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Tämä ohje koskee puhelimia, joissa on android -käyttöjärjestelmä. Oletan, että ohjeen
osa 2 sopii myös Windows -puhelimille, jos niihin on saatavana VCL-player -ohjelma.
Huolimatta yhteisestä käyttöjärjestelmästä eri valmistajien puhelimissa on varsin paljon
eroja ja niiden musiikintoisto-ohjelmat voivat olla erilaisia. Siksi tämä ohje perustuu siihen,
että osassa 1 neuvotaan uuden soitto-ohjelman asennus ja osassa 2, miten ohjelmalla saa
kuuluviin seurakunnan nettiradion.
Asennettava ohjelma on nimeltään VLC-player eli VLC-mediatoistin joka oman
kokemukseni mukaan toimii hyvin. Jos sinulla on jo tämä ohjelma tai jos osaat asentaa
sen ilman ohjeita, niin voit ohittaa ohjeen osan 1.
Ohjeen kuvat on otettu Samsung -puhelimesta. Jonkun toisen merkin ruudut ja kuvakkeet
voivat poiketa näistä jonkin verran.

Osa 1 - VLC-ohjelman asennus
Jos ohjelman asentaminen puhelimeen on outo asia ja
arveluttaa, niin apua saa yleensä perheen tai suvun
nuorisolta. Ohje on kuitenkin varsin yksityiskohtainen,
joten asennuksesta on hyvät edellytykset selvitä omin
avuin.
1. Etsi puhelimesta Play Kauppa -niminen kuvake,
joka löytyy jokaisesta android -puhelimesta.
Napauta kuvaketta, jolloin kauppa avautuu, jos
sinulla on yhteys internetiin. Yhteys voi olla Wifi eli
langaton verkkoyhteys (vasemman nuolen
osoittama kuvake) tai puhelinverkkoyhteys
(pakettidata, oik. nuolen osoittama kuvake).
Suosittelen, että vain toinen näistä on päällä
vuorollaan.
2. Kun Play Kauppa avautuu, napauta ruudun
yläreunassa olevaa riviä, jonka alussa on kolme
vaakaviivaa allekkain ja kirjoita riville hakusana vlc ja
napauta sitten nuolen osoittamaa kuvaketta.

3. Napauta seuraavassa ikkunassa painiketta
"Asenna".
HUOM. Jossain vaiheessa Play Kauppa saattaa
kehottaa luomaan Google -tilin ja kyselee tietoja
maksukortista. Tämän kohdan voi ottaa painikkeella
"Ohita" eli tiliä ei ole pakko luoda.

4. Kun asennus on valmis, ruutu näyttää tältä.
Älä avaa ohjelmaa vielä tässä kohtaa vaan sulje Play
Kauppa.

Osa 2 - VLC ohjelman käyttö
5. Etsi kuvake, joka on asennuksen aikana luotu
jonnekin päin puhelinta (riippuu puhelimesta).
Avaa ohjelma napauttamalla kuvaketta.
6. Käynnistyksen yhteydessä ohjelma kyselee lupia
(kuvat alla), jotka sille pitää antaa vastaamalla "Salli"
tai "Yes". Kaikissa puhelimissa ei välttämättä tule
tuota oikeanpuolesta kysymystä.

7. Esimerkkipuhelimessa avautui kysymysten jälkeen suoraan kuvan mukainen valikko.
Jos se ei avaudu suoraan, sen saa esiin napauttamalla ruudun vasemmassa
yläkulmassa olevaa kuvaketta, jossa on kolme vaakaviivaa allekkain.
Napauta valikossa kohtaa "Avaa MRL". Se tarkoittaa,
että ohjelma etsii toistettavaa ääntä internetistä.
Ohjelma osaa toistaa myös puhelimeen tallennettuja
äänitiedostoja ja videoita.

8. Napauta kuvan mukaista osoiteriviä ja kirjoita siihen
tarkasti seuraava teksti:
http://ll-evl.planeetta.com:8000/listen.m3u?sid=1
ja napauta sitten nuolen osoittamaa kuvaketta, joka on
itsekin nuolenkärjen muotoinen.
HUOM. Osoitteessa ll-evl alkaa lahdella pienellä L-kirjaimella, ne eivät ole ykkösiä (1).
9. Jos kaikki menee hyvin, niin ohjelman ruudun
alareunaan tulee kuvan mukainen teksti ja ääni alkaa
kuulua, joskin viive voi olla todella pitkä, joten
kärsivällisyyttä.
Toiston voi pysäyttää nuolen osoittamasta kuvakkeesta,
jolloin kuvake muuttuu nuolenkärjeksi, josta toiston voi aloittaa uudelleen.
HUOM. Yhteys voi syntyä vain silloin, kun kirkosta lähetetään jotain. Lähetys alkaa
useimmiten n. 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Säännönmukaisesti lähetetään vain
jumalanpalvelukset, useimmiten klo 10, joskus klo 11 tai muuna aikana. Joskus harvoin
jumalanpalvelus on muualla kuin kirkossa ja silloin lähetystä ei tule, ellei siitä ole
erikseen ilmoitettu.
Jos ohjelma näyttää virheilmoituksen, jonka mukaan toisto ei onnistu, niin tarkista
ainakin seuraavat asiat:
- internet-yhteys on avattu,
- tilaisuuden alkamisaika ja se, että siihen ei ole enempää kuin 5 minuuttia.
Valitettavasti vika saattaa olla jossain muuallakin ja siksi toivomme kaikista ongelmista
palautetta.
10. Lähetyksen päättyessä kuuntelu kannattaa keskeyttää edellisessä kohdassa kuvatulla
tavalla ja ohjelma sulkea.
Kun ohjelman käynnistää seuraavan kerran, se "muistaa" mitä edellisellä kerralla
kuunneltiin ja jos sitä ei käytetä muuhun kuin seurakunnan nettiradion kuunteluun, niin
ruudun alareunassa on valmiina Lapinlahden seurakunnan osoite.
Jos näin ei ole, kannattaa avata valikosta (ks. kohta
7) kohta "Historia". Siellä pitäisi näkyä kuvan
mukainen teksti (tai tekstit). Napsauttamalla sitä
kuuntelu alkaa uudelleen.
Itselläni on joskus ollut tarpeen avata alemmassa
kuvassa oleva valikko ja "Päivittää" historia -ikkuna,
jotta tekstit tulevat näkyviin. Tämä valikko aukeaa
sivun oikeasta ylänurkasta, jossa on kolme pistettä
allekkain.
Palaute on aina tervetullutta. Sen voi osoittaa joko
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