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Voit käyttää NML mobiilisovelluksella
koko Naxos Music Libraryn valtavaa
kappalekokoelmaa missä ja milloin
vain ja niin pitkään kuin haluat!



Kirjaudu tietokoneella sisään kirjastokorttisi numerolla ja valitse
“Playlists”



Klikkaa “Sign up”



Luo käyttäjätili antamalla nimesi,
sähköpostiosoitteesi ja salasana



“
Saat vahvistuksen rekisteröinnistä

sähköpostiisi. Klikkaa sähköpostissa linkkiä
Activate Naxos Music Library Personal

Playlist Login Now.



Kirjaudu tarvittaessa uudelleen kirjastokortin numerolla
sisään Naxokseen, siirry sivulle ”Playlists” ja valitse nyt ”Login”.



KIRJAUTUMINEN

Kirjaudu sisään soittolistoille sähköpostiosoitteellasi ja
antamallasi salasanalla.



Nyt voit ladata NML mobiilin
Google-haun kautta.

Hae NML Appà näkyy
hakutuloslistalla kuvakkeenaà

asenna.



Kirjaudu mobiililaitteellasi
sovellukseen
käyttäjätunnuksella
(= sähköpostiosoite) ja
rekisteröityessäsi
käyttämälläsi salasanalla.

MOBIILISOVELLUS

Sovelluksen etusivulla on
uusimpia lisäyksiä. Ylänurkan
luettelosta pääset tekemään
hakuja ja kuuntelemaan
soittolistoja. Naxoksen
omilta soittolistoilta löydät
mm. klassista musiikkia
lapsille, italialaista klassista,
gregoriaanista kirkkolaulua,
messuja yms ja jne.



Voit kuunnella mobiililaitteellasi myös
Naxoksen verkkopalvelussa
tietokoneella luomiasi soittolistoja.
My Playlists -sivulta voit valita
"Student playlists" -> Current  (tai
luomasi muu kansio)->  luomasi
soittolista.

Seuraavassa
neuvotaan kuinka
luot omia
soittolistoja
(tietokoneella):



Soittolistojen
luominen:

Kirjaudu sisään
sähköposti-
osoitteellasi ja
antamallasi salasanalla.

Näytössä on
soittolistoja omilla
välilehdillään.
Naxoksen soittolistat
näet oikealla olevassa
valikossa valittuasi
NML-välilehden.



Etsi musiikkia haun avulla
tai valitse suosikkisi
Naxoksen soittolistoilta.

Kappaleiden lisääminen
soittolistoilta käy näin:

Klikkaa soittolista auki...



… laita ruksi
haluamiesi
kappaleiden
eteen ja
paina “Save
as”...



MAPS

Lisää kappaleet ja nimeä uusi
soittolista tai täydennä jo
olemassa olevaa. Lopuksi
paina "save selected tracks to
Playlist".

“Folder” eli kansio on paikka
josta soittolistat löytyvät
mobiililaitteestasi. Kansioita
voi luoda myös lisää, mikäli
tallennat paljon soittolistoja.



Kun olet
kirjautuneena
sisään, voit myös
hakea haluamaasi
musiikkia ja lisätä
sitä soittolistoille:

valitse ruksilla
mieluisa musiikki ja
klikkaa Add to
Playlist



Voit luoda uuden soittolistan
(jos sinulla on useita
kansioita, valitse ensin
kansio, johon soittolista
tallennetaan).

Nimeä soittolistasi.



Voit myös lisätä kappaleita
olemassa olevalle
soittolistalle. Tällöin valitse
haluamasi soittolista ja
klikkaa Add to Playlist.



Kun palaat
takaisin
soittolistasivulle
(“Playlists”), uusi
soittolistasi on
näkyvillä siellä.





Kun kirjaudut NML
mobiilisovellukseen, tekemäsi

soittolistat ovat siellä saatavilla niin
pitkään kuin haluat. Muista kuitenkin
kirjautua tietokoneella ulos Naxos-

sivuilta !



Soittolistan kuuntelu

Kirjaudu NML
mobiiliin ja valitse
sivu My Playlists

Student
playlists ->
Current (tai

muu nimeämäsi
kansio)

Laita oma
soittolistasi

soimaan


