Soittoäänen luominen Windows Phone -laitteelle
Windows-puhelimet omaavat laajan soittoäänivalikoiman ja yleinen luulo onkin, että omaa musiikkia ei voi asettaa
soittoääneksi / muuksi merkkiääneksi. Oletus on kuitenkin väärä, sillä tähän tarvitsee vain erillisen sovelluksen, jolla
käyttäjä voi leikata haluamastaan kappaleesta kohdan soittoääneksi.
Sovelluksia soittoäänien luomiseksi on olemassa useita. Tässä ohjeessa käydään läpi Microsoft Mobilen luoma
sovellus tarkoitusta varten. Sovellus käyttää puhelimeen jo ladattuja tiedostoja.
(Sovellus, joka mahdollistaa musiikin lataamisen on olemassa erikseen.)
Ennen sovelluksen lataamista tulee varmistaa, että Windows Phone -laitteessa on toimiva Google-tili ja nettiyhteys.
-

Avaa puhelimesta Kauppa ja kirjoita hakukenttään Luo Soittoääni.
Ensimmäiseksi vaihtoehdoksi pitäisi tulla juuri Microsoft Mobile:n luoma sovellus.

-

Napauta sovellusta niin Kauppa avaa sovelluksen tiedot esille. Valitaan asenna.

-

Asentumisen jälkeen avaa sovellus.

-

Luo Soittoääni näkyy nyt puhelimen sovellusluettelossa, mistä sen voi siirtää aloitusnäyttöön tarvittaessa.
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-

Sovellus toivottaa tervetulleeksi ja pyytää valitsemaan kappaleen, josta soitto- / merkkiääni luodaan.

-

Huomaa, että kappale tulee olla ladattuna puhelimeen. Tällä sovelluksella ei siis voi asettaa soittoääneksi
esimerkiksi YouTubessa olevia kappaleita.

-

Selaa nyt puhelimessa olevat kappaleet läpi.

-

Kun mieleinen ja muokattava kappale on löytynyt, vie se leikepöydälle napauttamalla sitä.

© digitutor: Adetta K.

-

Leikepöydällä harmaa viiva on kappaleen ääniraita, ja pinkki viiva on leikkausalue.
Halutusta kohdasta kappaletta voi valita max. 1min pituisen pätkän ja luoda siitä soittoäänen.

-

Ääniraidalla voi liikkua vierittämällä sivuille ja vetämällä pinkeistä palloista voi muuttaa leikkausaluetta.
Kuuntele leikkausalue alapalkista valitsemalla toista (nuolikuvake).
Kun soittoääni on mieleinen, tallenna se alapalkista valitsemalla tallenna (levykkeen kuva).

-

Anna soittoäänelle nimi. Oletuksena soittoääni nimetään kappaleen mukaan, josta se on muokattu.
Ruksaa kohta Aseta soittoääneksi, jos tahdot asettaa sen heti soittoääneksi.

-

Ruksaamatta jättäminen ei kuitenkaan hävitä äänileikettä, vaan siirtää sen soittoäänivalikkoon mistä se on
saatavilla myöhemmin samoin kuin muutkin äänet.
Nimettyäsi ja valittuasi jatka valitsemalla alapalkista ok (hyväksymisnuoli).
Lopuksi sovellus kertoo minne soittoääni on tallennettu ja missä sitä voi käyttää.
Halutessaan voi luoda heti uuden soittoäänen edellä mainittuja ohjeita seuraten ja valitsemalla tee toinen.

-
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