

2. valijas stseen

3. Rename Scene

4.

5. OK

Save Changes
OK

Stseeni ümber nimetada

Hoiatus
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Animatsiooni eelnevalt vaadata

Blokeerida Philips amBX™ PC mängude lisavarustust stseenis

Hoiatus

Hoiatus

Hoiatus

1. Scene Settings

2. Animation

3. Preview

4. OK

1. Scene Settings

2. stseenide valijas

3.

4. Disable

5. OK

6. Save Changes

nupule Save Changes

Blokeerimisnupp vahetuv nupp

Valige leht (stseeni seaded).
Avaneb stseeni seadete aken.

Klõpsake nupul (animatsioon).
Ilmub animatsiooniseadete paneel.

Klõpsake nupul (eelvaade).
Lisavarustus näitab animatsiooni eelvaadet.

Vajutage nupule , et sulgeda animatsiooniseadete paneel.

Te saate animatsiooni testida vaid siis, kui olete enne stseeni valinud stseenide valijast.

Lisavarustuse blokeerimine stseeni seadete ekraanil ei avalda mingisugust mõju lisavarustuse olekule
mängimise ajal. Te lihtsalt määrate, et kindlat seadet ei kasutata stseenis, mille valisite stseenide valijaga.

Valige leht (stseeni seaded).
Avaneb stseeni seadete aken.

Valige stseen, mida soovite muuta.

Klõpsake stseeni ülevaates lisaseadme ikoonil, mida soovite välja lülitada.
Ilmub lisavarustuse stseeni seadete paneel.

Klõpsake nupul (blokeeri).
Lisaseade ei ole aktiivne valitud stseenis.

Vajutage nupule , et muudatusi kinnitada.
Lisavarustuse stseeni seadete paneel sulgub.

Vajutage nupule (salvesta muudatused).
Lisavarustuse stseeni seadetes tehtud muudatused salvestatakse.

Kui Te ei klõpsa (salvesta muudatused) pärast lisavarustuse stseeni seadete paneeli
sulgemist, siis Teie muudatused kaovad, kui olete sulgenud otsese kontrolli või valinud
konfiguratsioonilehe.

Te tunnete lubatud lisaseadme ära stseeni ülevaates ikooni all oleva viitekasti
järgi, mis annab teavet tema hetkeseadete kohta. Kui Te blokeerite
lisaseadme, siis viitekast kaob ülevaatest.

on . Kui Te vajutate nupule, toimub tegevus
ning silt nupul muutub, kirjeldades vastupidist tegevust.

Vahetuv asend 2Vahetuv asend 1 Vajutatud asend

Et , vajutage lisavarustuse seadete paneelis samale nupule, mis nüüd on märgistatud kui
(luba).

lisaseadet taas lubada
'Enable'

Lubatud lisaseade Blokeeritud lisaseade
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Lisavarustuse ülevaade
Lisavarustuse ülevaates näete Te Philips amBX™ PC
mängude lisavarustust, mille olete ühendanud seinaseibi ja
kontrolleriga.

Kõlareid ja subwooferit ei näidata selles ülevaates,
kuna Philips amBX™ PC mängude otsene kontroll ei kontrolli
nende audioseadmete seadeid. Et oma audioseadeid hallata,
lihtsalt kasutage standartset Microsofti® tarkvara, mis
kaasnes Teie helikaardiga.

Selles lisavarustuse ülevaates esindab iga ikoon kindlat
Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse seadet ning selle
asendit ruumis. Te saate ikoonide asetust ja nende seadeid
muuta lisavarustuse seadete paneelis.

Te saate avada lisavarustuse seadete paneeli klikkides ikoonil
ülevaate aknas.

Kui Te , ilmuvad ikoonid
lisavarustuse ülevaates kohe, kui olete ühendanud need
seinaseibi ja kontrolleriga. Kui Te

, siis ikoonid kaovad
koheselt lisavarustuse ülevaatest.

Märkus:

lisate uusi lisaseadmeid

ühendate lahti Philips
amBX™ PC mängude lisavarustust

Asetus
Lisavarustuse ülevaates on horisontaalne paneel (ala mänguri ümber) . Kui Te avate
seadistusekraani esimest korda, on ikoonid paigutatud nende .

