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GARSO SISTEMA

GARSO SISTEMA 1

RDS RADIJAS IR KOMPAKTINIŲ
DISKŲ GROTUVAS
Prieš naudodami grotuvą pirmą kartą atidžiai
perskaitykite instrukcijas.
DĖMESIO

Svarbiausia – saugumas kelyje. Todėl
automobilyje radijo klausykitės tik tada,
kai kelio ir eismo yra tam tinkamos.
Prieš leisdamiesi į kelionę, susipažinkite
su įrenginiu.
Būdami transporto priemonėje, visada
turite sugebėti laiku išgirsti policijos,
gaisrinės ar greitosios pagalbos
automobilio sirenas. Todėl klausydamiesi
radijo nustatykite ne per didelį garsumą.
DĖMESIO

Užvesdami transporto priemonę
pagalbiniais užvedimo laidais,
galite sugadinti garso sistemą.
Išjunkite garso sistemą.

C8E4001A
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2 GARSO SISTEMA

1. Maitinimo mygtukas
Kai maitinimas įjungtas:
Trumpai spustelėjus:
nutildymo funkcija įjungiama
ir išjungiama.
Spustelėjus ilgai:
prietaiso maitinimas išjungiamas.
Kai maitinimas išjungtas:
Paspaudus maitinimo mygtuką maitinimas
įjungiamas.

5. CD/AUX mygtukas
Kompaktinio disko (CD) ir AUX garso
režimų perjungimas
6. AUDIO mygtukas
Spaudžiant pasirenkami tonų, garsumo
paskirstymo priekyje/gale ir kairėje/
dešinėje režimai.
7. MENU mygtukas
Paspaudus pasirenkamas nustatymo
meniu režimas

2. Garsumo mygtukas
Garso ir tonų reguliavimas tonų
nustatymo režime.

8. EJECT mygtukas
Naudojamas, kai reikia išstumti diską
iš įrenginio.

3. TP mygtukas
Pranešimų apie eismą priėmimo
nustatymas.

9. Funkcijų mygtukas
Naudojamas pasirinkti ekrane rodomas
funkcijas

4. PTY mygtukas
FM radijo režime pasirenkamas
FM radijo kategorijos rodiklis.

10. AS mygtukas
Automatiškai įsijungia automatinis
stoties išsaugojimas
11. FAV mygtukas
perjungiami iš anksto nustatytų kanalų
puslapiai

12. INFO mygtukas
Jame rodoma informacija, reikalinga
valdyti visus režimus ir funkcijas,
transliuojamos programos,
disko informacija
13. BAND mygtukas
AM ir FM garso režimų perjungimas
14. |< mygtukas
Radijo režime parenkama radijo stotis
(paieška mažėjančia tvarka)
Kompaktinio disko režime naudojamas
greitai grojamų kūrinių paieškai atgal
15. >| mygtukas
Radijo režime parenkama radijo stotis
(paieška didėjančia tvarka).
Kompaktinio disko režime naudojamas
greitai grojamų kūrinių paieškai atgal

Chevrolet_S-A-B_T4DAS-85_LT.book Page 3 Monday, February 11, 2008 10:41 AM

GARSO SISTEMA 3

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

GARSO SISTEMOS REGULIAVIMAS

Balanso valdymas

Įjungimas
Jeigu norite įjungti išjungtą radiją,
spauskite POWER mygtuką.

Žemų tonų reguliavimas

Nuspauskite [AUDIO] mygtuką ir pasirodys
garso sistemos meniu.

Išjungimas
Norėdami išjungti radiją,
nuspauskite POWER mygtuką
ir palaikykite nuspaustą ilgiau kaip 1 sek.
GARSO SISTEMOS NUTILDYMAS

Norėdami nutildyti garso sistemą,
kai ji įjungta, spauskite POWER.
GARSO REGULIAVIMAS

Norėdami garsą padidinti, pasukite rankenėlę
pagal laikrodžio rodyklę.
Norėdami garsą sumažinti, pasukite rankenėlę
prieš laikrodžio rodyklę.

Nuspauskite [AUDIO] mygtuką ir pasirodys
garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Bass“ ir pasukite [VOLUME]
rankenėlę prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Vidutinių tonų reguliavimas

Nuspauskite [AUDIO] mygtuką ir pasirodys
garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Mid“ ir pasukite [VOLUME]
rankenėlę prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Diskanto tonų reguliavimas

Nuspauskite [AUDIO] mygtuką ir pasirodys
garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Treb“ ir pasukite [VOLUME]
rankenėlę prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.

Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Bal“ ir pasukite [VOLUME]
rankenėlę prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Aido reguliavimas

Nuspauskite [AUDIO] mygtuką ir pasirodys
garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Fad“ ir pasukite [VOLUME]
rankenėlę prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Iš anksto nustatyto EQ (vienodintuvo)
pasirinkimas

Nuspauskite [AUDIO] mygtuką ir pasirodys
garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką po užrašu „P EQ“
ir pasirodo EQ meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką po tuo iš anksto
nustatytu EQ režimu, kuris Jums reikalingas.
Norėdami atšaukti iš anksto nustatytą Eq, dar
kartą tokia pat tvarka nuspauskite [P EQ].
Galimos iš anksto nustatomo EQ režimo rūšys: „Pop“,
„Rock“, „Country“, „Voice“, „Jazz“, „Classic“.

Chevrolet_S-A-B_T4DAS-85_LT.book Page 4 Monday, February 11, 2008 10:41 AM

4 GARSO SISTEMA

RADIJO REŽIMAS
RADIJO REŽIMO PASIRINKIMAS

Jeigu norite perjungti radijo režimą iš kito
režimo, spauskite [BAND].
RADIJO DIAPAZONO PAKEITIMAS

Diapazoną [BAND] mygtuko paspaudimu
galima perjungti iš AM į FM arba iš FM į AM.
RANKINĖ RADIJO STOTIES PAIEŠKA

Norėdami pakeisti aukštyn/žemyn,
spauskite [<<] / [>>].
Kiekvienu [<<] / [>>] paspaudimu dažnis
padidinamas arba sumažinamas 1 padala.
PAIEŠKOS PALEIDIMAS

Norėdami automatiniu būdu surasti sekančią
arba ankstesnę stotį, nuspauskite ir palaikykite
nuspaustą [<<] / [>>].
Jeigu šis mygtukas laikomas nuspaustas ištisai,
dažnis taip pat nuolat didėja arba mažėja.
Radijas pradeda paiešką aukštyn/žemyn,
kai mygtukas atleidžiamas.

IŠ ANKSTO NUSTATYTŲ
MĖGSTAMIAUSIŲ PUSLAPIŲ ATMINTIS

Čia yra 6 mėgstamiausi puslapiai, kuriuose
galima išsaugoti iki 36 stočių arba AM arba
FM režime.
Stotis išsaugoma tokia tvarka:
1 žingsnis: Automatinės arba rankinės
paieškos būdu suraskite norimą stotį.
2 žingsnis: Nuspauskite mygtuką [FAV]
ir pasirinkite mėgstamiausių puslapį.
3 žingsnis: Nuspauskite ir palaikykite
nuspaustą norimą funkcinį mygtuką
ilgiau nei 1 sek. ir stotis bus išsaugota.
Pagal aukščiau pateiktą tvarką išankstinio
nustatymo atmintyje galite išsaugoti 36 stotis.

IŠ ANKSTO NUSTATYTO
MĖGSTAMIAUSIO PUSLAPIO
ATKŪRIMAS

Mėgstamiausiuose puslapiuose iš anksto
išsaugotos radijo stoties įjungimo tvarka:
1 žingsnis: Nuspauskite mygtuką [FAV]
ir pasirinkite mėgstamiausių puslapį.
2 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po pasirinktos radijo stoties skaičiumi.
AUTOMATINIO IŠSAUGOJIMO
FUNKCIJA
Automatinis išsaugojimas:

1 žingsnis: Nuspauskite [AS] ir pasirodys
automatinio išsaugojimo meniu.
2 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „On“ ir radijas pradės
automatinį 12 radijo stočių išsaugojimą.
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GARSO SISTEMA 5

IŠTRINTI AUTOMATIŠKAI IŠSAUGOTĄ
PUSLAPĮ

Įjungus automatinį išsaugojimą radijuje
sukuriami automatinio išsaugojimo puslapiai.
Norėdami ištrinti automatinio išsaugojimo
puslapį, nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Off“.
PAKARTOTINĖ AUTOMATINIO
IŠSAUGOJIMO PAIEŠKA

Jeigu norite atnaujinti stotis automatinio
išsaugojimo puslapiuose, po automatinio
išsaugojimo nuspauskite mygtuką
po užrašu „Rese“.

