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АУДИО СИСТЕМ

АУДИО СИСТЕМ 1

RDS РАДИО И ЦЕДЕ ПЛЕЕР
Пред да го користите уредот прв пат,
Ве молиме да ги прочитате овие
напатствија внимателно.
ВНИМАНИЕ

Безбедноста при возење има апсолутен
приоритет. Ракувајте со Вашето радио
во автомобилот само ако патните
и сообраkајните услови Ви го
овозможуваат тоа. Запознајте
се со уредот пред да тргнете на пат.
Кога сте внатре во Вашето возило,
секогаш би требало да можете
да ги слушате на време сирените
на полицијата, на противпожарната
служба и на брзата помош. Затоа
наместете ја гласноста на тоа што
го слушате на разумно ниво.
ВНИМАНИЕ

Аудио системот може да се оштети кога
се пали возилото со кабли за палење.
Изклучете го системот.

C8E4001A
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2 АУДИО СИСТЕМ

1. Копче за напојувањето
Кога напојувањето е вклучено (ON):
Кратко притиснување:
Ја вклучува (ON) и исклучува (OFF)
функцијата за стишување.
Долго притискање:
Го исклучува (OFF) напојувањето
на уредот.
Кога напојувањето е исклучено (OFF):
Притиснувањето на копчето
за напојување го вклучува (ON)
напојувањето.
2. Копче за гласноста
Дотерување на гласноста
и дотерување на звукот во режимот
за контрола на звукот.
3. Копче TP
Поставување на приемот
на сообраkајни соопштенија.
4. Копче PTY (вид на програма)
Во режимот за FM радио, го одбира
означувањето на категоријата
на FM радиото.

5. Копче CD/AUX
Го менува аудио режимот меѓу CD
и AUX
6. Копчето AUDIO
Се притиснува за одбирање на режимите
за звук, предна/задна и лева/десна
распределба на гласноста.
7. Копче MENU (изборник)
Се притиснува за одбирање
на режимот за изборникот за поставки
8. Копче EJECT (исфрлување)
Се употребува за исфрлување
на дискот од уредот.
9. Копчето функциски копчиња
Се употребува за одбирање
на функциите означени на екранот
10. Копче AS
Се употребува за автоматско чување
на станици
11. Копче FAV
Се префрлува меѓу страниците
од претходно поставените канали

12. Копчето INFO
Ги покажува потребните информации
за работењето во секој режим
и функција, програмите што
се емитуваат и информациите за дискот.
13. Копче BAND (бранова должина)
Го менува аудио режимот меѓу AM и FM
14. Копчето |<
Во режимот за радио, ја одбира радио
станицата (местење удолу)
Во режимот за ЦД, се употребува
за брзо пребарување назад низ песните
што се пуштаат
15. Копче >|
Во режимот за радио, ја одбира радио
станицата (местење угоре).
Во режимот за ЦД, се употребува
за брзо пребарување напред низ
песните кои се репродуцираат
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АУДИО СИСТЕМ 3

ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ
НА НАПОЈУВАЊЕТО

ДОТЕРУВАЊЕ НА АУДИОТО

Вклучување на напојувањето
Притиснете го [POWER]
за да го вклучите радиото
кога е исклучено напојувањето.

Притиснете го [AUDIO], па се прикажува
аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под „Bass“
(басови) и свртете го [VOLUME] (гласност)
во правец на стрелките на часовникот или
обратно од правецот на стрелките на часовникот.

Исклучено напојување
Притиснете го [POWER] и држете
го подолго од 1 секунда
за да го исклучите радиото
кога е вклучено напојувањето.
СТИШУВАЊЕ НА АУДИОТО

Притисете го [POWER] за да се стиши
аудиото кога е вклучено напојувањето.
ДОТЕРУВАЊЕ НА ГЛАСНОСТА

Свртете ја гласноста во правец
на стрелките на часовникот
за да ја зголемите гласноста.
Свртете ја гласноста обратно
од правецот на стрелките на часовникот
за да ја намалите гласноста.

Дотерување на тонот на басовите

Дотерување на тоновите од средниот обем

Притиснете го [AUDIO], па се прикажува
аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под „Mid“
(средни) и свртете го [VOLUME] (гласност)
во правец на стрелките на часовникот или
обратно од правецот на стрелките на часовникот.
Дотерување на високите тонови

Притиснете го [AUDIO], па се прикажува
аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под „Treb“
(високи) и свртете го [VOLUME] (гласност)
во правец на стрелките на часовникот или
обратно од правецот на стрелките
на часовникот.

Контрола на балансот

Притиснете го [AUDIO], па се прикажува аудио
изборникот.
Притиснете го функциското копче под „Bal“
и свртете го [VOLUME] (гласност) во правец
на стрелките на часовникот или обратно
од правецот на стрелките на часовникот.
Контрола на распределбата на звукот

Притиснете го [AUDIO], па се прикажува аудио
изборникот.
Притиснете го функциското копче под „Fad“
(распределба на звукот) и свртете го [VOLUME]
(гласност) во правец на стрелките на часовникот или
обратно од правецот на стрелките на часовникот.
Претходно поставување на изборите за EQ
(еквилајзер)

Притиснете го [AUDIO], па се прикажува аудио
изборникот.
Притиснете го функциското копче под „P EQ“,
па се прикажува изборникот за претходно
поставување на EQ (еквилајзер).
Притиснете го функциското копче коешто го
сакате под режимот за претходно поставување
на EQ (еквилајзер).
За да го откажете избраниот претходно поставен
еквилајзер, притиснете го ова [P-EQ] уште еднаш
со истата постапка.
Видовите на претходно поставените режими за EQ
(еквализатор) се Pор (поп), Rock (рок), Country
(кантри), Voice (глас), Jazz (џез), Classic (класична).
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4 АУДИО СИСТЕМ

РЕЖИМ ЗА РАДИО
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА РАДИО

Притиснете го [BAND] (бранова должина)
за да го слушате радиото од друг режим.
МЕНУВАЊЕ НА БРАНОВАТА ДОЛЖИНА

Брановата должина се менува од AM на FM
или од FM на AM секој пат кога kе
се притисне [BAND].
РАЧНО МЕСТЕЊЕ УГОРЕ/УДОЛУ

Притискајте го [<<]/[>>] за да ја менувате
фреквенцијата угоре/удолу.
Фреквенцијата се зголемува или
намалува за 1 степен секој пат кога
kе се притисне [<<]/[>>].
ПРЕБАРУВАЊЕ УГОРЕ/УДОЛУ

Притиснете го и држете го [<<]/[>>] подолго
од 1 секунда за да ја најдете следната/
претходната станица автоматски.
Ако се притиснува копчево продолжително,
тогаш фреквенцијата се зголемува
или намалува продолжително.
И радиото kе ја почне функцијата
за пребарување угоре/удолу откако kе
се отпушти копчето.

МЕМОРИЈА ЗА ПРЕТХОДНИ
ПОСТАВКИ НА МИЛЕНИЦИТЕ

ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИТЕ
ПОСТАВКИ НА МИЛЕНИЦИТЕ

Има 6 страници за миленици и може
да зачува најмногу 36 станици без оглед
на брановата должина AM или FM.

Можете да ја слушате станицата зачувана
во претходните поставки на милениците
користејkи ја следната постапка.

Можете да зачувате станица проследувајkи
ја постапката подолу.
Чекор 1: Побарајте ја станицата
којашто ја сакате користејkи ја
функцијата за пребарување или
копчето за местење рачно.
Чекор 2: Одберете ја страницата
за миленици со притиснување на [FAV].
Чекор 3: Притиснете го и држете
го саканото функциско копче подолго
од 1 секунда за да ја зачувате
станицата во таа положба.
Со посредство на горната постапка 36-те
станици се чуваат во меморијата
за претходни поставки на милениците.