Kui need positsioonid ei kattu tegeliku paigaldusega,

Lisavarustusel on ka vertikaalne asetus või teiste seadmete suhtes. Te saate seda kõrgust sättida
lisavarustuse seadete paneelis. Kui kogu lisavarustus on paigutatud Teie lauale, siis kasutage kõrguse seadena
'None'.

Näiteks: kui ventilaator on asetatud Teie lauale ja kõlari tuli on paigutatud maha, peaksite Te seadma kõrgema
kõrguse seade ventilaatori jaoks, kui on see kõlari tulel.

Asetades ikoonid õigesti lisavarustuse ülevaates, on amBX™ tarkvara võimeline seadistama kõik lisaseadmed nii, et
luua optimaalne kogemus Teie toa ja seadistuse jaoks.

jaotatud 8-ks segmendiks
vaikimisi kohtadel

kõrgus

F

F

Kohandage

Seadke

riistvara seadistust või
ikoonid lisavarustuse ülevaates õigesse asendisse tegeliku riistvara paigutusega ruumis. Te saate

paigutada lisavarustust ühte kaheksast segmendist või keskele.
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Ikoonid ja nende välised seaded
Iga ikoon esindab lisavarustuse ülevaates kindlat Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse seadet ning selle
hetkeolekut.
F

F

Kui lisaseade on , on ta ning teda saab kasutada mängimise ajal.
Kui lisaseade on , siis ta mängimise ajal ning teda ei saa kasutada tujude järgi

kohanduva valguse loomiseks.

lubatud aktiivne

blokeeritud ei osale

Seinaseib ja kontroller

Tuled

Ventilaatorid

Randmeväristaja

Lubatud Blokeeritud

Lisavarustuse seadete paneel
Te saate avada klõpsates ikoonil
lisavarustuse ülevaate aknas.

Lisavarustuse seadete paneel sisaldab järgnevaid Philips amBX™ PC
mängude lisavarustuse seadeid:

Paneeli päises näete Te valitud Philips amBX™ PC mängude
lisavarustuse lisaseadme nime ning vastavat ikooni.

lisavarustuse seadete paneeli

F

F

F

Intensity

Height

Status

(intensiivsus): Te saate määrata maksimum
mahtuvusprotsendi, mida lisaseade saab kasutada, kui ta on
aktiivne.

(kõrgus): Te saate määrata lisaseadme suhtelise
vertikaalse asendi. Kui kaks lisaseadet on asetatud samale
tasandile ruumis, siis tehke kindlaks, et nende kõrguse seaded
on samad.

(olek): Te saate määrata, kas lisaseade osaleb
mängudes või mitte.

Märkus
Seinaseib ja kontroller on koosolev lisaseade: teda kui soovite teda ümber
paigutada, kuid sellel on 3 individuaalset tuld, mida saab . Te saate avada lisavarustuse
seadete paneeli klõpsates ühel kolmest tulest.

koheldakse kui üht lisaseadet
kohandada eraldi

PHILIPS AMBX™ PC STSEENIDE SEADISTAMINE
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Stseeni muuta

Hoiatus

Hoiatus

Te saate muuta vaid olemasolevaid stseene stseenide valijas. Te ei saa lisada uusi stseene stseenide valijasse, Te saate
vaid kohandada olemasolevaid stseene:

Valige stseenide valijast , mida soovite kohandada.
Stseeni hetkeseaded ilmuvad stseeni ülevaate aknasse.

Klõpsake stseeni ülevaates , mida soovite muuta.
Ilmub lisavarustsue stseeni seadete paneel.

Kohandage tulede ja ventilaatorite , ja/või , kasutades liugureid.

Vajutage nupule , et muudatusi kinnitada.
Lisavarustuse stseeni seadete paneel sulgub.

Vajutage nupule (salvesta muudatused).
Lisavarustuse stseeni seadetes tehtud muudatused salvestatakse.

Valige stseenide valijast , millele soovite lisada animatsiooni.
Stseeni hetkeseaded ilmuvad stseeni ülevaate aknasse.

Klõpsake nupul (animatsioon).
Ilmub animatsiooniseadete paneel.

Määrake liugurite käepidemeid kasutades järgmised seaded animatsiooni jaoks.

Klõpsake nupul Preview (eelvaade), et näha animatsioonist eelvaadet.
Lisavarustus näitab animatsiooni eelvaadet 1 minut, sõltumata kestvuse seadest.

Tehke kindlaks, et animatsioon on lubatud.