Nuspauskite funkcinį mygtuką po „AF“.
Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiate šį mygtuką,
AF funkcija įjungiama arba išjungiama.
Regioninė funkcija Įjungta/Išjungta

Regioninė funkcija perjungia radiją į vietinę
stotį (kai regioninė funkcija išjungta).
Radijo režime nuspauskite „Menu“ ir radijo
ekrane pasirodys radijo meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „RDS“ ir radijo ekrane
pasirodys RDS meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką po „REG“.
Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiate šį mygtuką,
regioninė funkcija įjungiama arba išjungiama.

RDS NAUDOJIMAS

Pranešimų apie eismą priėmimas

AF Įjungta/Išjungta

Jeigu pranešimai apie eismą yra prieinami toje
radijo stotyje, kurios klausotės, nuspauskite
mygtuką [TP] ir galėsite klausyti pranešimų
apie eismą.

Dėl AF funkcijos radijo takelis visada tampa
geriausia stotimi.
Radijo režime nuspauskite „Menu“ ir radijo
ekrane pasirodys radijo meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „RDS“ ir radijo ekrane
pasirodys RDS meniu.

Pranešimų apie eismą priėmimo
atšaukimas

Norėdami atšaukti pranešimų apie eismą
priėmimą, dar kartą nuspauskite [TP] mygtuką.

Eismo stoties paieška

Jeigu toje radijo stotyje, kurios klausote,
pranešimai apie eismą negalimi,
nuspauskite [TP] mygtuką ir įsijungs
radijo stoties, kuri priima pranešimus
apie eismą, paieška.
PTY PAIEŠKA

Naudodamiesi PTY funkcija galite tiesiogiai
nustatyti šiuo metu transliuojamas pasirinktos
rūšies programas.
1 žingsnis: Spauskite [PTY].
2 žingsnis: Spaudinėkite [PTY], kol radijo
ekrane pasirodys norimas programos tipas.
3 žingsnis: Paspauskite norimo programos
tipo funkcinį mygtuką, tada radijas ieškos šioje
kategorijoje transliuojamos stoties.
Jei šioje kategorijoje nėra stoties, ekrane bus
rodomas pranešimas „No PTY Station“
(nėra PTY stoties).
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6 GARSO SISTEMA

KOMPAKTINIŲ DISKŲ
GROJIMAS
Įdėjus kompaktinį diską ekrane rodomas radijas,
o iš kompaktinio disko įkeliant duomenis ekrane
rodomas užrašas „File check“.
Pradėjus groti ekrane pasirodo takelis
ir jo numeris.
Jeigu uždegimas arba radijas išjungiamas
neišėmus kompaktinio disko, jis lieka grotuve.
Jeigu degimas įjungiamas, kai kompaktinis
diskas yra grotuve, prieš pradedant groti viduje
esantį kompaktinį diską reikia įjungti radiją.
Kai įjungiamas degimas arba radijas,
kompaktinis diskas pradės groti nuo tos vietos,
kurioje buvo sustabdytas, jeigu tai buvo
paskutinis šaltinis prieš išjungiant radiją.
Kompaktinių diskų grotuvas pritaikytas
mažesniems nei 8 cm kompaktiniams diskams
su adapterio žiedu. Didesnio ir mažesnio
formato kompaktiniai diskai įdedami tokiu
pat būdu.
Grojant įrašomą kompaktinį diską garso kokybė
priklauso nuo įrašomo kompaktinio disko
kokybės, įrašytos muzikos kokybės bei būdo,
kuriuo kompaktinis diskas buvo įrašytas.
Pagrindinės galimos problemos: peršokimas,
sunkumai surandant norimą takelį, įdedant

ir išimant kompaktinį diską. Jeigu pastebėjote
šias problemas, patikrinkite apatinį kompaktinio
disko paviršių. Jeigu kompaktinio disko
paviršius pažeistas, pvz., įskilęs, nudaužtas
arba įbrėžtas, kompaktinis diskas gerai negros.
Jeigu kompaktinio disko paviršius išteptas,
žr. skyrių „Kompaktinių diskų priežiūra“.
Jeigu akivaizdžių pažeidimų nepastebite,
pabandykite įdėti žinomą gerą kompaktinį diską.
Ant kompaktinių diskų neklijuokite jokių
lipdukų, kadangi jie gali įstrigti kompaktinių
diskų grotuve. Jeigu kompaktinis diskas yra
įrašytas asmeniniu kompiuteriu ir būtinai norite
priklijuoti lipduką su užrašais, rekomenduojame
šiuos užrašus rašyti specialiu rašikliu ant
viršutinio kompaktinio disko paviršiaus.

DĖMESIO

Kompaktinių diskų grotuvą galite
sugadinti, jeigu grosite kompaktinius
diskus su užklijuotu lipduku, vienu metu
į jį dėsite daugiau nei vieną kompaktinį
diską, grosite subraižytus ar pažeistus
kompaktinius diskus. Todėl naudokite
tik geros kokybės kompaktinius diskus
be lipdukų, vienu metu dėkite tik vieną
kompaktinį diską, nebandykite
į kompaktinių diskų grotuvą kišti jokių
kitų daiktų, saugokite nuo skysčio
ir purvo patekimo į vidų.
Jeigu ekrane pasirodo klaida, žr. tolesnį
skyrių „Kompaktinių diskų pranešimai“.
KOMPAKTINIŲ DISKŲ GROJIMO
REŽIMO PASIRINKIMAS

Jeigu norite perjungti kompaktinių diskų
režimą iš kito režimo, spauskite [CD/AUX].
KOMPAKTINIO DISKO ĮDĖJIMAS

Kompaktinį diską įdėkite puse su užrašu
į viršų, tada grotuvas diską paima automatiškai
ir pradeda groti.

Chevrolet_S-A-B_T4DAS-85_LT.book Page 7 Monday, February 11, 2008 10:41 AM

GARSO SISTEMA 7

KOMPAKTINIO DISKO IŠSTŪMIMAS

Nuspauskite [EJECT] ir kompaktinis diskas
bus išstumtas iš grotuvo.

RPT (PAKARTOJIMAS)

INT (PERKLAUSA):

Ištraukite diską iš dėklo.

1 žingsnis: Nuspauskite [MENU],
radijo displėjuje pasirodys papildomos
funkcijos, susijusios su disko grojimu.

1 žingsnis: Nuspauskite [MENU],
radijo displėjuje pasirodys papildomos
funkcijos, susijusios su disko grojimu.

PAUZĖ

2 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „RPT“ ir radijas nuolat gros
pasirinktą takelį.

2 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „INT“ ir radijas iš eilės
po keletą sekundžių gros visus takelius.

Norėdami išjungti šią funkciją, dar kartą
spauskite funkcinį mygtuką po užrašu „RPT“.

Norėdami išjungti šią funkciją, dar kartą
spauskite funkcinį mygtuką po užrašu „INT“.

Norėdami trumpam sustabdyti kompaktinį
diską, kai jis groja, spauskite [CD/AUX].
Ekrane pasirodys užrašas „PAUSE“.
Kad kompaktinis diskas vėl pradėtų groti,
dar kartą nuspauskite [CD/AUX].

RDM (ATSITIKTINAI):

Jei prie radio prijungiama papildoma įranga,
pauzės funkcija išjungiama.

1 žingsnis: Nuspauskite [MENU], radijo
displėjuje pasirodys papildomos
funkcijos, susijusios su disko grojimu.

SEKANTIS/ANKSTESNIS TAKELIS

2 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „RDM“ ir radijas nuolat gros
takelį atsitiktinai.

