
Jak nahrát další programy do Laxmanu
Nahrání programu do Laxmanu, nahrání programu z Laxmanu do PC...

Program pro Laxman, který máte k dispozici a chcete si jej nahrát do Laxmanu k používání, si z nosiče
(CD, emailu apod.) stáhněte do PC. Můžete jej do Laxmanu nahrát přímo z nosiče, ale doporučujeme
mít tento program k dispozici pro případné budoucí účely uložený v PC.

Programy Laxmanu, které obsahují pouze stimulační zvuky, mají koncovku .lax. Pokud se jedná o
program, který má i hudební složku (program s hudbou), tak jej tvoří dva soubory: jeden soubor s
koncovkou .lax a druhý soubor s koncovkou .mp3 (samotná hudební skladba). Většinou má soubor X.lax a
soubor X.mp3 shodný název (například Úsvit.lax a Úsvit.mp3).

Připojte Laxman k PC USB kabelem a na přístroji Laxman zvolte v Nastavení přístroje položku Přenos
dat: zapnuto.

V PC se Vám objeví tabulka, kde bude zobrazen obsah Laxmanu (stávající programy Laxmanu, které
jsou v něm nyní). Tabulka mívá název externí disk nebo USB flash disk nebo Laxman nebo i jinak (záleží
na operačním systému PC).

Poté přenesete (zkopírujete) váš nový program z PC do tohoto adresáře Laxmanu (ke stávajícím
programům) - běžným způsobem myší nebo klávesnicí.

Nezapomeňte, že pokud program obsahuje i hudbu, musíte přenést (zkopírovat) do adresáře oba příslušné
soubory (soubor s koncovkou .lax i soubor s koncovkou .mp3).

Na Laxmanu vypněte přenos dat (Nastavení přístroje / Přenos dat: vypnuto), odstavte Laxman od
PC (odpojte USB kabel) a můžete si svůj program nyní spustit na přístroji Laxman.

Pokud máte v Laxmanu zasunutu i paměťovou kartu (pod krytem baterií), zobrazí se Vám při připojení Laxmanu
k PC dvě úložiště: Laxman – vnitřní paměť Laxmanu a Flashkarta - paměťová karta. Program si nahrajte tam,
kde je pro něj dostatečné místo. Nezapomeňte, že každé úložiště je v Menu přístroje Laxman pod jinou
položkou: hlavní úložiště (vnitřní paměť) je označené jako Standardní režim (při zapnutí Laxmanu se automaticky
aktivuje/objevuje tento režim) a dodatečné úložiště (paměťová karta) je označené jako Režim Flashkarty.
Příslušný program si tedy poté, když jej budete chtít na Laxmanu spustit, musíte najít v příslušném adresáři,
kde je uložen.

Doplňující poznámky:

Veškeré MP3 soubory, ať už ze stávajících programů Laxmanu nebo z nově dohraných
programů (programy s hudbou),  jsou v Laxmanu uloženy v adresáři MP3 přehrávač
(mimoto, že jsou přiřazeny samozřejmě ke konkrétnímu programu, kam patří). Takže
si je v případě potřeby také můžete z Laxmanu pustit samostatně jako zvukovou
nahrávku. Tento adresář (MP3 přehrávač) uvidíte pouze na displeji přístroje Laxman, v
PC se nezobrazuje.

Když dohrajete do Laxmanu nové programy, tak nebudou na displeji přístroje
seřazeny abecedně. Při nahrávání nových programů se všechny programy poté seřadí
nejčastěji podle dvou okolností:
1/ Podle časového sledu, ve kterém je nahráváte: naposledy nahrané programy
budou na konci celého seznamu (všech programů).
2/ Pokud je přemísťujete z PC do adresáře Laxmanu myší, tak podle toho, do jakého
místa program umístíte: zda před ostatní programy, uprostřed, či na konec.
Konkrétní způsob řazení však také záleží na konkrétní verzi firmware (vnitřního
software) Vašeho přístroje. Přesný způsob řazení programů vyzkoušíte praxí.

Stejným způsobem nahrávání (jen opačným směrem) můžete program z Laxmanu
přehrát do PC. Používá se to, když si jej chcete upravit - poté si jej nahrajete zpět do
Laxmanu. K úpravám Vám doporučujeme si pořídit  Příručku pro tvorbu vlastních
programů s editovacím software.

Zdířka pro USB kabel, který

připojíte Laxman k PC.
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