Vajutage nupule , et muudatusi kinnitada.
Animatsiooniseadete paneel sulgub.

Vajutage nupule (salvesta muudatused).
Animatsioon salvestatakse ning animatsiooni ikoon ilmub stseeni kõrvale stseenide valijas.

F

F

F

F

F

F

Muutes staatilise stseeni lisavarustuse stseeni seadeid,
Lisades staatilisele stseenile animatsiooni,
Muutes animeeritud stseeni animatsiooniseadeid.

Intensiivsuse ulatus
Värvide ulatus
Kestvus

Muuta lisavarustuse stseeni seadeid

Lisada staatilisele stseenile animatsiooni

Muuta animatsiooni seadeid

1. staatiline stseen

2. ikoonil

3. värve heledust intensiivsust

4. OK

5. Save Changes

1. staatiline stseen

2. Animation

3.

4.

5.

6. OK

7. Save Changes

Kui Te ei klõpsa nupule (salvesta muudatused) pärast lisavarustuse stseeni seadete paneeli
sulgemist, siis Teie muudatused kaovad, kui olete sulgenud otsese kontrolli või valinud
konfiguratsioonilehe.

Kui Te ei klõpsa nupule (salvesta muudatused) pärast animatsiooniseadete paneeli
sulgemist, siis Teie muudatused kaovad, kui olete sulgenud otsese kontrolli või valinud
konfiguratsioonilehe.

Kui Te soovite muuta stseeni animatsiooni seadeid, siis avage animatsiooniseadete paneel, klõpsates nupul
(animatsioon) stseeni seadete ekraani vasakus paneelis, kui valite stseeni stseenide valijas.

Save Changes

Save Changes

Animation
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Ulatuse liugurid animatsiooniseadete paneelis
Te saate määrata intensiivsuse ja värvi ulatuse või heleduse liugurite käepidemetega. Need käepidemed määravad
ulatuse algus- ja lõpp-punkti, ning samuti ka ulatuse suuna.

Alguspunkt

Lõpp-punkt

Te saate ulatust vähendada, liigutades
käepidemeid üksteise poole.

Kui liigutate alguspunkti käepideme üle lõpp-
punkti käepideme (liuguri alumine käepide),
siis värviline liuguri riba pöörab ümber ning
valitakse väljaspool olev vahemik.

Käepidemete suunda muutes, saate valida
sisemise värvide ulatuse. Käepidemete
suunda saab muuta, kui teete ühel
käepidemetest hiirega topeltklõpsu.

Kuidas...

Stseeni alustada
1. Scene Settings

2.

3. Start Scene

Stseenialustamisnupp vahetuv nupp

Valige leht (stseeni seaded).
Avaneb stseeni seadete aken.

Valige soovitud stseen stseeni valijaga.

Klõpsake nuppu (alusta stseeni).
Valitud stseen alustab ning Philips amBX™ PC mängude lisavarustus töötab nagu programmeeritud.

on . Kui Te vajutate nupule, toimub tegevus ning silt nupul muutub, kirjeldades
vastupidist tegevust.

Et , vajutage stseeni seadete ekraanil samale nupule, mis nüüd on märgistatud kui
(peata stseen).

Te saate ka kasutada On/Off (sisse/välja) nuppu riistvaral, et alustada ja peatada valitud stseeni.

stseeni peatada 'Stop Scene'

Nõuanne

Vahetuv asend 2Vahetuv asend 1 Vajutatud asend
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Kuidas...

Testida Philips amBX™ PC mängude lisavarustust

Philips amBX™ PC mängude lisavarustust ümber paigutada

Blokeerida Philips amBX™ PC mängude lisavarustust

1. Configuration

2. Test All

Test All

1. Configuration

2.

3. Lohistage

1. Configuration

2.

3. Disable

4. OK

Blokeerimisnupp vahetuv nupp

Valige leht (konfiguratsioon).
Avaneb konfiguratsiooniaken.

Vajutage nupule (testi kõike).
Lisavarustust testitakse.

Kui Philips amBX™ PC mängude lisavarustust testitakse, siis helenduvad ja on kordamööda animeeritud
lisavarustuse ülevaate ikoonid. nupp jääb sissevajutatuks, kuni kogu Philips amBX™ PC mängude
lisavarustus on testitud.

Kui lisavarustuse ülevaate ikoon helendub, siis saadetakse vastavale riistvarale signaal.