Spauskite [>>/<<] ir radijas pradės groti
sekantį/ankstesnį takelį.
GREITAS PASUKIMAS Į PRIEKĮ/ATGAL

Nuspauskite ir laikykite nuspaustą [>>/<<],
kol įsijungs greitas pasukimas į priekį/atgal.

Norėdami išjungti šią funkciją, dar kartą
spauskite funkcinį mygtuką po užrašu „RDM“.
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MP3/WMA FORMATO
KOMPAKTINIŲ DISKŲ
NAUDOJIMAS
MP3/WMA FORMATAS

Jeigu patys įrašinėjate MP3/WMA formato
kompaktinį diską savo kompiuteriu:
• Patikrinkite ar MP3/WMA duomenys įrašyti
į CD-R kompaktinį diską.
• Viename diske nesumaišykite standartinių
garso ir MP3/WMA formato duomenų.
• Patikrinkite ar MP3/WMA duomenys yra
su „.mp3“ arba „.wma“ prierašu, kadangi kiti
formatai gali neveikti.
• Duomenys gali būti įrašomi fiksuotu arba
kintamu greičiu bitais. Dainos pavadinimas,
atlikėjas ir albumo pavadinimas bus rašomas
radijo displėjuje, jeigu duomenys buvo
įrašyti naudojant ID3 1 ir 2 versijos plėtinius.
• Tam, kad dainas lengviau surastumėte
važiuodami, susikurkite aplanko struktūrą.
Dainas sudėliokite pagal albumus,
t.y. kiekvienam albumui naudokite skirtingą
aplanką. Kiekviename albume ar aplanke
gali būti 18 arba mažiau dainų.
• Įrašydami MP3/WMA formato kompaktinį
diską, jeigu jį įrašote per kelis kartus,
nepamirškite užbaigti disko įrašymo. Geriausia
visą kompaktinį diską įrašyti iš karto.

Grotuvas gali nuskaityti ir groti
maks. 50 aplankų, 5 sesijas ir 999 bylas.
Ilgi bylų, aplankų pavadinimai gali užimti
daugiau vietos nei būtina. Norėdami sutaupyti
vietos diske, nenaudokite ilgų bylų
ar aplankų pavadinimų. Taip pat galite groti
ir MP3/WMA formato kompaktinius diskus,
kuriuose nėra bylų aplankų. Sistema gali
palaikyti iki 8 aplankų, tačiau siekdami
išlaikyti kompleksiškumą ir nesusipainioti
ieškant reikiamo takelio, naudokite kuo
mažesnį aplankų skaičių. Jeigu kompaktiniame
diske yra daugiau nei 50 aplankų, 5 sesijos
ir 999 bylos, grotuvas suteiks Jums prieigą
tik prie maksimalaus leistino duomenų kiekio,
visi kiti bus ignoruojami.

ŠAKNINIS KATALOGAS

Šakninis katalogas yra traktuojamas taip pat,
kaip ir aplankas. Jeigu šakniniame kataloge
yra suspaustų garso bylų, ekrane pasirodys
užrašas ROOT. Visos bylos, esančios šiame
kataloge, turės prieigos pirmenybę prieš visus
kitus katalogus.
TUŠČIAS KATALOGAS ARBA APLANKAS

Jeigu kažkur bylos struktūroje yra katalogas
arba aplankas, kuriame yra tik aplankai/
papildomi aplankai, tačiau juose nėra
suspaustų bylų, grotuvas perjungs sekantį
aplanką bylos struktūroje, kuriame yra
suspaustos garso bylos. Tušti aplankai
nebus rodomi ekrane ir numeruojami.
NĖRA APLANKO

Jeigu kompaktiniame diske yra tik suspaustos
bylos, jos bus šakniniame aplanke.
Sekančio ir ankstesnio aplanko funkcijos
kompaktiniame diske, kuris buvo įrašytas
be aplankų, neveiks. Kai ekrane bus rodomas
aplanko pavadinimas, taip pat bus rodomas
ir užrašas ROOT.
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Jeigu kompaktiniame diske yra tik suspaustos
garso bylos, jos visos bus šakniniame aplanke.
Kai radijo ekrane bus rodomas aplanko
pavadinimas, taip pat bus rodomas
ir užrašas ROOT.
GROJIMO TVARKA

Takeliai grojami tokia tvarka:
•
•

•

Pradedama groti nuo pirmo takelio
šakniniame kataloge.
Kai baigiami groti visi takeliai
šakniniame kataloge, toliau grojami
takeliai iš bylų pagal jų numeraciją.
Po to, kai baigiamas groti paskutinis
takelis iš paskutinio aplanko, grotuvas vėl
pradeda groti nuo pirmo takelio aplanke
arba šakniniame kataloge.

BYLŲ SISTEMA IR JŲ PAVADINIMAI

Dainos pavadinimas bus rodomas ID3 žymėje.
Jeigu dainos pavadinimo ID3 žymėje nėra,
radijo ekrane bus rodomas failo pavadinimas
be plėtinio (tokio kaip MP3/WMA).
Takelių pavadinimai, kuriuos sudaro
daugiau kaip 32 simboliai arba 4 puslapiai,
bus trumpinami. Ekrane paskutiniame
puslapyje nesimatys dalies žodžių
arba formato pavadinimo.
MP3/WMA FORMATO KOMPAKTINIO
DISKO GROJIMAS

Kai įjungtas degimas, į dėklą pusiau įdėkite
kompaktinį diską puse su užrašu į viršų.
Grotuvas įtrauks kompaktinį diską,
ekrane pasirodys užrašas „Loading“,
po to „Filecheck“, o tada MP3 or WMA.
Kompaktinis diskas turi pradėti groti. Negalima
įdėti kompaktinio disko, kai išjungtas ACC.
Kiekvieną kartą pradedant groti naują takelį,
ekrane pasirodys takelio numeris ir dainos
pavadinimas.

Jeigu uždegimas arba radijas išjungiamas
neišėmus kompaktinio disko, jis lieka grotuve.
Jeigu degimas įjungiamas, kai kompaktinis
diskas yra grotuve, prieš pradedant groti viduje
esantį kompaktinį diską reikia įjungti radiją.
Kai įjungiamas degimas arba radijas,
kompaktinis diskas pradės groti nuo tos vietos,
kurioje buvo sustabdytas, jeigu tai buvo
paskutinis šaltinis prieš išjungiant radiją.
Kompaktinių diskų grotuvas pritaikytas
mažesniems nei 8 cm kompaktiniams diskams su
adapterio žiedu. Didesnio ir mažesnio formato
kompaktiniai diskai įdedami tokiu pat būdu.
Grojant įrašomą kompaktinį diską, garso kokybė
priklauso nuo įrašomo kompaktinio disko
kokybės, įrašytos muzikos kokybės bei būdo,
kuriuo kompaktinis diskas buvo įrašytas.
Pagrindinės galimos problemos: peršokimas,
sunkumai surandant norimą takelį, įdedant
ir išimant kompaktinį diską. Jeigu pastebėjote
šias problemas, patikrinkite apatinį kompaktinio
disko paviršių. Jeigu kompaktinio disko
paviršius pažeistas, pvz. įskilęs, nudaužtas
arba įbrėžtas, kompaktinis diskas gerai negros.
Jeigu kompaktinio disko paviršius išteptas,
žr. skyrių „Kompaktinių diskų priežiūra“.
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Jeigu akivaizdžių pažeidimų nepastebite,
pabandykite įdėti žinomą gerą kompaktinį diską.

Jeigu ekrane pasirodo klaida, žr. tolesnį
skyrių „Kompaktinių diskų pranešimai“.

Ant kompaktinių diskų neklijuokite jokių
lipdukų, kadangi jie gali įstrigti kompaktinių
diskų grotuve. Jeigu kompaktinis diskas yra
įrašytas asmeniniu kompiuteriu ir būtinai norite
priklijuoti lipduką su užrašais, rekomenduojame
šiuos užrašus rašyti specialiu rašikliu ant
viršutinio kompaktinio disko paviršiaus.

Visos kitos kompaktinio disko grojimo
funkcijos, išskyrus čia išvardintas, su MP3/
WMA formato kompaktiniais diskais veikia
taip pat. Daugiau informacijos rasite
skyriuje „Kompaktinių diskų grojimas“.