Чекор 1: Одберете ја страницата
за миленици со притиснување на [FAV].
Чекор 2: притиснете го функциското
копче под бројот на претходната поставка
на милениците на којшто се чува
станицата што сакате да ја слушате.
ФУНКЦИЈА ЗА АВТОМАТСКО ЧУВАЊЕ
Автоматско чување

Чекор 1: Притиснете го [AS],
па се прикажува изборникот
за автоматско чување.
Чекор 2: Притиснете го функциското
копче под „On“ (вклучување). Радиото kе
го почне процесот за автоматско чување
и kе зачува 12 станици автоматски.
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АУДИО СИСТЕМ 5

БРИШЕЊЕ НА СТРАНИЦАТА
ЗА АВТОМАТСКО ЧУВАЊЕ

По работењето со автоматското чување,
радиото има страници за автоматско чување.
За да ја избришете страницата
за автоматско чување, притиснете
го функциското копче под „Off“
(исклучување) од чекорот 3 погоре.
ПОВТОРНО ПРЕБАРУВАЊЕ
НА АВТОМАТСКОТО ЧУВАЊЕ

По автоматското чување притиснете го
функциското копче под „Rese“ од чекорот
3 погоре за процесот на автоматското чување
ако сакате да ги ажурирате станиците
од страниците за автоматско чување.
РАБОТЕЊЕ СО RDS
AF вклучено/исклучено

Функцијата AF го тера радиото да ја
пронаоѓа најдобрата станинца секогаш.
Притиснете го Изборникот во режимот
за радио и потоа радиото го прикажува
изборникот за радио.
И притиснете го функциското копче
под „RDS“ и потоа радиото го прикажува
изборникот за RDS.

Притиснете го функциското копче под „AF“.
AF се вклучува или исклучува кога
и да го притиснувате ова функциско копче.
Вклучување/исклучување
на регионалната функција

Регионалната функција предизвикува
радиото да скокне на регионална станица
(Исклучување на регионалната функција)
Притиснете го Изборникот во режимот
за радио и потоа радиото го прикажува
изборникот за радио.
И притиснете го функциското копче
под „RDS“ и потоа радиото го прикажува
изборникот за RDS.
Притиснете го функциското копче под „REG“.
Регионалните опции се вклучуваат или
исклучуваат кога и да го притиснувате
ово функциско копче.
Прием на сообраkајни соопштенија

Во случај да е достапно сообраkајното
соопштение на таа станица којашто ја
слушате моментално, притиснете го [TP]
за да го слушате сообраkајното соопштение.

Откажување на приемот
на сообраkајни соопштенија

Притиснете го [TP] повторно за да го
откажете сообраkајното соопштение.
Пребарување на сообраkајни станици

Во случај да не е достапно сообраkајното
соопштение на станицата којашто ја
слушате моментално, притиснете го [TP]
и радиото kе ја бара следната достапна
станица со сообраkајни соопштенија.
ПРЕБАРУВАЊЕ PTY

Со користење на функцијата PTY можете
непосредно да наместите програми што
моментално се емитуваат во одбраната
категорија.
Чекор 1: Притиснете го [PTY].
Чекор 2: Притискајте го [PTY] повеkе пати
додека радиото не го прикажува видот
на програмата што ја сакате.
Чекор 3: Притиснете го функциското копче
под видот на програмата што го сакате,
па радиото kе ја побара станицата којашто
се емитува во таа категорија.
Ако нема станица во таа категорија,
на екранот kе се прикаже „No PTY Station“
(нема станица со PTY).
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6 АУДИО СИСТЕМ

ПУШТАЊЕ ЦД(-А)
Кога се вметнува секое едно ЦД, радиото
kе се појави на екранот и кога се става
секое ЦД, „File check“ (проверка
на датотеки) kе се појави на екранот.
Штом почнува репродукцијата, песната
и бројот на песната kе се појават на екранот.
Ако се исклучи палењето или радиото со ЦД
во плеерот, истото kе остане во плеерот. Кога
во плеерот има ЦД и палењето е вклучено,
радиото треба да се вклучи пред да ја почне
репродукцијата на актуелното ЦД. Кога kе
се вклучат палењето и радиото, ЦД-то kе
почне да се пушти каде што запрело, ако тоа
беше последно одбраниот извор на звук.
ЦД плеерот може да ги репродуцира
помалите сингл ЦД-а од 8 см со адаптерски
прстен. Стандардните ЦД-а и помалите
ЦД-а се ставаат на истиот начин.
Ако се пушта ЦД за запишување (CD-R),
квалитетот на звукот може да се намали
поради квалитетот на CD-R-от, методот
на запишувањето, квалитетот на музиката
којашто се снимила и начинот
на ракувањето со CD-R-то. Може да има
зголемување во прескокнувањето, тешкотии
при наоѓање песни и/или тешкотии при

ставање и исфрлање. Ако дојде до некој
од проблемиве, проверете ја долната
површина на ЦД-то. Ако површината
на ЦД-то е оштетена, на пример напукната,
скршена или изгребана, ЦД-то нема
да се пушти правилно. Ако површината
на ЦД-то е извалкана, видете под
„Нега на Вашите ЦД-а“ за повеkе
информации.
Ако нема видлива оштета, пробајте познато
добро ЦД.
Не додавајте етикети на ЦД-то. Таа може
да се заглави во ЦД плеерот. Ако ЦД-то
е снимено на персонален компјутер
и постои потреба од етикета за опис,
наместо тоа обидувајте се да ја обележете
горната страна на запишаното ЦД со маркер.

ВНИМАНИЕ

Ако додадете етикета на ЦД-то,
вметнете повеkе од едно ЦД
во процепот одеднаш или се обидете
да пуштите изгребани или оштетени
ЦД-а, може да го оштетите ЦД плеерот.
Кога го употребувате ЦД плеерот,
користете само ЦД-а коишто се во
добра состојба без етикети, ставајте
едно ЦД одеднаш и чувајте ги ЦД
плеерот и процепот за ставање од туѓи
материјали, течности и отпадоци.
Ако се појави грешка на екранот, видете
под „Пораки за ЦД-то“ подоцна во ова
поглавје.
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ
ЗА РЕПРОДУКЦИЈА НА ЦД-ТО

Притиснете го [CD/AUX] за да
се репродуцира дискот од друг режим.
СТАВАЊЕ ДИСК

Вметнете ЦД во процепот за ЦД
со етикетата на ЦД-то нагоре, па радиото
се вметнува во процепот автоматски
и почнува репродукцијата.
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АУДИО СИСТЕМ 7

ИСФРЛАЊЕ НА ЦД

RPT (ПОВТОРУВАЊЕ)

INT (СКЕНИРАЊЕ):

Притиснете го [EJECT] (исфрлање),
па дискот kе се исфрли од тацната
од радиото.
Извлечете го дискот од тацната.

Чекор 1: Притиснете го [MENU]
(изборник), па радиото покажува
дополнителни функции во врска
со репродукцијата на дискови.

Чекор 1: Притиснете го [MENU]
(изборник), па радиото покажува
дополнителни функции во врска
со репродукцијата на дискови.

ПАУЗИРАЊЕ

Чекор 2: Притиснете го функциското
копче под „RPT“, па радиото ја
репродуцира актуелната песна бескрајно.

Чекор 2: Притиснете го функциското
копче под „INT“, па радиото
ги репродуцира првите неколку
секунди за сите песни последователно.

Притиснете го [CD/AUX] за да ја паузирате
репродукцијата додека се репродуцира ЦД.
„PAUSE“ (паузирање) kе трепка
на екранот.
Притиснете го [CD/AUX] повторно за да ја
почнете репродукцијата на ЦД-то.
Ако е приклучен AUX уред до радиото,
функцијата за паузирање е исклучена.
СЛЕДНАТА/ПРЕТХОДНАТА ПЕСНА

Притиснете го [>>/<<], па радиото
ја почнува репродукцијата на следната/
претходната песна.
БРЗО ВРТЕЊЕ НАПРЕД/БРЗО
ВРТЕЊЕ НАЗАД

Притиснете го и држете го [>>/<<],
па радиото врти брзо напред/брзо назад.