Valige leht (konfiguratsioon).
Avaneb konfiguratsiooniaken.

Liigutage hiirekursor üle lisaseadme ikooni, mida soovite ümber paigutada.
Ikoon animeeritakse.

ikoon soovitud kohta.

Valige leht (konfiguratsioon).
Avaneb konfiguratsiooniaken.

Avage lisavarustuse seadete paneel klõpsates lisaseadme ikoonil.
Avaneb lisavarustuse seadete paneel.

Klõpsake nuppu (blokeeri).
Lisaseade blokeeritakse.

Klõpsake nuppu , et kinnitada muutust.
Lisavarustuse seadete paneel suletakse ning lisavarustuse ülevaates muutub lisaseadme ikoon halliks.

on . Kui Te vajutate nupule, toimub tegevus ning silt nupul muutub, kirjeldades
vastupidist tegevust.

F

F

Philips amBX™ PC mängude lisavarustus, mis vastab sellele signaalile (vilgutades tulesid või käivitades
ventilaatori) on , aktiivne ja valmis kasutamiseks.

Kui Philips amBX™ PC mängude lisavarustus ei vasta signaalile, vaadake probleemide lahendamist.
paigaldatud õigesti

Et lisaseadet taas lubada, vajutage lisavarustuse seadete paneelis samale nupule, mis nüüd on märgistatud kui
(luba).'Enable'

Vahetuv asend 2Vahetuv asend 1 Vajutatud asend
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Philips amBX™ PC mängude lisavarustust ajutiselt peatada
Kui Philips amBX™ PC mängude otsese kontrolli aken ei ole avatud:

Parem hiireklõps otsese kontrolli ikoonil tegumiribal (taskbar).

Lisaseadmed ei esita enam Philips amBX™ efekte.

Kui Philips amBX™ PC mängude aken :

Valige leht (konfiguratsioon).
Avaneb konfiguratsiooniaken.

Klõpsake (peata) nuppu vasakus paneelis.
Lisaseadmed ei esita enam Philips amBX™ efekte.

on . Kui Te vajutate nupule, toimub tegevus ning silt nupul muutub, kirjeldades
vastupidist tegevust.

1.

2.

otsese kontrolli on avatud

1. Configuration

2. Stop

Peatamisnupp vahetuv nupp

Valige (peata) avanevast hüpikmenüüst.Stop

Direct Control

12:34 PM

Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse ja stseenide jätkamiseks,

Kui otsese kontrolli aken ei ole avatud, vajutage parem hiireklõps otsese kontrolli ikoonil

tegumiribal (taskbar) ning valige Resume (jätka) avanevast hüpikmenüüst.

Kui otsese kontrolli aken , vajutage seadistusekraanil sama nuppu, mis on nüüd tähistatud

kui .

Kui Te klõpsate jätkamisnuppu, siis ainult need seadmed alustavad töötamist, mis on seadistusekraanil
lubatud. Te saate lubada blokeeritud seadmeid lisavarustuse seadete paneelis.

Kui Te ei kasuta lisavarustust mõnda aega, siis võite selle lülitada puhkereþiimi, vajutades On/Off
(sisse/välja) nuppu seinaseibil ja kontrolleril või kõlarite tuledel. Kui lisavarustus on puhkereþiimis, siis LED
tuli nupul ei põle. Te saate lisavarustust uuesti kasutada, vajutades taaskord On/Off (sisse/välja) nuppu.
Puhkereþiimi lülitamine ei avalda mingit efekti lisavarustuse olekule Philips amBX™ PC mängude otsese
kontrolli aknas.

!

! on avatud

'Resume'

Märkus

Nõuanne

Vahetuv asend 2Vahetuv asend 1 Vajutatud asend

Direct Control

12:34 PM

PHILIPS AMBX™ PC STSEENIDE SEADISTAMINE

25

Kui Te alustasite stseeni enne, kui olite avanud lisavarustuse stseeni seadete paneeli, siis näete lisavarustust
automaatselt muutumas vastavalt Teie kohandustele.

Seinaseib ja kontroller on koosolev lisaseade: teda koheldakse kui soovite teda ümber
paigutada, kuid sellel on 3 individuaalset tuld, mida saab . Te saate avada lisavarustuse
seadete paneeli klõpsates ühel kolmest tulest.

kui üht lisaseadet
kohandada eraldi

Nõuanne

Märkus

Lisavarustuse stseeni seadete paneel
Lisavarustuse stseeni seadete paneeli saate avada,
klõpsates ikoonil stseeni ülevaates.