DĖMESIO

Kompaktinių diskų grotuvą galite
sugadinti, jeigu grosite kompaktinius
diskus su užklijuotu lipduku, vienu metu
į jį dėsite daugiau nei vieną kompaktinį
diską, grosite subraižytus ar pažeistus
kompaktinius diskus. Todėl naudokite
tik geros kokybės kompaktinius diskus
be lipdukų, vienu metu dėkite tik vieną
kompaktinį diską, nebandykite
į kompaktinių diskų grotuvą kišti jokių
kitų daiktų, saugokite nuo skysčio
ir purvo patekimo į vidų.

VISŲ/KATALOGO REŽIMAS

Šiame aplanke pakartojimo, pradinės
perklausos ir atsitiktinio grojimo funkcijos
veikia tik tada, kai įjungtas visų režimas.
1 žingsnis: Nuspauskite [MENU],
radijo displėjuje pasirodys papildomos
funkcijos, susijusios su disko grojimu.
2 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „ALL“, tada „All“ pasikeičia
į „DIR“
Norėdami išjungti šią funkciją, dar kartą
spauskite funkcinį mygtuką po užrašu „DIR“.
ID3 INFORMACINIS DISPLĖJUS

Nuspauskite INFO ir radijo displėjuje
pasirodys esamų bylų ID3 informacija.
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PASLINKIMAS ĮJUNGTAS/IŠJUNGTAS

Kai įjungta paslinkimo funkcija, ilgas bylos
pavadinimas pasislenka iš dešinės į kairę.
1 žingsnis: Nuspauskite [MENU],
radijo displėjuje pasirodys papildomos
funkcijos, susijusios su disko grojimu.
2 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Scroll“ ir radijas nuolat gros
pasirinktą takelį.
Norėdami išjungti šią funkciją,
dar kartą spauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Scroll“.

KOMPAKTINIŲ DISKŲ
PRANEŠIMAI
CHECK CD: Ekrane šis pranešimas pasirodo
ir/arba yra išstumiamas iš grotuvo dėl šių
priežasčių:
•

Jis yra labai karštas. Kai temperatūra
tampa normali, kompaktinis diskas
turėtų groti.
• Važiuojate labai nelygiu keliu.
Kai kelias tampa lygesnis, kompaktinis
diskas turėtų groti.
• Kompaktinis diskas yra purvinas,
įbrėžtas, šlapias arba apverstas kita puse.
• Oras labai drėgnas. Palaukite maždaug
valandą ir pabandykite dar kartą.
• Netinka kompaktinio disko formatas.
Žiūrėkite „MP3 formatas“ ankstesniame
skyriuje.
• Gali būti, kad kompaktinis diskas
yra blogai įrašytas.
• Lipdukas įstrigo grotuve.
Jeigu kompaktinis diskas negerai groja dėl
kurios nors kitos priežasties, pabandykite įdėti
žinomą gerą kompaktinį diską.

Jeigu nuolat pasikartoja klaida arba jeigu
klaidos negalima ištaisyti, kreipkitės
į pardavėją. Jeigu radijas rodo pranešimą apie
klaidą, užrašykite jį ir pateikite pardavėjui,
kai pranešite apie gedimą.
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AUX (PAPILDOMOS ĮRANGOS)
REŽIMAS

APSAUGOS SISTEMA
Apsaugos sistema saugo nuo radijo vagystės.

APSAUGINIO UŽRAKTO IŠJUNGIMAS

Radijuje yra viena jungtis papildomai įrangai
(skersmuo 3,5 mm). Ši jungtis yra priekinio
dangtelio dešinėje pusėje apačioje.

Kai pasirinkus apsauginio užrakto funkciją
užregistruojamas identifikacijos (ID) kodas,
įrenginį pavogus ir sumontavus kitur juo
naudotis nebus įmanoma, kol nebus įvestas
užregistruotas ID kodas.

Išjunkite radiją.

Tai ne garso sistemos išvestis, ji nėra skirta
ausinių prijungimui.
Tačiau į šią jungtį galite įjungti išorinį garso
prietaisą, pvz., „iPod“, nešiojamą kompiuterį,
MP3 grotuvą, CD keitiklį, XM™ imtuvą ar kt.,
kurie atlieka papildomo garso sistemos
šaltinio funkciją.
AUX (PAPILDOMOS ĮRANGOS) REŽIMO
PASIRINKIMAS

Kai įjungtas bet kuris grojimo režimas,
spauskite „CD/AUX“ mygtuką.
Jeigu papildomos įrangos jungtis neaptinka
išvesties lizdo, papildomos įrangos režimo
įjungti nepavyks.

Apsauginio užrakto nustatymas
(ID kodo registravimas)
Išjunkite radiją.

➮ Vienu metu nuspauskite [POWER]
ir [INFO] mygtukus.
Įjungiamas ID kodo registravimo režimas,
o ekrane pasirodo skaičiai nuo 1 iki 6.

➮ Spausdami funkcijų mygtukus
po skaitmenimis nuo „1“ iki „6“ įveskite
keturių skaitmenų kodą.
➮ Spauskite mygtuką [POWER].
ID kodas užregistruojamas, o radijas
išjungiamas.

➮ Vienu metu nuspauskite [POWER]
ir [INFO] mygtukus.
Įjungiamas ID kodo registravimo režimas,
o ekrane pasirodo skaičiai nuo 1 iki 6.

➮ Spausdami funkcijų mygtukus
po skaitmenimis nuo „1“ iki „6“ įveskite
keturių skaitmenų kodą.
➮ Spauskite mygtuką [POWER].
Jei įvestasis kodas atitinka registruotąjį,
apsauginis užraktas atrakinamas ir radijas
išjungiamas.
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JUNGIKLIAI ANT VAIRARAČIO*
PASTABA

Pagrindines garso sistemos funkcijas galima
valdyti jungikliais ant vairaračio.

Užregistravus ID kodą jis bus reikalingas
norint atrakinti apsauginį užraktą.
Nepamirškite apsaugos kodo!

PASTABA

Jei prie AUX jungties (išorinio įrenginio
įvesties jungties) neprijungtas joks garso
įrenginys, pasirenkant garso režimą,
AUX režimas praleidžiamas.

Jei norint atrakinti apsauginį užraktą
dešimt kartų iš eilės įvedamas neteisingas
kodas, daugiau bandyti jį įvesti nebus
galima maždaug vieną valandą.

PWR

E

MOD

K

SEE

T7D4001A
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Mygtukas

Funkcija

PWR

•

•

Kai įrenginio maitinimas įjungtas:
Trumpas
paspaudimas:

įjungiama nutildymo funkcija.

Ilgas paspaudimas:

išjungiamas įrenginio maitinimas.

Kai įrenginio maitinimas išjungtas:
paspaudus šį mygtuką įrenginio maitinimas įjungiamas.

MODE (REŽIMAS)

Naudojamas pasirinkti garso režimą,
AM

SEEK (PAIEŠKA)

•

•

VOLUME
(GARSUMAS)

FM

CD

(AUX)

atgal į AM

Kai įjungtas radijo režimas:
Trumpas
paspaudimas:

perjungiama kita išsaugota stotis.

Ilgas paspaudimas:

pradedama automatinė paieška.

Kompaktinio disko (CD) režimu:
Trumpas
paspaudimas:

keičiamas kūrinys.

Ilgas paspaudimas:

greitoji grojamų kūrinių paieška pirmyn.

(+)

+ pusė:

didinamas garsumas.

(–)

- pusė:

mažinamas garsumas.
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GARSO SISTEMA 15

RDS RADIJAS IR KOMPAKTINIŲ
DISKŲ KEITIKLIS
Prieš naudodami grotuvą pirmą kartą atidžiai
perskaitykite instrukcijas.
DĖMESIO

Svarbiausia – saugumas kelyje.
Todėl automobilyje radijo klausykitės tik
tada, kai kelio ir eismo yra tam tinkamos.
Prieš leisdamiesi į kelionę, susipažinkite
su įrenginiu.
Būdami transporto priemonėje, visada
turite sugebėti laiku išgirsti policijos,
gaisrinės ar greitosios pagalbos
automobilio sirenas. Todėl klausydamiesi
radijo nustatykite ne per didelį garsumą.
DĖMESIO

Užvesdami transporto priemonę
pagalbiniais užvedimo laidais
galite sugadinti garso sistemą.
Išjunkite garso sistemą.