За да ја откажете функцијава, притиснете го
функциското копче под „RPT“ повторно.
RDM (ПРОИЗВОЛНО):

Чекор 1: Притиснете го [MENU]
(изборник), па радиото покажува
дополнителни функции во врска
со репродукцијата на дискови.
Чекор 2: Притиснете го функциското
копче под „RDM“, па радиото
ги репродуцира песните произволно.
За да ја откажете функцијава, притиснете го
функциското копче под „RDM“ повторно.

За да ја откажете функцијава, притиснете го
функциското копче под „INT“ повторно.
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КОРИСТЕЊЕ НА ЦД СО MP3/WMA
MP3/WMA ФОРМАТ

Ако го запишете својот диск со MP3/WMA
на персонален комјутер:
• Уверете се дека MP3/WMA датотеките
се запишани на CD-R диск.
• Не мешајте стандардни аудио датотеки
и MP3/WMA датотеки на еден диск.
• Уверете се дека секоја MP3/WMA
датотека има .mp3 или .wma
проширување. Други проширувања
на датотеки може да не работат.
• Може да се снимат датотеки со разни
фиксни или променливи брзини на битови.
Насловот на песната, името
на изведувачот и насловот на албумот kе
бидат достапни за прикажување
со радиото кога се запишува со употребата
на ID3 етикети од верзијата 1 и 2.
• Создадете структура на папката што го
олеснува наоѓањето на песни за време
на возењето. Организирајте ги песните
според албумите користејkи една папка
за секој албум. Секоја папка или албум
треба да содржи 18 песни или помалку.
• Гледајте да се финализира дискот кога
запишувате диск со MP3/WMA,
користејkи повеkекратни сесии. Обично
подобро е да се запише дискот одеднаш
докрај.

Плеерот kе може да чита и репродуцира
најмногу 50 папки, 5 сесии и 999 датотеки.
Долгите имиња на датотеки и на папки може
да користат повеkе мемориски простор
од дискот отколку е потребно. За да зачувате
простор на дискот, сведувајте ја должината
на имињата на датотеки и папки
на минимум. Можете да пуштите и ЦД
со MP3/WMA што се запишало без
употребата на папка со датотеки. Системот
може да поддржи најмногу 8 папки
во длабочина. Сепак држете ја длабочината
на папките на минимум за да се смалат
комплицираноста и збунетоста при обиди
да се лоцира дадена папка за време
на репродукцијата. Ако некое ЦД содржи
повеkе од максималните 50 папки, 5 сесии
и 999 датотеки, плеерот kе Ви овозможи
да имате пристап и да навигирате
до максимумот, но сите ставки над
максимумот kе бидат игнорирани.

ГЛАВЕН ДИРЕКТОРИУМ

Главниот директориум kе се третира како
папка. Ако главниот директориум има
компримирани аудио датотеки,
директориумот kе се прикажува како
„ROOT“ (корен). Сите датотеки содржани
непосредно под главниот директориум kе
се отвораат пред сите други директориуми.
ПРАЗЕН ДИРЕКТОРИУМ ИЛИ ПАПКА

Ако постои главен директориум или папка
некаде во структурата на датотеките што
содржи само папки/потпапки а ниедна
компримирана папка непосредно под неа,
плеерот kе помине на следната папка
во структурата на датотеките што содржи
компримирани аудио датотеки, и празната
папка нема да се прикажува и нема да биде
нумерирана.
НЕМА ПАПКИ

Кога ЦД-то содржи само компримирани
датотеки, датотеките kе се сместат под
главната папка. Функциите на следните
и претходните папки kе немаат функција
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на таквото ЦД што било запишано без папки.
Кога се прикажува името на папката,
радиото kе прикажува „ROOT“ (корен).
Кога ЦД-то содржи само компримирани
аудио датотеки а ниедна папка, сите датотеки
kе се сместат под главната папка. Кога
радиото го прикажува името на папката,
радиото kе прикаже ROOT (корен).
РЕДОСЛЕД НА РЕПРОДУКЦИЈАТА

Песните kе се репродуцираат по следниот
редослед:
•
•

•

Репродукцијата kе почне од првата
песна под главниот директориум.
Кога се репродуцирале сите
песни од главниот директориум,
репродукцијата kе продолжи
од датотеките, според нумеричното
набројување.
По репродуцирањето на последната
песна од последната папка, плеерот
kе ја почне репродукцијата повторно
од првата песна од првата папка
или главниот директориум.

СИСТЕМ НА ДАТОТЕКИ И ИМЕНУВАЊЕ

Насловот на песната во ID3 етикетата kе
се прикажува. Ако насловот на песната
не е присутен во ID3 етикетата, тогаш
место неа, радиото kе го прикаже името
на датотеката без проширувањето
(како на пример MP3/WMA).
Насловите на песни коишто се подолги
од 32 карактери или 4 страници kе бидат
скратени. Екранот нема да покаже делови
од зборовите од последната страница
на текстот и проширувањето на името
на датотеката нема да се прикаже.
РЕПРОДУКЦИЈА НА MP3/WMA

Кога е вклучено палењето, вметнете ЦД
за половина во процепот, со страната
со етикета нагоре. Плеерот kе го вовлече.
На екранот kе се појави „Loading“ (ставање),
па „Filecheck“ (проверка на датотеката)
и потоа MP3 or WMA. ЦД-то треба
да ја почне репродукцијата. Не можете
да вметнете ЦД кога е исклучена
климатизацијата.
Кога почнува да се репродуцира новата
песна, во секој случај бројот на песната
и насловот на песната kе се појават
на екранот.

Ако се исклучи палењето или радиото со ЦД
во плеерот, истото kе остане во плеерот. Кога
во плеерот има ЦД и палењето е вклучено,
радиото треба да се вклучи пред да ја почне
репродукцијата ЦД-то. Кога kе се вклучат
палењето и радиото, ЦД-то kе почне да свири
каде што запрело, ако тоа беше последно
одбраниот извор на звук.
ЦД плеерот може да ги репродуцира
помалите сингл ЦД-а од 8 см со адаптерски
прстен. Стандардните ЦД-а и помалите ЦД-а
се ставаат на истиот начин.
Ако се пушта ЦД за запишување (CD-R),
квалитетот на звукот може да се намали
поради квалитетот на CD-R-от, методот
на запишувањето, квалитетот на музиката
којашто се снимила и начинот на ракувањето
со CD-R-то. Може да има зголемување
во прескокнувањето, тешкотии при наоѓање
песни и/или тешкотии при ставање
и исфрлање. Ако дојде до некој
од проблемиве, проверете ја долната
површина на ЦД-то. Ако површината
на ЦД-то е оштетена, на пример напукната,
скршена или изгребана, ЦД-то нема
да се пушти правилно. Ако површината
на ЦД-то е извалкана, видете под Нега
на Вашите ЦД-а за повеkе информации.
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Ако нема видлива оштета, пробајте познато
добро ЦД.
Не додавајте етикети на ЦД-то. Таа може
да се заглави во ЦД плеерот. Ако ЦД-то
е снимено на персонален компјутер и постои
потреба од етикета за опис, наместо тоа
обидувајте се да ја обележете горната страна
на запишаното ЦД со маркер.
ВНИМАНИЕ

Ако додадете етикета на ЦД-то,
вметнете повеkе од едно ЦД
во процепот одеднаш или се обидете
да пуштите изгребани или оштетени
ЦД-а, може да го оштетите ЦД плеерот.
Кога го употребувате ЦД плеерот,
користете само ЦД-а коишто се во
добра состојба без етикети, ставајте
едно ЦД одеднаш и чувајте ги ЦД
плеерот и процепот за ставање од туѓи
материјали, течности и отпадоци.