Lisavarustuse stseeni seadete paneel sisaldab järgmisi
seadeid tulede ja ventilaatorite jaoks:

saate määrata tule heleduse.

saate määrata tule värvi.

saate määrata maksimaalse

mahtuvusprotsendi, mida ventilaator saab
kasutada.

saate määrata, kas seade osaleb stseenis

või mitte.

Need seaded on olulised vaid staatilistes
stseenides. Kui Te lisate stseenile animatsiooni, siis need seaded
ei kehti.

!

!

!

!

Heledus:

Värv:

Intensiivsus:

Olek:

Märkus:

Animatsiooniseadete paneel
Te saate avada animatsiooni paneeli, klõpsates nupul

(animatsioon) stseeni seadete ekraanil.

Animatsiooniseadete paneelis saate luua uue animatsiooni
või muuta olemasolevat animatsiooni.

Animatsioonis määrate järgnevad seaded:

saate määrata

mahtuvusulatuse, mille tuli läbib määratud aja
jooksul.

saate määrata värvide ulatuse,

mille tuli läbib määratud aja jooksul.

saate määrata aja, mida tuli kasutab

värvi ja intensiivsuse ulatuse läbimiseks.

Animatsiooni paneelis saate ka animatsiooni eelnevalt
vaadata ning Te saate ka animatsiooni ajutiselt välja
lülitada.

Animation

Intensiivsuse ulatus:

Värvi ulatus:

Kestvus:

!

!

!
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Stseenide valija
Stseenide valija sisaldab 15 stseeni. On 3 erinevat stseenitüüpi:
F

F

F

Staatilised stseenid:

Dünaamilised stseenid

Eelseadistatud stseenid

on stseenid, kus saate muuta värvi ja/või
intensiivsust kõikide tulede ja ventilaatorite jaoks individuaalselt.
Te saate määrata neid seadeid lisavarustuse stsseni seadete paneelis.

: on animeeritud steenid, kus Te saate

määrata värvide ulatust ja intensiivsust, tulesid läbima kindla aja jooksul
kindlat teekonda.
Neid seadeid saate määrata animatsiooniseadete paneelis.

: on 5 stseeni, mida Philips on Teie jaoks
juba programmeerinud ning mis sisaldavad keerulisi animatsioone, mis
kasutavad erinevaid amBX™ seadmeid, kaasa arvatud ventilaatoreid.
Te ei saa kohandada nende stseenide seadeid.

!

!

Kui Te soovite kasutada Philips amBX™ PC mängude tulesid nagu tavalist ruumivalgustit, siis valige

stseen (valged tuled). Selles stseenis on kõik valgustusseadmed sätitud valge valguse
peale ning 100% heledusega. Te ikkagi saate kohandada heledust riistvara heleduse liuguriga kõlarite
tuledel.

Kui Te soovite kasutada Philips amBX™ PC mängude ventilaatoreid, et oma tuba maha jahutada, saate

valida stseeni (kõik ventilaatorid). Selles stseenis on kõik ventilaatorid sätitud 100%
intensiivsuse peale ning tuled on blokeeritud.

Stseenide valijas ei ole võimalik lisada uusi stseene. Te saate vaid olemasolevaid stseene üle kirjutada,
muutes stseeni seadeid ning salvestades muudatused stseeni seadete ekraanil.

White lights

All fans

Nõuanne

Hoiatus
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Philips amBX™ PC mängude lisavarustust tehase seadetele seadistada

Määrata heledust

Näide

Nõuanne

Te saate kasutada heleduse ligurit vasakul paneelis, et kontrollida kõiki Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse
tulesid nende enda individuaalsete seadistuste suhtes.

Kõlari tule külje pealt leiate samuti heleduse liuguri, et muuta heledust samal ajal kui Te mängite mänge või kuulate
muusikat.

Te olete seadnud oma tuled heledusele 20% ning seinaseibi ja kontrolleri heledusele 40%.
Kui Te tõstate koguheledust 100%-lt 150% peale, siis Teie tuled põlevad heledusega 30% ning seinaseib ja
kontroller heledusega 60%.