C8E4002A
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1. Maitinimo mygtukas
Kai maitinimas įjungtas:
Trumpai spustelėjus:
nutildymo funkcija įjungiama
ir išjungiama.
Spustelėjus ilgai:
prietaiso maitinimas
išjungiamas.
Kai maitinimas išjungtas:
Paspaudus maitinimo mygtuką maitinimas
įjungiamas.
2. Garsumo mygtukas
Garso ir tonų reguliavimas tonų
nustatymo režime.
3. TP mygtukas
Pranešimų apie eismą priėmimo
nustatymas.
4. PTY mygtukas
FM radijo režime pasirenkamas
FM radijo kategorijos rodiklis.

5. CD/AUX mygtukas
Kompaktinio disko (CD) ir AUX garso
režimų perjungimas.
6. AUDIO mygtukas
Spaudžiant pasirenkami tonų,
garsumo paskirstymo priekyje/gale
ir kairėje/dešinėje režimai.
7. MENU mygtukas
Paspaudus pasirenkamas nustatymo
meniu režimas.
8. EJECT mygtukas
Naudojamas, kai reikia išstumti diską iš
įrenginio.
9. Funkcijų mygtukas
Naudojamas pasirinkti ekrane rodomas
funkcijas
10. LOAD mygtukas
Naudojamas, kai reikia įdėti diską
į įrenginį
11. FAV mygtukas
Perjungiami iš anksto nustatytų kanalų
puslapiai

12. INFO mygtukas
Jame rodoma informacija, reikalinga
valdyti visus režimus ir funkcijas,
transliuojamos programos,
disko informacija.
13. BAND mygtukas
AM ir FM garso režimų perjungimas.
14. |< mygtukas
Radijo režime parenkama radijo stotis
(paieška mažėjančia tvarka)
Kompaktinio disko režime naudojamas
greitai grojamų kūrinių paieškai atgal.
15. >| mygtukas
Radijo režime parenkama radijo stotis
(paieška didėjančia tvarka)
Kompaktinio disko režime naudojamas
greitai grojamų kūrinių paieškai atgal.
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GARSO SISTEMA 17

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

GARSO SISTEMOS REGULIAVIMAS

Balanso valdymas

Įjungimas
Jeigu norite įjungti išjungtą
radiją, spauskite [POWER] mygtuką.

Žemų tonų reguliavimas

Nuspauskite [AUDIO] mygtuką ir pasirodys
garso sistemos meniu.

Išjungimas
Norėdami išjungti radiją,
nuspauskite [POWER] mygtuką
ir palaikykite nuspaustą ilgiau kaip 1 sek.
GARSO SISTEMOS NUTILDYMAS

Norėdami nutildyti garso sistemą,
kai ji įjungta, spauskite [POWER].
GARSO REGULIAVIMAS

Norėdami garsą padidinti, pasukite rankenėlę
pagal laikrodžio rodyklę.
Norėdami garsą sumažinti, pasukite rankenėlę
prieš laikrodžio rodyklę.

Nuspauskite [AUDIO] mygtuką ir pasirodys
garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Bass“ ir pasukite [VOLUME]
rankenėlę prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Vidutinių tonų reguliavimas

Nuspauskite [AUDIO] mygtuką ir pasirodys
garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Mid“ ir pasukite [VOLUME]
rankenėlę prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Diskanto tonų reguliavimas

Nuspauskite [AUDIO] mygtuką ir pasirodys
garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Treb“ ir pasukite [VOLUME]
rankenėlę prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.

Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Bal“ ir pasukite [VOLUME]
rankenėlę prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Aido reguliavimas

Nuspauskite [AUDIO] mygtuką ir pasirodys
garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Fad“ ir pasukite [VOLUME]
rankenėlę prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Iš anksto nustatyto EQ (vienodintuvo)
pasirinkimas

Nuspauskite [AUDIO] mygtuką ir pasirodys
garso sistemos meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką po užrašu „P EQ“
ir pasirodo EQ meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką po tuo iš anksto
nustatytu EQ režimu, kuris Jums reikalingas.
Norėdami atšaukti iš anksto nustatytą Eq,
dar kartą tokia pat tvarka nuspauskite [P EQ].
Galimos iš anksto nustatomo EQ režimo rūšys: „Pop“,
„Rock“, „Country“, „Voice“, „Jazz“, „Classic“.
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RADIJO REŽIMAS
RADIJO REŽIMO PASIRINKIMAS

Norėdami pakeisti radijo režimą iš CD į AUX,
spauskite mygtuką [BAND].
RADIJO DIAPAZONO PAKEITIMAS

Diapazoną [BAND] mygtuko paspaudimu
galima perjungti iš AM į FM arba iš FM į AM.
RANKINĖ RADIJO STOTIES PAIEŠKA

Norėdami pakeisti aukštyn/žemyn,
spauskite [<<] / [>>].
Kiekvienu [<<] / [>>] paspaudimu dažnis
padidinamas arba sumažinamas 1 padala.
PAIEŠKOS PALEIDIMAS

Norėdami automatiniu būdu surasti sekančią
arba ankstesnę stotį, nuspauskite ir palaikykite
nuspaustą [<<] / [>>].
Jeigu šis mygtukas laikomas nuspaustas ištisai,
dažnis taip pat nuolat didėja arba mažėja.
Radijas pradeda paiešką aukštyn/žemyn,
kai mygtukas atleidžiamas.

IŠ ANKSTO NUSTATYTŲ
MĖGSTAMIAUSIŲ PUSLAPIŲ ATMINTIS

Čia yra 6 mėgstamiausi puslapiai, kuriuose
galima išsaugoti iki 36 stočių arba AM arba
FM režime.
Stotis išsaugoma tokia tvarka:
1 žingsnis: Automatinės arba rankinės
paieškos būdu suraskite norimą stotį.
2 žingsnis: Nuspauskite mygtuką [FAV]
ir pasirinkite mėgstamiausių puslapį.
3 žingsnis: Nuspauskite ir palaikykite
nuspaustą norimą funkcinį mygtuką
ilgiau nei 1 sek. ir stotis bus išsaugota.
Taikydami aukščiau aprašytą procedūrą,
mėgstamiausių atmintyje galite išsaugoti
36 stotis.

IŠ ANKSTO NUSTATYTO
MĖGSTAMIAUSIO PUSLAPIO
ATKŪRIMAS

Mėgstamiausiuose puslapiuose iš anksto
išsaugotos radijo stoties įjungimo tvarka:
1 žingsnis: Nuspauskite mygtuką [FAV]
ir pasirinkite mėgstamiausių puslapį.
2 žingsnis: nuspauskite funkcinį mygtuką
po pasirinktos radijo stoties skaičiumi.
AUTOMATINIO IŠSAUGOJIMO
FUNKCIJA
Automatinis išsaugojimas:

1 žingsnis: Nuspauskite [MENU]
mygtuką ir pasirodys radijo meniu.
2 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „AS“ ir pasirodys automatinio
išsaugojimo meniu.
3 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „On“ ir radijas pradės
automatinį 12 radijo stočių išsaugojimą.
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IŠTRINTI AUTOMATIŠKAI IŠSAUGOTĄ
PUSLAPĮ

Įjungus automatinį išsaugojimą radijuje
sukuriami automatinio išsaugojimo puslapiai.
Norėdami ištrinti automatinio išsaugojimo
puslapį, nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Off“.
PAKARTOTINĖ AUTOMATINIO
IŠSAUGOJIMO PAIEŠKA

Jeigu norite atnaujinti stotis automatinio
išsaugojimo puslapiuose, po automatinio
išsaugojimo nuspauskite mygtuką
po užrašu „Rese“.

Nuspauskite funkcinį mygtuką po „AF“.
Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiate
šį mygtuką, AF funkcija įjungiama
arba išjungiama.
Regioninė funkcija Įjungta/Išjungta

Regioninė funkcija perjungia radiją į vietinę
stotį (kai regioninė funkcija išjungta).
Radijo režime nuspauskite „Menu“ ir radijo
ekrane pasirodys radijo meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „RDS“ ir radijo ekrane
pasirodys RDS meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką po „REG“.