Ако се појави грешка на екранот,
видете под „Пораки за ЦД-то“ подоцна
во ова поглавје.
Сите функции на ЦД-то работат на истиот
начин додека се репродуцира MP3WMA,
освен за тука наведените. Видете
под „Репродукција на ЦД“ порано
за повеkе информации.

РЕЖИМ ЗА СЕ/ДИРЕКТОРИУМИ

Функциите повторување, воведно
скенирање и произволна репродукција
функционираат во оваа папка кога
е активен режимот за се.
Чекор 1: Притиснете го [MENU]
(изборник), па радиото покажува
дополнителни функции во врска
со репродукцијата на дискови.
Чекор 2: Притиснете го функциското
копче под „ALL“ (се), па „All“
се сменува на „DIR“ (директориум)
За да го откажете режимот „dir“,
притиснете го функциското копче под
„DIR“ повторно.
ПРИКАЖУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ
ЗА ID3 ЕТИКЕТАТА

Притиснете го [INFO] (информации).
Радиото ги прикажува информациите
за ID3 етикетите на актуелните датотеки.
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ПОРАКИ ЗА ЦД-ТО
ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ
НА СКРОЛИРАЊЕТО

Долгото име на датотека се мрда оддесно
налево кога скролирањето е вклучено.
Чекор 1: Притиснете го [MENU]
(изборник), па радиото покажува
дополнителни функции во врска
со репродукцијата на дискови.
Чекор 2: Притиснете го функциското
копче под „Scroll“ (скролирање),
па радиото ја репродуцира
актуелната песна бескрајно.
За да ја откажете функцијава, притиснете
го функциското копче под „Scroll“
(скролирање) повторно.

CHECK CD (проверка на ЦД-то): Ако оваа
порака се појави на екранот и/или ЦД-то
излезе, причината може да биде една
од следниве:
•

Многу топло е. Кога температурата
kе се врати на нормалното ниво,
ЦД-то мора да се пушти.
• Возите по многу рапав пат. Кога патот
kе стане погладок, ЦД-то мора
да се пушти.
• ЦД-то е валкано, изгребано, мокро
или стои наопаку.
• Воздухот е многу влажен. Ако е така,
почекајте околу еден час и обидете
се повторно.
• Форматот на ЦД-то може
да не биде компатибилен.
Видете под „MP3 формат“ порано
во ова поглавје.
• Може да имало некој проблем додека
се запишуваше ЦД-то.
• Етикетата може да биде заглавена
во ЦД плеерот.
Ако ЦД-то не свири правилно од било
која друга причина, пробајте со познато
добро ЦД.

Ако доаѓа до некоја грешка повеkе пати или
ако не може да се поправи грешката,
контактирајте со Вашиот дилер.
Ако радиото прикажува порака за грешка,
запишете ја и предадете му ја на Вашиот
дилер кога kе му го јавите проблемот.
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ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕЖИМ

БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ

Радиото има еден дополнителен џек
(со пречник од 3,5 мм) сместен од долната
десна страна на основната плоча.

Безбедносниот систем kе даде заштита
од кражба на радиото.

ОСЛОБОДУВАЊЕ
НА БЕЗБЕДНОСНАТА БРАВА

Кога е регистрирана ID шифра
со функцијата за безбедносно заклучување,
дури ако се украде уредот и се монтира
на друго место, нема да биде возможно
да се користи истиот освен ако не се внесе
регистрираната ID шифра.

Исклучете го радиото.

Тој не е аудио приклучок; не приклучувајте
ги слушалките во влезот на предниот
дополнителен џек.
Меѓутоа, можете да приклучите надворешен
аудио уред, како на пример iPod, пренослив
компјутер, MP3 плеер, ЦД џубокс или XM™
приемник итн., до влезот на дополнителниот
џек за употреба како друг извор за слушање
аудио.
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ПРИКЛУЧОК

Притиснете го [CD/AUX] во другиот режим
за репродукција.
Ако дополнителниот џек не го приметува
присуството на излезен џек, дополнителниот
режим kе се спречи да се активира.

Местење на безбедносната брава
(регистрирање на ID шифрата)
Исклучете го радиото.

➮ Питиснете го [POWER] (напојување)
истовремено држејkи ги [INFO]
(информации) и најлевото
функциско копче.
Режимот за регистрација на ID шифрата
kе се активира и бројот, 1 до 6, kе се појави
на екранот.

➮ Притиснете ги функциските копчиња
под „1 до 6“ на екранот за да ги внесете
шифрите од четири цифри.
➮ Притиснете го [POWER] (напојување).
ID шифрата kе се регистрира и радиото
kе се исклучи.

➮ Питиснете го [POWER] (напојување)
истовремено држејkи ги [INFO]
(информации) и најлевото
функциско копче.
Режимот за регистрација на ID шифрата
kе се активира и бројот, 1 до 6, kе се појави
на екранот.

➮ Притиснете ги функциските копчиња
под „1 до 6“ на екранот за да ги внесете
шифрите од четири цифри.
➮ Притиснете го [POWER] (напојување).
Ако внесената шифра се согласува
со регистрираната шифра, се ослободува
безбедносната брава и се исклучува радиото.
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ПРЕКИНУВАЧИ НА ВОЛАНОТ*
ЗАБЕЛЕШКА

Штом се регистрирала една ID шифра,
таа ID шифра kе биде потребна
за ослободување на безбедносната
брава. Внимавајте да не ја заборавате
безедносната шифра.

Основните работи со аудио системот може
да се извршат со употреба
на прекинувачите на воланот.

Ако се внесе неправилна шифра
во десет последователни обиди
за ослободување на безбедносната
брава, понатамошни обиди нема
да бидат возможни за околу еден час.

PWR

E

MOD

K

SEE

T7D4001A

ЗАБЕЛЕШКА

Кога се одбира аудио режимот,
ако ништо не е приклучено до клемата
за AUX (клема за довод за надворешен
апарат), се прескокнува режимот AUX.
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Копче

Функција

PWR

•

•

Кога напојувањето за уредот е вклучено:
Кратко
притиснување:

Ја вклучува функцијата за занемување

Долго притискање:

Го исклучува напојувањето на уредот

Кога напојувањето за уредот е исклучено:
Притиснувањето на копчево го вклучува напојувањето на уредот.

МОДУС

Се употребува за одбирање на аудио режимот.
AM

ПРЕБАРУВАЊЕ

•

•

ГЛАСНОСТ

FM

CD

(AUX)

назад на AM

Во режимот за радиото:
Кратко
притиснување:

Префрлува на следната зачувана станица

Долго притискање:

Го почнува автоматското штимање

Во режимот за радиото:
Кратко
притиснување:

Ја сменува песната

Долго притискање:

Го почнува брзото пребарување напред низ
песните што се репродуцираат

(+)

+ страна:

Ја зголемува гласноста

(–)

- страна:

Ја намалува гласноста
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RDS РАДИО И ЦЕДЕ МЕНУВАЧ
Пред да го користите уредот прв пат,
Ве молиме да ги прочитате овие
напатствија внимателно.
ВНИМАНИЕ

Безбедноста при возење има апсолутен
приоритет. Ракувајте со Вашето радио
во автомобилот само ако патните
и сообраkајните услови Ви го
овозможуваат тоа. Запознајте
се со уредот пред да тргнете на пат.
Кога сте внатре во Вашето возило,
секогаш би требало да можете
да ги слушате на време сирените
на полицијата, на противпожарната
служба и на брзата помош. Затоа
наместете ја гласноста на тоа што
го слушате на разумно ниво.
ВНИМАНИЕ

Аудио системот може да се оштети кога
се пали возилото со кабли за палење.
Изклучете го системот.