Valige leht (konfiguratsioon).
Avaneb konfiguratsiooniaken.

Lohistage liugurit vasakus paneelis koguheledust.
-Või-
Lohistage liugurit vasakus paneelis koguheledust. Tarkvara arvutab uue
heleduse individuaalsete seadete jaoks.

Liuguri asend salvestatakse, kui Te sulgete otsese kontrolli akna. Kui Te avate akna taas, siis on liugur
täpselt samas asendis.

1. Configuration

2. heleduse vasakule, et vähendada

heleduse paremale, et suurendada

Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse vaikimisi
asend

1. Configuration

2. Reset to defaults

Vaikimisi asend

Kõrgus

intensiivsus

Valige leht (konfiguratsioon).
Avaneb konfiguratsiooniaken.

Klõpsake (taasta tehase
seaded) nupul.
Philips amBX™ PC mängude lisavarustus on
nüüd tehase seadetega:

(nagu joonisel näidatud);

'None';

100% .

!

!

!
Front
Light

Front
Light

Your PC

Wall Washer
& Controller

Subwoofer

Fan

Fan

Wrist Rumbler



22

PHILIPS AMBX™ PC STSEENIDE SEADISTAMINE

Stseeni seadete ekraan
Stseeni seadete ekraan on koht, kus saate luua oma stseene. Stseen on valgustusseadmete ja ventilaatorite
seadistus, et luua tuju Teie toas kui kuulate muusikat või lihtsalt puhkate.

Liigutage hiirekursorit üle allpool asuva pildi ning klõpsake elementidel, mille kohta soovite lisainformatsiooni.

Stseeni seadete ekraan koosneb 4 põhiosast:

Stseeni ülevaade: see ülevaade näitab kõiki ühendatud Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse seadmeid,
nende olekut ja positsiooni valitud stseenis. Kui Te vajutate ülevaates ikoonil, lisavarustuse stseeni seadete
paneel avaneb.

see paneel sisaldab heleduse liugurit, stseenide valijat ning nuppe, millega määrata
animeeritud stseeni, seda ümber nimetada ning salvestada stseenis tehtud muudatusi.
Kui Te vajutate nuppu Animation (animatsioon), ilmub animatsiooni seadete paneel.

nende lehtedega saate lülituda seadistusekraani (Configuration) ning stseeni seadete ekraani (Scene
Settings) vahel.

kui liigutate hiirekursori üle ikooni või nupu igal pool otsese kontrolli aknas, siis ilmub sellele
ribale informatsioon selle kohta.

1.

2. Vasakpoolne paneel:

3. Lehed:

4. Abitekstiriba:

PHILIPS AMBX™ PC STSEENIDE SEADISTAMINE
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Stseeni ülevaade

Stseeni ülevaade on visuaalne pilt stseenist, mille
olete valinud stseenide valija kaudu. Te näete
ühendatud lisavarustust, selle olekut (näidatud
ikoonidega), ning Te saate ka ikooni all asuva viitekasti
kaudu tagasisidet seadmete seadistuste kohta.

Erinevalt lisavarustuse ülevaatest, ei ole
stseenide ülevaates võimalik seadmeid ümber tõsta.
Te saate vaid muuta seadmete seadistust
lisavarustuse stseeni seadete paneelis.

Te saate avada lisavarustuse stseeni seadete paneeli,
klõpsates ikoonil stseeni ülevaates.

Märkus:

Ikoonid ning nende välised steeni seaded
Iga ikoon esindab lisavarustuse ülevaates kindlat Philips amBX™ PC mängude lisavarustuse seadet ning selle
hetkeolekut.

Kui lisaseade on lubatud, on ta aktiivne ning teda saab kasutada, kui stssen on alustatud.

Kui lisaseade on , siis ta ei osale, kui stseen on alustatud.

Kui lisaseade on , siis ei saa teda kasutada stseenides ning ta on

värvitud halliks stseeni ülevaates.

Te saate kasutada vaid tulesid ja ventilaatoreid stsseni loomisel. Randmeväristajat esindav ikoon ei ole aktiivne
stseeni ülevaates. Te tunnete mitteaktiivse ikooni ära, kui see ei animeeru hiirekursori üleliigutamisel.

F

!

!

blokeeritud

blokeeritud seadistusekraanil

Seinaseib ja kontroller

Tuled

Ventilaatorid

Lubatud Blokeeritud