AF Įjungta/Išjungta

Norėdami įjungti regioninio radijo funkciją,
spauskite [REG], norėdami išjungti, dar kartą
spauskite [REG] mygtuką.

Dėl AF funkcijos radijo takelis visada tampa
geriausia stotimi.

Pranešimų apie eismą priėmimas

RDS NAUDOJIMAS

Radijo režime nuspauskite „Menu“ ir radijo
ekrane pasirodys radijo meniu.
Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „RDS“ ir radijo ekrane
pasirodys RDS meniu.

Jeigu pranešimai apie eismą yra prieinami toje
radijo stotyje, kurios klausotės, nuspauskite
mygtuką [TP] ir galėsite klausyti pranešimų
apie eismą.

Pranešimų apie eismą priėmimo
atšaukimas

Norėdami atšaukti pranešimų apie eismą
priėmimą, dar kartą nuspauskite [TP] mygtuką.
Eismo stoties paieška

Jeigu toje radijo stotyje, kurios klausote,
pranešimai apie eismą negalimi,
nuspauskite [TP] mygtuką ir įsijungs
radijo stoties, kuri priima pranešimus
apie eismą, paieška.
PTY PAIEŠKA

Naudodamiesi PTY funkcija galite tiesiogiai
nustatyti šiuo metu transliuojamas pasirinktos
rūšies programas.
1 žingsnis: Spauskite [PTY].
2 žingsnis: Spaudinėkite [PTY], kol radijo
ekrane pasirodys norimas programos tipas.
3 žingsnis: Paspauskite norimo programos
tipo funkcinį mygtuką, tada radijas ieškos
šioje kategorijoje transliuojamos stoties.
Jei šioje kategorijoje nėra stoties, ekrane
bus rodomas pranešimas „No PTY Station“
(nėra PTY stoties).
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KOMPAKTINIŲ DISKŲ
GROJIMAS
Įdėjus kompaktinį diską ekrane rodomas radijas,
o iš kompaktinio disko įkeliant duomenis ekrane
rodomas užrašas „File check“.
Pradėjus groti, ekrane pasirodo takelis
ir jo numeris.
Jeigu uždegimas arba radijas išjungiamas
neišėmus kompaktinio disko, jis lieka grotuve.
Jeigu degimas įjungiamas, kai kompaktinis
diskas yra grotuve, prieš pradedant groti viduje
esantį kompaktinį diską reikia įjungti radiją.
Kai įjungiamas degimas arba radijas,
kompaktinis diskas pradės groti nuo tos vietos,
kurioje buvo sustabdytas, jeigu tai buvo
paskutinis šaltinis prieš išjungiant radiją.
Kompaktinių diskų grotuvas pritaikytas
mažesniems nei 8 cm kompaktiniams diskams
su adapterio žiedu. Didesnio ir mažesnio formato
kompaktiniai diskai įdedami tokiu pat būdu.
Grojant įrašomą kompaktinį diską garso kokybė
priklauso nuo įrašomo kompaktinio disko
kokybės, įrašytos muzikos kokybės bei būdo,
kuriuo kompaktinis diskas buvo įrašytas.
Pagrindinės galimos problemos: peršokimas,
sunkumai surandant norimą takelį, įdedant
ir išimant kompaktinį diską. Jeigu pastebėjote

šias problemas, patikrinkite apatinį kompaktinio
disko paviršių. Jeigu kompaktinio disko
paviršius pažeistas, pvz., įskilęs, nudaužtas
arba įbrėžtas, kompaktinis diskas gerai negros.
Jeigu kompaktinio disko paviršius išteptas,
žr. skyrių „Kompaktinių diskų priežiūra“.
Jeigu akivaizdžių pažeidimų nepastebite,
pabandykite įdėti žinomą gerą kompaktinį diską.
Ant kompaktinių diskų neklijuokite jokių
lipdukų, kadangi jie gali įstrigti kompaktinių
diskų grotuve. Jeigu kompaktinis diskas yra
įrašytas asmeniniu kompiuteriu ir būtinai norite
priklijuoti lipduką su užrašais, rekomenduojame
šiuos užrašus rašyti specialiu rašikliu ant
viršutinio kompaktinio disko paviršiaus.

DĖMESIO

Kompaktinių diskų grotuvą galite
sugadinti, jeigu grosite kompaktinius
diskus su užklijuotu lipduku, vienu metu
į jį dėsite daugiau nei vieną kompaktinį
diską, grosite subraižytus ar pažeistus
kompaktinius diskus. Todėl naudokite
tik geros kokybės kompaktinius diskus
be lipdukų, vienu metu dėkite tik vieną
kompaktinį diską, nebandykite
į kompaktinių diskų grotuvą kišti jokių
kitų daiktų, saugokite nuo skysčio
ir purvo patekimo į vidų.
Jeigu ekrane pasirodo klaida, žr. tolesnį
skyrių „Kompaktinių diskų pranešimai“.
KOMPAKTINIŲ DISKŲ GROJIMO
REŽIMO PASIRINKIMAS

Jeigu norite perjungti kompaktinių diskų
režimą iš kito režimo, spauskite [CD/AUX].
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KOMPAKTINIO DISKO ĮDĖJIMAS

KOMPAKTINIO DISKO IŠSTŪMIMAS

SEKANTIS/ANKSTESNIS TAKELIS

Radijas gali priimti daugiausia 6 kompaktinius
diskus.
1 žingsnis: Spauskite mygtuką [LOAD]
ir radijas parodys tuščio kompaktinio
disko dėklo vietą.
2 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po disko dėklo, į kurį norite įdėti
kompaktinį diską, numeriu.
3 žingsnis: Kompaktinį diską įdėkite puse
su užrašu į viršų, tada grotuvas diską
paima automatiškai ir pradeda groti.
Norėdami įdėti keletą diskų, laikykitės tokios
tvarkos:
1 žingsnis: Įdėjimo mygtuką palaikykite
nuspaustą keletą sekundžių. Išgirsite
pyptelėjimą, o ekrane pasirodys
pranešimas, kad galite įdėti keletą diskų.
2 žingsnis: Įdėdami kompaktinius diskus,
sekite displėjuje pateikiamas instrukcijas.
Į kompaktinių diskų grotuvą galima įdėti maks.
6 kompaktinius diskus.

Nuspauskite mygtuką [EJECT] ir ekrane bus
parodytas įdėtų kompaktinių diskų skaičius.

Jeigu norite pakeiti kompaktinį diską,
nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „DISC+/Disc-“ ir radijas
pradės groti pirmą takelį iš sekančio/
ankstesnio kompaktinio disko.

PASTABA

Jeigu daugiau kompaktinių diskų įdėti
nenorite, dar kartą nuspauskite
mygtuką LOAD.

Nuspauskite funkcinį mygtuką po kompaktinio
disko, kurį norite išimti, numeriu.
Ištraukite diską iš dėklo.
Jeigu mygtuką [EJECT] palaikysite nuspaustą
ilgiau nei 1 sekundę, kompaktiniai diskai
iš grotuvo bus išstumiami iš eilės.

SEKANTIS/ANKSTESNIS TAKELIS

Spauskite [>>/<<] ir radijas pradės groti
sekantį/ankstesnį takelį.

PAUZĖ

Norėdami trumpam sustabdyti kompaktinį
diską, kai jis groja, spauskite [CD/AUX].
Ekrane pasirodys užrašas „PAUSE“.
Kad kompaktinis diskas vėl pradėtų groti,
dar kartą nuspauskite [CD/AUX].
Jei prie radio prijungiama papildoma įranga,
pauzės funkcija išjungiama.

GREITAS PASUKIMAS Į PRIEKĮ/ATGAL

Nuspauskite ir laikykite nuspaustą [>>/<<],
kol įsijungs greitas pasukimas į priekį/atgal.
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RPT (PAKARTOJIMAS)

INT (PERKLAUSA):

1 žingsnis: Nuspauskite [MENU],
radijo displėjuje pasirodys papildomos
funkcijos, susijusios su disko grojimu.