C8E4002A
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1. Копче за напојувањето
Кога напојувањето е вклучено (ON):
Кратко притиснување:
Ја вклучува (ON) и исклучува (OFF)
функцијата за стишување.
Долго притискање:
Го исклучува (OFF) напојувањето
на уредот.
Кога напојувањето е исклучено (OFF):
Притиснувањето на копчето
за напојување го вклучува (ON)
напојувањето.
2. Копче за гласноста
Дотерување на гласноста
и дотерување на звукот во режимот
за контрола на звукот.
3. Копче TP
Поставување на приемот
на сообраkајни соопштенија.
4. Копче PTY (вид на програма)
Во режимот за FM радио, го одбира
означувањето на категоријата
на FM радиото.

5. Копче CD/AUX
Го менува аудио режимот меѓу CD
и AUX
6. Копчето AUDIO
Се притиснува за одбирање
на режимите за звук, предна/задна
и лева/десна распределба
на гласноста.
7. Копче MENU (изборник)
Се притиснува за одбирање
на режимот за изборникот за поставки
8. Копче EJECT (исфрлување)
Се употребува за исфрлување
на дискот од уредот.
9. Копчето функциски копчиња
Се употребува за одбирање
на функциите означени на екранот
10. Копче LOAD (ставање)
Се употребува за вметнување
на дискот во уредот
11. Копче FAV
Се префрлува меѓу страниците
од претходно поставените канали

12. Копчето INFO
Ги покажува потребните информации
за работењето во секој режим
и функција, програмите што
се емитуваат и информациите за дискот.
13. Копче BAND (бранова должина)
Го менува аудио режимот меѓу AM
и FM
14. Копчето |<
Во режимот за радио, ја одбира радио
станицата (местење удолу)
Во режимот за ЦД, се употребува
за брзо пребарување назад низ песните
што се пуштаат
15. Копче >|
Во режимот за радио, ја одбира радио
станицата (местење угоре).
Во режимот за ЦД, се употребува
за брзо пребарување напред низ
песните кои се репродуцираат
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ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ
НА НАПОЈУВАЊЕТО

ДОТЕРУВАЊЕ НА АУДИОТО
Дотерување на тонот на басовите

Вклучување на напојувањето
Притиснете го [POWER]
за да го вклучите радиото кога
е исклучено напојувањето.

Притиснете го [AUDIO], па се прикажува
аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под „Bass“
(басови) и свртете го [VOLUME] (гласност)
во правец на стрелките на часовникот или
обратно од правецот на стрелките на часовникот.

Исклучено напојување
Притиснете го [POWER] и држете
го подолго од 1 секунда
за да го исклучите радиото кога
е вклучено напојувањето.
СТИШУВАЊЕ НА АУДИОТО

Притисете го [POWER] за да се стиши
аудиото кога е вклучено напојувањето.
ДОТЕРУВАЊЕ НА ГЛАСНОСТА

Свртете ја гласноста во правец
на стрелките на часовникот
за да ја зголемите гласноста.
Свртете ја гласноста обратно
од правецот на стрелките на часовникот
за да ја намалите гласноста.

Дотерување на тоновите од средниот
обем

Притиснете го [AUDIO], па се прикажува
аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под „Mid“
(средни) и свртете го [VOLUME] (гласност)
во правец на стрелките на часовникот или
обратно од правецот на стрелките на часовникот.
Дотерување на високите тонови

Притиснете го [AUDIO], па се прикажува
аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под „Treb“
(високи) и свртете го [VOLUME] (гласност)
во правец на стрелките на часовникот или
обратно од правецот на стрелките на часовникот.

Контрола на балансот

Притиснете го [AUDIO], па се прикажува
аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под „Bal“
и свртете го [VOLUME] (гласност) во правец
на стрелките на часовникот или обратно
од правецот на стрелките на часовникот.

Контрола на распределбата на звукот

Притиснете го [AUDIO], па се прикажува
аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под „Fad“
(распределба на звукот) и свртете го [VOLUME]
(гласност) во правец на стрелките на часовникот или
обратно од правецот на стрелките на часовникот.
Претходно поставување на изборите
за EQ (еквилајзер)

Притиснете го [AUDIO], па се прикажува
аудио изборникот.
Притиснете го функциското копче под „P EQ“,
па се прикажува изборникот за претходно
поставување на EQ (еквилајзер).
Притиснете го функциското копче коешто
го сакате под режимот за претходно
поставување на EQ (еквилајзер).
За да го откажете избраниот претходно поставен
еквилајзер, притиснете го ова [P-EQ] уште
еднаш со истата постапка.
Видовите на претходно поставените режими за EQ
(еквализатор) се Pор (поп), Rock (рок), Country
(кантри), Voice (глас), Jazz (џез), Classic (класична).
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РЕЖИМ ЗА РАДИО
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА РАДИО

Притиснете го [BAND] (бранова должина)
за префрлување на режимот за радио
од режимот за ЦД или AUX.
МЕНУВАЊЕ НА БРАНОВАТА ДОЛЖИНА

Брановата должина се менува од AM
на FM или од FM на AM секој пат кога
kе се притисне [BAND].
РАЧНО МЕСТЕЊЕ УГОРЕ/УДОЛУ

Притискајте го [<<]/[>>] за да ја менувате
фреквенцијата угоре/удолу.
Фреквенцијата се зголемува или
намалува за 1 степен секој пат кога
kе се притисне [<<]/[>>].
ПРЕБАРУВАЊЕ УГОРЕ/УДОЛУ

Притиснете го и држете го [<<]/[>>]
подолго од 1 секунда за да ја најдете
следната/претходната станица автоматски.
Ако се притиснува копчево продолжително,
тогаш фреквенцијата се зголемува
или намалува продолжително.
И радиото kе ја почне функцијата
за пребарување угоре/удолу откако
kе се отпушти копчето.

МЕМОРИЈА ЗА ПРЕТХОДНИ
ПОСТАВКИ НА МИЛЕНИЦИТЕ

ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИТЕ
ПОСТАВКИ НА МИЛЕНИЦИТЕ

Има 6 страници за миленици и може
да зачува најмногу 36 станици без оглед
на брановата должина AM или FM.

Можете да ја слушате станицата зачувана
во претходните поставки на милениците
користејkи ја следната постапка.

Можете да зачувате станица проследувајkи
ја постапката подолу.
Чекор 1: Побарајте ја станицата
којашто ја сакате користејkи ја
функцијата за пребарување или
копчето за местење рачно.
Чекор 2: Одберете ја страницата
за миленици со притиснување на [FAV].
Чекор 3: Притиснете го и држете
го саканото функциско копче подолго
од 1 секунда за да ја зачувате
станицата во таа положба.
Со горната постапка можете да ги зачувате
36-те станици во мемориите за претходно
поставените поставки за миленици.

Чекор 1: Одберете ја страницата
за миленици со притиснување на [FAV].
Чекор 2: притиснете го функциското
копче под бројот на претходната поставка
на милениците на којшто се чува
станицата што сакате да ја слушате.
ФУНКЦИЈА ЗА АВТОМАТСКО ЧУВАЊЕ
Автоматско чување

Чекор 1: Притиснете го [MENU]
(изборник), па се прикажува
изборникот на радиото.
Чекор 2: Притиснете го функциското
копче под „AS“, па изборникот
за автоматско чување се прикажува.
Чекор 3: Притиснете го функциското
копче под „On“ (вклучување). Радиото kе
го почне процесот за автоматско чување
и kе зачува 12 станици автоматски.