1 žingsnis: Nuspauskite [MENU],
radijo displėjuje pasirodys papildomos
funkcijos, susijusios su disko grojimu.

2 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „RPT“ ir radijas nuolat gros
pasirinktą takelį.

2 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „INT“ ir radijas iš eilės
po keletą sekundžių gros visus takelius.

Norėdami išjungti šią funkciją, dar kartą
spauskite funkcinį mygtuką po užrašu „RPT“.

Norėdami išjungti šią funkciją, dar kartą
spauskite funkcinį mygtuką po užrašu „INT“.

RDM (ATSITIKTINAI):

1 žingsnis: Nuspauskite [MENU],
radijo displėjuje pasirodys papildomos
funkcijos, susijusios su disko grojimu.
2 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „RDM“ ir radijas nuolat gros
takelį atsitiktinai.
Norėdami išjungti šią funkciją, dar kartą
spauskite funkcinį mygtuką po užrašu „RDM“.

MP3/WMA FORMATO
KOMPAKTINIŲ DISKŲ NAUDOJIMAS
MP3/WMA FORMATAS

Jeigu patys įrašinėjate MP3/WMA formato
kompaktinį diską savo kompiuteriu:
• Patikrinkite ar MP3/WMA duomenys
įrašyti į CD-R kompaktinį diską.
• Viename diske nesumaišykite standartinių
garso ir MP3/WMA formato duomenų.
• Patikrinkite ar MP3/WMA duomenys yra
su „.mp3“ arba „.wma“ prierašu, kadangi
kiti formatai gali neveikti.
• Duomenys gali būti įrašomi fiksuotu
arba kintamu greičiu bitais. Dainos
pavadinimas, atlikėjas ir albumo
pavadinimas bus rašomas radijo
displėjuje, jeigu duomenys buvo įrašyti
naudojant ID3 1 ir 2 versijas.
• Tam, kad dainas lengviau surastumėte
važiuodami, susikurkite aplanko struktūrą.
Dainas sudėliokite pagal albumus,
t.y. kiekvienam albumui naudokite
skirtingą aplanką. Kiekviename albume
ar aplanke gali būti 18 arba mažiau dainų.
• Įrašydami MP3/WMA formato
kompaktinį diską, jeigu jį įrašote per
kelis kartus, nepamirškite užbaigti disko
įrašymo. Geriausia visą kompaktinį diską
įrašyti iš karto.
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Grotuvas gali nuskaityti ir groti
maks. 50 aplankų, 5 sesijas ir 999 bylas.
Ilgi bylų, aplankų pavadinimai gali užimti
daugiau vietos nei būtina. Norėdami sutaupyti
vietos diske, nenaudokite ilgų bylų
ar aplankų pavadinimų. Taip pat galite groti
ir MP3/WMA formato kompaktinius diskus,
kuriuose nėra bylų aplankų. Sistema gali
palaikyti iki 8 aplankų, tačiau siekdami
išlaikyti kompleksiškumą ir nesusipainioti
ieškant reikiamo takelio, naudokite kuo mažesnį
aplankų skaičių. Jeigu kompaktiniame diske
yra daugiau nei 50 aplankų, 5 sesijos
ir 999 bylos, grotuvas suteiks Jums prieigą
tik prie maksimalaus leistino duomenų kiekio,
visi kiti bus ignoruojami.

ŠAKNINIS KATALOGAS

Šakninis katalogas yra traktuojamas taip pat,
kaip ir aplankas. Jeigu šakniniame kataloge
yra suspaustų garso bylų, ekrane pasirodys
užrašas ROOT. Visos bylos, esančios šiame
kataloge, turės prieigos pirmenybę prieš
visus kitus katalogus.
TUŠČIAS KATALOGAS ARBA APLANKAS

Jeigu kažkur bylos struktūroje yra katalogas
arba aplankas, kuriame yra tik aplankai/
papildomi aplankai, tačiau juose nėra
suspaustų bylų, grotuvas perjungs sekantį
aplanką bylos struktūroje, kuriame yra
suspaustos garso bylos. Tušti aplankai nebus
rodomi ekrane ir numeruojami.
NĖRA APLANKO

Jeigu kompaktiniame diske yra tik suspaustos
bylos, jos bus šakniniame aplanke. Sekančio
ir ankstesnio aplanko funkcijos kompaktiniame
diske, kuris buvo įrašytas be aplankų, neveiks.
Kai ekrane bus rodomas aplanko pavadinimas,
taip pat bus rodomas ir užrašas ROOT.

Jeigu kompaktiniame diske yra tik suspaustos
garso bylos, jos visos bus šakniniame aplanke.
Kai radijo ekrane bus rodomas aplanko
pavadinimas, taip pat bus rodomas
ir užrašas ROOT.
GROJIMO TVARKA

Takeliai grojami tokia tvarka:
•
•

•

Pradedama groti nuo pirmo takelio
šakniniame kataloge.
Kai baigiami groti visi takeliai
šakniniame kataloge, toliau grojami
takeliai iš bylų pagal jų numeraciją.
Po to, kai baigiamas groti paskutinis
takelis iš paskutinio aplanko, grotuvas
vėl pradeda groti nuo pirmo takelio
aplanke arba šakniniame kataloge.
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BYLŲ SISTEMA IR JŲ PAVADINIMAI

Dainos pavadinimas bus rodomas ID3 žymėje.
Jeigu dainos pavadinimo ID3 žymėje nėra,
radijo ekrane bus rodomas failo pavadinimas
be plėtinio (tokio kaip MP3/WMA).
Takelių pavadinimai, kuriuos sudaro daugiau
kaip 32 simboliai arba 4 puslapiai, bus
trumpinami. Ekrane paskutiniame puslapyje
nesimatys dalies žodžių arba formato
pavadinimo.
MP3/WMA FORMATO KOMPAKTINIO
DISKO GROJIMAS

Kai įjungtas degimas, į dėklą pusiau įdėkite
kompaktinį diską puse su užrašu į viršų.
Grotuvas įtrauks kompaktinį diską,
ekrane pasirodys užrašas „Loading“,
po to „Filecheck“ ir tada MP3 or WMA.
Kompaktinis diskas turi pradėti groti.
Negalima įdėti kompaktinio disko, kai
išjungtas ACC.
Kiekvieną kartą pradedant groti naują takelį,
ekrane pasirodys takelio numeris ir dainos
pavadinimas.

Jeigu uždegimas arba radijas išjungiamas
neišėmus kompaktinio disko, jis lieka grotuve.
Jeigu degimas įjungiamas, kai kompaktinis
diskas yra grotuve, prieš pradedant groti viduje
esantį kompaktinį diską reikia įjungti radiją.
Kai įjungiamas degimas arba radijas,
kompaktinis diskas pradės groti nuo tos vietos,
kurioje buvo sustabdytas, jeigu tai buvo
paskutinis šaltinis prieš išjungiant radiją.
Kompaktinių diskų grotuvas pritaikytas
mažesniems nei 8 cm kompaktiniams diskams
su adapterio žiedu. Didesnio ir mažesnio formato
kompaktiniai diskai įdedami tokiu pat būdu.
Grojant įrašomą kompaktinį diską, garso kokybė
priklauso nuo įrašomo kompaktinio disko
kokybės, įrašytos muzikos kokybės bei būdo,
kuriuo kompaktinis diskas buvo įrašytas.
Pagrindinės galimos problemos: peršokimas,
sunkumai surandant norimą takelį, įdedant
ir išimant kompaktinį diską. Jeigu pastebėjote
šias problemas, patikrinkite apatinį kompaktinio
disko paviršių. Jeigu kompaktinio disko
paviršius pažeistas, pvz. įskilęs, nudaužtas
arba įbrėžtas, kompaktinis diskas gerai negros.
Jeigu kompaktinio disko paviršius išteptas,
žr. skyrių „Kompaktinių diskų priežiūra“.

Jeigu akivaizdžių pažeidimų nepastebite,
pabandykite įdėti žinomą gerą kompaktinį diską.
Ant kompaktinių diskų neklijuokite jokių
lipdukų, kadangi jie gali įstrigti kompaktinių
diskų grotuve. Jeigu kompaktinis diskas yra
įrašytas asmeniniu kompiuteriu ir būtinai norite
priklijuoti lipduką su užrašais, rekomenduojame
šiuos užrašus rašyti specialiu rašikliu ant
viršutinio kompaktinio disko paviršiaus.
DĖMESIO

Kompaktinių diskų grotuvą galite
sugadinti, jeigu grosite kompaktinius
diskus su užklijuotu lipduku, vienu metu
į jį dėsite daugiau nei vieną kompaktinį
diską, grosite subraižytus ar pažeistus
kompaktinius diskus. Todėl naudokite
tik geros kokybės kompaktinius diskus
be lipdukų, vienu metu dėkite tik vieną
kompaktinį diską, nebandykite
į kompaktinių diskų grotuvą kišti jokių
kitų daiktų, saugokite nuo skysčio
ir purvo patekimo į vidų.
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Jeigu ekrane pasirodo klaida, žr. tolesnį
skyrių „Kompaktinių diskų pranešimai“.
Visos kitos kompaktinio disko
grojimo funkcijos, išskyrus čia išvardintas,
su MP3/WMA formato kompaktiniais diskais
veikia taip pat. Daugiau informacijos rasite
skyriuje „Kompaktinių diskų grojimas“.

VISŲ/KATALOGO REŽIMAS

PASLINKIMAS ĮJUNGTAS/IŠJUNGTAS

Šiame aplanke pakartojimo, pradinės
perklausos ir atsitiktinio grojimo funkcijos
veikia tik tada, kai įjungtas visų režimas.

Kai įjungta paslinkimo funkcija, ilgas bylos
pavadinimas pasislenka iš dešinės į kairę.

1 žingsnis: Nuspauskite [MENU],
radijo displėjuje pasirodys papildomos
funkcijos, susijusios su disko grojimu.
2 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „ALL“, tada „All“ pasikeičia
į „DIR“
Norėdami išjungti šią funkciją, dar kartą
spauskite funkcinį mygtuką po užrašu „DIR“.
ID3 INFORMACINIS DISPLĖJUS

Nuspauskite INFO ir radijo displėjuje
pasirodys esamų bylų ID3 informacija.

1 žingsnis: Nuspauskite [MENU],
radijo displėjuje pasirodys papildomos
funkcijos, susijusios su disko grojimu.
2 žingsnis: Nuspauskite funkcinį mygtuką
po užrašu „Scroll“ ir radijas nuolat gros
pasirinktą takelį.
Norėdami išjungti šią funkciją, dar kartą
spauskite funkcinį mygtuką po užrašu „Scroll“.
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KOMPAKTINIŲ DISKŲ
PRANEŠIMAI
CHECK CD: Ekrane šis pranešimas pasirodo
ir/arba yra išstumiamas iš grotuvo dėl šių
priežasčių:
•

Jis yra labai karštas. Kai temperatūra
tampa normali, kompaktinis diskas
turėtų groti.
• Važiuojate labai nelygiu keliu. Kai kelias
tampa lygesnis, kompaktinis diskas turėtų
groti.
• Kompaktinis diskas yra purvinas,
įbrėžtas, šlapias arba apverstas kita puse.
• Oras labai drėgnas. Palaukite maždaug
valandą ir pabandykite dar kartą.
• Netinka kompaktinio disko formatas.
Žiūrėkite „MP3 formatas“ ankstesniame
skyriuje.
• Gali būti, kad kompaktinis diskas
yra blogai įrašytas.
• Lipdukas įstrigo grotuve.
Jeigu kompaktinis diskas negerai groja
dėl kurios nors kitos priežasties, pabandykite
įdėti žinomą gerą kompaktinį diską.

Jeigu nuolat pasikartoja klaida arba jeigu
klaidos negalima ištaisyti, kreipkitės
į pardavėją. Jeigu radijas rodo pranešimą apie
klaidą, užrašykite jį ir pateikite pardavėjui,
kai pranešite apie gedimą.

AUX (PAPILDOMOS ĮRANGOS)
REŽIMAS
Radijuje yra viena jungtis papildomai įrangai
(skersmuo 3,5 mm). Ši jungtis yra priekinio
dangtelio dešinėje pusėje apačioje.
Tai ne garso sistemos išvestis, ji nėra skirta
ausinių prijungimui.
Tačiau į šią jungtį galite įjungti išorinį garso
prietaisą, pvz., „iPod“, nešiojamą kompiuterį,
MP3 grotuvą, CD keitiklį, XM™ imtuvą ar kt.,
kurie atlieka papildomo garso sistemos
šaltinio funkciją.
AUX (PAPILDOMOS ĮRANGOS) REŽIMO
PASIRINKIMAS

Kai įjungtas bet kuris grojimo režimas,
spauskite „CD/AUX“ mygtuką.
Jeigu papildomos įrangos jungtis neaptinka
išvesties lizdo, papildomos įrangos režimo
įjungti nepavyks.
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APSAUGOS SISTEMA
Apsaugos sistema saugo nuo radijo vagystės.

APSAUGINIO UŽRAKTO IŠJUNGIMAS

Kai pasirinkus apsauginio užrakto funkciją
užregistruojamas identifikacijos (ID) kodas,
įrenginį pavogus ir sumontavus kitur juo
naudotis nebus įmanoma, kol nebus įvestas
užregistruotas ID kodas.

Išjunkite radiją.

Apsauginio užrakto nustatymas
(ID kodo registravimas)
Išjunkite radiją.

➮ Vienu metu nuspauskite [POWER]
ir [INFO] mygtukus.
Įjungiamas ID kodo registravimo režimas,
o ekrane pasirodo skaičiai nuo 1 iki 6.

➮ Spausdami funkcijų mygtukus
po skaitmenimis nuo „1“ iki „6“ įveskite
keturių skaitmenų kodą.
➮ Spauskite mygtuką [POWER].
ID kodas užregistruojamas, o radijas
išjungiamas.

➮ Vienu metu nuspauskite [POWER]
ir [INFO] mygtukus.
Įjungiamas ID kodo registravimo režimas,
o ekrane pasirodo skaičiai nuo 1 iki 6.

➮ Spausdami funkcijų mygtukus
po skaitmenimis nuo „1“ iki „6“ įveskite
keturių skaitmenų kodą.
➮ Spauskite mygtuką [POWER].
Jei įvestasis kodas atitinka registruotąjį,
apsauginis užraktas atrakinamas ir radijas
išjungiamas.

PASTABA

Užregistravus ID kodą jis bus reikalingas
norint atrakinti apsauginį užraktą.
Nepamirškite apsaugos kodo!
Jei norint atrakinti apsauginį užraktą
dešimt kartų iš eilės įvedamas neteisingas
kodas, daugiau bandyti jį įvesti nebus
galima maždaug vieną valandą.
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28 GARSO SISTEMA

JUNGIKLIAI ANT VAIRARAČIO*
Pagrindines garso sistemos funkcijas galima
valdyti jungikliais ant vairaračio.

Mygtukas

Funkcija

PWR

•

PASTABA

Jei prie AUX jungties (išorinio įrenginio
įvesties jungties) neprijungtas joks garso
įrenginys, pasirenkant garso režimą,
AUX režimas praleidžiamas.

•

Kai įrenginio maitinimas įjungtas:
Trumpas
paspaudimas:

įjungiama nutildymo funkcija.

Ilgas paspaudimas:

išjungiamas įrenginio maitinimas.

Kai įrenginio maitinimas išjungtas:
paspaudus šį mygtuką įrenginio maitinimas įjungiamas.

MODE (REŽIMAS)

Naudojamas pasirinkti garso režimą,
AM

SEEK (PAIEŠKA)

•

•

FM

CD

(AUX)

atgal į AM

Kai įjungtas radijo režimas:
Trumpas
paspaudimas:

perjungiama kita išsaugota stotis.

Ilgas paspaudimas:

pradedama automatinė paieška.

Kai įjungtas kompaktinių diskų keitiklio režimas:
Trumpas
paspaudimas:

keičiamas kūrinys.

Ilgas paspaudimas:

keičiamas diskas.

(+)

+ pusė:

didinamas garsumas.

(–)

- pusė:

mažinamas garsumas.

PWR

E

MOD

EEK

VOLUME
(GARSUMAS)

S

T7D4001A
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