Chevrolet_S-A-B_T4DAS-85_MK.book Page 19 Friday, February 8, 2008 10:03 AM

АУДИО СИСТЕМ 19

БРИШЕЊЕ НА СТРАНИЦАТА
ЗА АВТОМАТСКО ЧУВАЊЕ

По работењето со автоматското чување,
радиото има страници за автоматско чување.
За да ја избришете страницата
за автоматско чување, притиснете
го функциското копче под „Off“
(исклучување) од чекорот 3 погоре.
ПОВТОРНО ПРЕБАРУВАЊЕ
НА АВТОМАТСКОТО ЧУВАЊЕ

По автоматското чување притиснете
го функциското копче под „Rese“ од чекорот
3 погоре за процесот на автоматското чување
ако сакате да ги ажурирате станиците
од страниците за автоматско чување.
РАБОТЕЊЕ СО RDS
AF вклучено/исклучено

Функцијата AF го тера радиото да ја
пронаоѓа најдобрата станинца секогаш.
Притиснете го Изборникот во режимот
за радио и потоа радиото го прикажува
изборникот за радио.
И притиснете го функциското копче
под „RDS“ и потоа радиото го прикажува
изборникот за RDS.

Притиснете го функциското копче под „AF“.
AF се вклучува или исклучува кога
и да го притиснувате ова функциско копче.
Вклучување/исклучување
на регионалната функција

Регионалната функција предизвикува
радиото да скокне на регионална станица
(Исклучување на регионалната функција)
Притиснете го Изборникот во режимот
за радио и потоа радиото го прикажува
изборникот за радио.
И притиснете го функциското копче
под „RDS“ и потоа радиото го прикажува
изборникот за RDS.
Притиснете го функциското копче под „REG“.
Притиснете го [REG] за да се вклучи
регионалната функција и притиснете
го [REG] повторно за да се исклучи.
Прием на сообраkајни соопштенија

Во случај да е достапно сообраkајното
соопштение на таа станица којашто ја
слушате моментално, притиснете го [TP]
за да го слушате сообраkајното соопштение.

Откажување на приемот
на сообраkајни соопштенија

Притиснете го [TP] повторно за да го
откажете сообраkајното соопштение.
Пребарување на сообраkајни станици

Во случај да не е достапно сообраkајното
соопштение на станицата којашто
ја слушате моментално, притиснете го [TP]
и радиото ја бара следната достапна
станица со сообраkајни соопштенија.
ПРЕБАРУВАЊЕ PTY

Со користење на функцијата PTY можете
непосредно да наместите програми што
моментално се емитуваат во одбраната
категорија.
Чекор 1: Притиснете го [PTY].
Чекор 2: Притискајте го [PTY] повеkе пати
додека радиото не го прикажува видот
на програма што ја сакате.
Чекор 3: Притиснете го функциското копче
под видот на програма што ја сакате,
па радиото kе ја побара станицата којашто
се емитува во таа категорија.
Ако нема станица во таа категорија,
на екранот kе се прикаже „No PTY Station“
(нема станица со PTY).
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ПУШТАЊЕ ЦД(-А)
Кога се вметнува секое едно ЦД,
радиото kе се појави на екранот и кога
се става секое ЦД, „File check“ (проверка
на датотеки) kе се појави на екранот.
Штом почнува репродукцијата, песната
и бројот на песната kе се појават на екранот.
Ако се исклучи палењето или радиото со ЦД
во плеерот, истото kе остане во плеерот. Кога
во плеерот има ЦД и палењето е вклучено,
радиото треба да се вклучи пред да ја почне
репродукцијата на актуелното ЦД. Кога
kе се вклучат палењето и радиото, ЦД-то kе
почне да се пушти каде што запрело, ако тоа
беше последно одбраниот извор на звук.
ЦД плеерот може да ги репродуцира
помалите сингл ЦД-а од 8 см со адаптерски
прстен. Стандардните ЦД-а и помалите
ЦД-а се ставаат на истиот начин.
Ако се пушта ЦД за запишување (CD-R),
квалитетот на звукот може да се намали
поради квалитетот на CD-R-от, методот
на запишувањето, квалитетот на музиката
којашто се снимила и начинот
на ракувањето со CD-R-то. Може да има
зголемување во прескокнувањето, тешкотии
при наоѓање песни и/или тешкотии при

ставање и исфрлање. Ако дојде до некој
од проблемиве, проверете ја долната
површина на ЦД-то. Ако површината
на ЦД-то е оштетена, на пример напукната,
скршена или изгребана, ЦД-то нема
да се пушти правилно. Ако површината
на ЦД-то е извалкана, видете под „Нега
на Вашите ЦД-а“ за повеkе информации.
Ако нема видлива оштета, пробајте познато
добро ЦД.
Не додавајте етикети на ЦД-то. Таа може
да се заглави во ЦД плеерот. Ако ЦД-то
е снимено на персонален компјутер
и постои потреба од етикета за опис,
наместо тоа обидувајте се да ја обележете
горната страна на запишаното ЦД
со маркер.

ВНИМАНИЕ

Ако додадете етикета на ЦД-то,
вметнете повеkе од едно ЦД
во процепот одеднаш или се обидете
да пуштите изгребани или оштетени
ЦД-а, може да го оштетите ЦД плеерот.
Кога го употребувате ЦД плеерот,
користете само ЦД-а коишто се во
добра состојба без етикети, ставајте
едно ЦД одеднаш и чувајте ги ЦД
плеерот и процепот за ставање од туѓи
материјали, течности и отпадоци.
Ако се појави грешка на екранот, видете
под „Пораки за ЦД-то“ подоцна во ова
поглавје.
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ
ЗА РЕПРОДУКЦИЈА НА ЦД-ТО

Притиснете го [CD/AUX] за да
се репродуцира дискот од друг режим.

Chevrolet_S-A-B_T4DAS-85_MK.book Page 21 Friday, February 8, 2008 10:03 AM

АУДИО СИСТЕМ 21

СТАВАЊЕ ДИСК

ИСФРЛАЊЕ НА ЦД

СЛЕДНИОТ/ПРЕТХОДНИОТ ДИСК

Ово радио прима најмногу 6 диска.
Чекор 1: Притиснете го [LOAD]
(ставање) и тогаш радиото kе го
покаже бројот на празните дискови.
Чекор 2: Притиснете го функциското
копче под бројот на дискот којшто
сакате да го вметнете
Чекор 3: Вметнете ЦД во процепот
за ЦД со етикетата на ЦД-то нагоре,
па радиото се вметнува во процепот
автоматски и почнува репродукцијата.
За вметнување на повеkе ЦД-а, сторете
го следново:
Чекор 1: Притиснете го копчето
за ставање и држете го за една секунда.
Ќе слушнете „пип“ и kе се прикаже
порака за ставање на повеkе дискови.
Чекор 2: Проследете го прикажаното
упатство за тоа кога да се вметнат
дисковите.
ЦД плеерот може да прими најмногу 6 диска.

Притиснете го [EJECT] (исфрлање),
па радиото го покажува бројот на дискот
вметнат во радиото.

Притиснете го функциското копче
под „DISC+/Disc-“ за да го смените дискот,
па радиото kе ја репродуцира првата песна
од следниот/претходниот диск.

ЗАБЕЛЕШКА

Притиснете го копчето „LOAD“
(ставање) повторно за да го откажете
ставањето на повеkе ЦД-а.

Притиснете го функциското копче
под бројот, па дискот kе се исфрли
од тацната од радиото.
Извлечете го дискот од тацната.
Притискајте го [EJECT] (исфрлање)
подолго од 1 секунда, па радиото
ги исфрлува дисковите во радиото
едноподруго.
ПАУЗИРАЊЕ

Притиснете го [CD/AUX] за да ја паузирате
репродукцијата додека се репродуцира ЦД.
„PAUSE“ (паузирање) kе трепка на екранот.
Притиснете го [CD/AUX] повторно за да
ја почнете репродукцијата на ЦД-то.
Ако е приклучен AUX уред до радиото,
функцијата за паузирање е исклучена.

СЛЕДНАТА/ПРЕТХОДНАТА ПЕСНА

Притиснете го [>>/<<], па радиото
ја почнува репродукцијата на следната/
претходната песна.
БРЗО ВРТЕЊЕ НАПРЕД/БРЗО
ВРТЕЊЕ НАЗАД

Притиснете го и држете го [>>/<<],
па радиото врти брзо напред/брзо назад.
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КОРИСТЕЊЕ НА ЦД СО MP3/WMA
RPT (ПОВТОРУВАЊЕ)

INT (СКЕНИРАЊЕ):

Чекор 1: Притиснете го [MENU]
(изборник), па радиото покажува
дополнителни функции во врска
со репродукцијата на дискови.

Чекор 1: Притиснете го [MENU]
(изборник), па радиото покажува
дополнителни функции во врска
со репродукцијата на дискови.

Чекор 2: Притиснете го функциското
копче под „RPT“, па радиото ја
репродуцира актуелната песна бескрајно.

Чекор 2: Притиснете го функциското
копче под „INT“, па радиото ги
репродуцира првите неколку секунди
за сите песни последователно.

За да ја откажете функцијава, притиснете го
функциското копче под „RPT“ повторно.
RDM (ПРОИЗВОЛНО):

Чекор 1: Притиснете го [MENU]
(изборник), па радиото покажува
дополнителни функции во врска
со репродукцијата на дискови.
Чекор 2: Притиснете го функциското
копче под „RDM“, па радиото ги
репродуцира песните произволно.
За да ја откажете функцијава, притиснете го
функциското копче под „RDM“ повторно.

За да ја откажете функцијава, притиснете го
функциското копче под „INT“ повторно.

MP3/WMA ФОРМАТ

Ако го запишете својот диск со MP3/WMA
на персонален комјутер:
• Уверете се дека MP3/WMA датотеките
се запишани на CD-R диск.
• Не мешајте стандардни аудио датотеки
и MP3/WMA датотеки на еден диск.
• Уверете се дека секоја MP3/WMA
датотека има .mp3 или .wma
проширување. Други проширувања
на датотеки може да не работат.
• Може да се снимат датотеки со разни
фиксни или променливи брзини на битови.
Насловот на песната, името на изведувачот
и насловот на албумот kе бидат достапни
за прикажување со радиото кога
се запишува со употребата на ID3 етикети
од верзијата 1 и 2.
• Создадете структура на папката што го
олеснува наоѓањето на песни за време
на возењето. Организирајте ги песните
според албумите користејkи една папка
за секој албум. Секоја папка или албум
треба да содржи 18 песни или помалку.
• Гледајте да се финализира дискот кога
запишувате диск со MP3/WMA,
користејkи повеkекратни сесии. Обично
подобро е да се запише дискот одеднаш
докрај.
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Плеерот kе може да чита и репродуцира
најмногу 50 папки, 5 сесии и 999 датотеки.
Долгите имиња на датотеки и на папки
може да користат повеkе мемориски
простор од дискот отколку е потребно.
За да зачувате простор на дискот,
сведувајте ја должината на имињата
на датотеки и папки на минимум.
Можете да пуштите и ЦД со MP3/WMA
што се запишало без употребата на папка
со датотеки. Системот може да поддржи
најмногу 8 папки во длабочина.
Сепак држете ја длабочината на папките
на минимум за да се смалат
комплицираноста и збунетоста при обиди
да се лоцира дадена папка за време
на репродукцијата. Ако некое ЦД содржи
повеkе од максималните 50 папки, 5 сесии
и 999 датотеки, плеерот kе Ви овозможи
да имате пристап и да навигирате
до максимумот, но сите ставки над
максимумот kе бидат игнорирани.

ГЛАВЕН ДИРЕКТОРИУМ

Главниот директориум kе се третира како
папка. Ако главниот директориум има
компримирани аудио датотеки,
директориумот kе се прикажува како „ROOT“
(корен). Сите датотеки содржани непосредно
под главниот директориум kе се отвораат
пред сите други директориуми.
ПРАЗЕН ДИРЕКТОРИУМ ИЛИ ПАПКА

Ако постои главен директориум или папка
некаде во структурата на датотеките што
содржи само папки/потпапки а ниедна
компримирана папка непосредно под неа,
плеерот kе помине на следната папка
во структурата на датотеките што содржи
компримирани аудио датотеки, и празната
папка нема да се прикажува и нема да биде
нумерирана.
НЕМА ПАПКИ

Кога ЦД-то содржи само компримирани
датотеки, датотеките kе се сместат под
главната папка. Функциите на следните
и претходните папки kе немаат функција

на таквото ЦД што било запишано
без папки. Кога се прикажува
името на папката, радиото
kе прикажува „ROOT“ (корен).
Кога ЦД-то содржи само компримирани
аудио датотеки а ниедна папка, сите
датотеки kе се сместат под главната папка.
Кога радиото го прикажува името
на папката, радиото kе прикаже ROOT
(корен).
РЕДОСЛЕД НА РЕПРОДУКЦИЈАТА

Песните kе се репродуцираат по следниот
редослед:
•
•

•

Репродукцијата kе почне од првата
песна под главниот директориум.
Кога се репродуцирале сите песни
од главниот директориум,
репродукцијата kе продолжи
од датотеките, според нумеричното
набројување.
По репродуцирањето на последната
песна од последната папка, плеерот
kе ја почне репродукцијата повторно
од првата песна од првата папка или
главниот директориум.
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СИСТЕМ НА ДАТОТЕКИ И ИМЕНУВАЊЕ

Насловот на песната во ID3 етикетата kе
се прикажува. Ако насловот на песната
не е присутен во ID3 етикетата, тогаш
место неа, радиото kе го прикаже името
на датотеката без проширувањето (како
на пример MP3/WMA).
Насловите на песни коишто се подолги
од 32 карактери или 4 страници kе бидат
скратени. Екранот нема да покаже делови
од зборовите од последната страница
на текстот и проширувањето на името
на датотеката нема да се прикаже.
РЕПРОДУКЦИЈА НА MP3/WMA

Кога е вклучено палењето, вметнете ЦД
за половина во процепот, со страната
со етикета нагоре. Плеерот kе го вовлече.
На екранот kе се појави „Loading“
(ставање), па „File check“ (проверка
на датотеката) и потоа MP3 или WMA.
ЦД-то треба да ја почне репродукцијата. Не
можете да вметнете ЦД кога е исклучена
климатизацијата.
Кога почнува да се репродуцира новата песна,
во секој случај бројот на песната и насловот
на песната kе се појават на екранот.

Ако се исклучи палењето или радиото со ЦД
во плеерот, истото kе остане во плеерот. Кога
во плеерот има ЦД и палењето е вклучено,
радиото треба да се вклучи пред да ја почне
репродукцијата ЦД-то. Кога kе се вклучат
палењето и радиото, ЦД-то kе почне да свири
каде што запрело, ако тоа беше последно
одбраниот извор на звук.
ЦД плеерот може да ги репродуцира
помалите сингл ЦД-а од 8 см со адаптерски
прстен. Стандардните ЦД-а и помалите ЦД-а
се ставаат на истиот начин.
Ако се пушта ЦД за запишување (CD-R),
квалитетот на звукот може да се намали
поради квалитетот на CD-R-от, методот
на запишувањето, квалитетот на музиката
којашто се снимила и начинот на ракувањето
со CD-R-то. Може да има зголемување
во прескокнувањето, тешкотии при наоѓање
песни и/или тешкотии при ставање
и исфрлање. Ако дојде до некој
од проблемиве, проверете ја долната
површина на ЦД-то. Ако површината
на ЦД-то е оштетена, на пример напукната,
скршена или изгребана, ЦД-то нема
да се пушти правилно. Ако површината
на ЦД-то е извалкана, видете под Нега
на Вашите ЦД-а за повеkе информации.

Ако нема видлива оштета, пробајте познато
добро ЦД.
Не додавајте етикети на ЦД-то. Таа може
да се заглави во ЦД плеерот. Ако ЦД-то
е снимено на персонален компјутер
и постои потреба од етикета за опис,
наместо тоа обидувајте се да ја обележете
горната страна на запишаното ЦД со маркер.
ВНИМАНИЕ

Ако додадете етикета на ЦД-то,
вметнете повеkе од едно ЦД
во процепот одеднаш или се обидете
да пуштите изгребани или оштетени
ЦД-а, може да го оштетите ЦД плеерот.
Кога го употребувате ЦД плеерот,
користете само ЦД-а коишто се во
добра состојба без етикети, ставајте
едно ЦД одеднаш и чувајте ги ЦД
плеерот и процепот за ставање од туѓи
материјали, течности и отпадоци.
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Ако се појави грешка на екранот, видете
под „Пораки за ЦД-то“ подоцна во ова
поглавје.
Сите функции на ЦД-то работат на истиот
начин додека се репродуцира MP3WMA,
освен за тука наведените. Видете
под „Репродукција на ЦД“ порано
за повеkе информации.

РЕЖИМ ЗА СЕ/ДИРЕКТОРИУМИ

Функциите повторување, воведно
скенирање и произволна репродукција
функционираат во оваа папка кога
е активен режимот за се.
Чекор 1: Притиснете го [MENU]
(изборник), па радиото покажува
дополнителни функции во врска
со репродукцијата на дискови.
Чекор 2: Притиснете го функциското
копче под „ALL“ (се), па „All“
се сменува на „DIR“ (директориум)
За да го откажете режимот „dir“,
притиснете го функциското копче
под „DIR“ повторно.
ПРИКАЖУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ
ЗА ID3 ЕТИКЕТАТА

Притиснете го [INFO] (информации).
Радиото ги прикажува информациите
за ID3 етикетите на актуелните датотеки.

ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ
НА СКРОЛИРАЊЕТО

Долгото име на датотека се мрда оддесно
налево кога скролирањето е вклучено.
Чекор 1: Притиснете го [MENU]
(изборник), па радиото покажува
дополнителни функции во врска
со репродукцијата на дискови.
Чекор 2: Притиснете го функциското
копче под „Scroll“ (скролирање),
па радиото ја репродуцира актуелната
песна бескрајно.
За да ја откажете функцијава, притиснете
го функциското копче под „Scroll“
(скролирање) повторно.
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ПОРАКИ ЗА ЦД-ТО
CHECK CD (проверка на ЦД-то): Ако оваа
порака се појави на екранот и/или ЦД-то
излезе, причината може да биде една
од следниве:
•

Многу топло е. Кога температурата
kе се врати на нормалното ниво,
ЦД-то мора да се пушти.
• Возите по многу рапав пат.
Кога патот kе стане погладок,
ЦД-то мора да се пушти.
• ЦД-то е валкано, изгребано, мокро или
стои наопаку.
• Воздухот е многу влажен. Ако е така,
почекајте околу еден час и обидете
се повторно.
• Форматот на ЦД-то може
да не биде компатибилен.
Видете под „MP3 формат“ порано
во ова поглавје.
• Може да имало некој проблем додека
се запишуваше ЦД-то.
• Етикетата може да биде заглавена
во ЦД плеерот.
Ако ЦД-то не свири правилно од било
која друга причина, пробајте со познато
добро ЦД.

ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕЖИМ
Ако доаѓа до некоја грешка повеkе пати или
ако не може да се поправи грешката,
контактирајте со Вашиот дилер.
Ако радиото прикажува порака за грешка,
запишете ја и предадете му ја на Вашиот
дилер кога kе му го јавите проблемот.

Радиото има еден дополнителен џек
(со пречник од 3,5 мм) сместен од долната
десна страна на основната плоча.
Тој не е аудио приклучок; не приклучувајте
ги слушалките во влезот на предниот
дополнителен џек.
Меѓутоа, можете да приклучите надворешен
аудио уред, како на пример iPod, пренослив
компјутер, MP3 плеер, ЦД џубокс
или XM™ приемник итн., до влезот
на дополнителниот џек за употреба
како друг извор за слушање аудио.
ОДБИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ПРИКЛУЧОК

Притиснете го [CD/AUX] во другиот режим
за репродукција.
Ако дополнителниот џек не го приметува
присуството на излезен џек, дополнителниот
режим kе се спречи да се активира.
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БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ
Безбедносниот систем kе даде заштита
од кражба на радиото.

ОСЛОБОДУВАЊЕ
НА БЕЗБЕДНОСНАТА БРАВА

Кога е регистрирана ID шифра
со функцијата за безбедносно заклучување,
дури ако се украде уредот и се монтира
на друго место, нема да биде возможно
да се користи истиот освен ако не се внесе
регистрираната ID шифра.

Исклучете го радиото.

Местење на безбедносната брава
(регистрирање на ID шифрата)
Исклучете го радиото.

➮ Питиснете го [POWER] (напојување)
истовремено држејkи ги [INFO]
(информации) и најлевото
функциско копче.
Режимот за регистрација на ID шифрата
kе се активира и бројот, 1 до 6, kе се појави
на екранот.

➮ Притиснете ги функциските копчиња
под „1 до 6“ на екранот за да ги внесете
шифрите од четири цифри.
➮ Притиснете го [POWER] (напојување).
ID шифрата kе се регистрира и радиото
kе се исклучи.

➮ Питиснете го [POWER] (напојување)
истовремено држејkи ги [INFO]
(информации) и најлевото
функциско копче.
Режимот за регистрација на ID шифрата
kе се активира и бројот, 1 до 6, kе се појави
на екранот.

➮ Притиснете ги функциските копчиња
под „1 до 6“ на екранот за да ги внесете
шифрите од четири цифри.
➮ Притиснете го [POWER] (напојување).
Ако внесената шифра се согласува
со регистрираната шифра, се ослободува
безбедносната брава и се исклучува
радиото.

ЗАБЕЛЕШКА

Штом се регистрирала една ID шифра,
таа ID шифра kе биде потребна
за ослободување на безбедносната
брава. Внимавајте да не ја заборавате
безедносната шифра.
Ако се внесе неправилна шифра
во десет последователни обиди
за ослободување на безбедносната
брава, понатамошни обиди нема
да бидат возможни за околу еден час.
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28 АУДИО СИСТЕМ

ПРЕКИНУВАЧИ НА ВОЛАНОТ*
Основните работи со аудио системот
може да се извршат со употреба
на прекинувачите на воланот.

Копче

Функција

PWR

•

ЗАБЕЛЕШКА

Кога се одбира аудио режимот,
ако ништо не е приклучено до клемата
за AUX (клема за довод за надворешен
апарат), се прескокнува режимот AUX.

•

Кога напојувањето за уредот е вклучено:
Кратко
притиснување:

Ја вклучува функцијата за занемување

Долго притискање:

Го исклучува напојувањето на уредот

Кога напојувањето за уредот е исклучено:
Притиснувањето на копчево го вклучува напојувањето на уредот.

МОДУС

Се употребува за одбирање на аудио режимот.
AM

ПРЕБАРУВАЊЕ

•

•

T7D4001A

назад на AM

Во режимот за радиото:
Кратко
притиснување:

Префрлува на следната зачувана станица

Долго притискање:

Го почнува автоматското штимање

Во режимот за цеде менувач:

Долго притискање:

Ја менува дискетата

(+)

+ страна:

Ја зголемува гласноста

(–)

- страна:

Ја намалува гласноста

E

ГЛАСНОСТ

(AUX)

Ја сменува песната

MOD

S

CD

Кратко
притиснување:

PWR

EEK

FM
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