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АУДИО СИСТЕМА 1

RDS РАДИО И CD ПЛЕЙЪР

Преди да използвате апарата за първи път 

прочетете внимателно настоящите 

инструкции.

ВНИМАНИЕ

Пътната безопасност има абсолютно 
предимство. Използвайте радиото, само 
ако пътната обстановка позволява това. 
Запознайте се с апарата преди 
да потеглите на път.

Когато сте в автомобила, винаги 
трябва да сте в състояние да чуете 
навреме сирените на полицията, 
пожарна или линейка. Затова, 
каквото и да слушате, нагласете 
силата на звука на разумно ниво.

ВНИМАНИЕ

Аудио системата може да бъде 
повредена при стартиране 
на двигателя с помощни кабели. 
Изключете системата.

АУДИО СИСТЕМА

C8E4001A
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2 АУДИО СИСТЕМА

1. Бутон Power (захранване)

При включено захранване: 

Кратко натискане:

Включва и изключва функцията 

за заглушаване на звука. 

Продължително натискане: 

Изключва захранването 

на апарата. 

При изключено захранване: 

Натискането на бутона включва 

захранването на апарата.

2. Бутон Volume (сила на звука)
Регулиране на силата на звука 

и регулиране на тона в съответния 

режим.

3. Бутон TP
Настройка на приемането 

на съобщения за пътната обстановка.

4. Бутон PTY
В режим FM радио можете да изберете 

индикацията на FM радио категориите.

5. Бутон CD/AUX
Превключва аудио режима между CD 

и AUX

6. Бутон AUDIO (АУДИО)
При натискане избира звука, 

режимите за разпределение на звука 

отпред/отзад и вляво/вдясно.

7. Бутон MENU (МЕНЮ)
При натискане избира режима 

на менюто за настройка

8. Бутон EJECT (ИЗВАЖДАНЕ)
Използва се за изваждане на диска 

от апарата.

9. Function buttons (Функционални бутони)
Използват се за избор на функциите 

показани на дисплея

10. Бутон AS
Използва се за автоматично 

запаметяване на станции

11. Бутон FAV
Превключва между предварително 

запаметените страници със станции

12. Бутон INFO (ИНФО)
Показва необходимата информация 

за извършване на операциите при всеки 

режим и функция, излъчваните 

програми, както и информация от диска.

13. Бутон BAND (ОБХВАТ)
Превключва обхвата между AM и FM

14. Бутон |<
В режим радио избира радиостанции 

(търсене надолу)

В режим CD се използва за бързо 

търсене на запис назад във 

възпроизвежданите записи

15. Бутон >|
В режим радио избира радиостанции 

(търсене нагоре).

В режим CD се използва за бързо 

търсене на запис напред във 

възпроизвежданите записи
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АУДИО СИСТЕМА 3

Включване/ Изключване 
(POWER ON/OFF)

Включване (Power On)

Натиснете [POWER], за да включите 

радиото, когато захранването 

е изключено.

Изключване (Power off)

Натиснете [POWER] и задръжте повече 

от 1 секунда, за да изключите радиото, 

когато захранването е включено.

ЗАГЛУШАВАНЕ НА ЗВУКА 
(AUDIO MUTE)

Натиснете [POWER], за да заглушите 

звука, когато захранването е включено.

РЕГУЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА 
(VOLUME ADJUSTMENT)

Завъртете бутона за звука по часовниковата 

стрелка, за да увеличите звука.

Завъртете бутона за звука 

обратно на часовниковата стрелка, 

за да намалите звука.

АУДИО НАСТРОЙКИ 
(AUDIO ADJUSTMENT)

Настройване на ниските тонове (баси)

Натиснете [AUDIO], извежда 

се аудио менюто.

Натиснете функционалния бутон 

под “Bass” и завъртете [VOLUME] 

по часовниковата стрелка или обратно.

Настройване на средните тонове

Натиснете [AUDIO], извежда 

се аудио менюто.

Натиснете функционалния бутон 

под “Mid” и завъртете [VOLUME] 

по часовниковата стрелка или обратно.

Настройване на високите тонове

Натиснете [AUDIO], извежда 

се аудио менюто.

Натиснете функционалния бутон 

под “Treb” и завъртете [VOLUME] 

по часовниковата стрелка или обратно.

Контрол на баланса

Натиснете [AUDIO], извежда се аудио менюто.

Натиснете функционалния бутон под “Bal” 

и завъртете [VOLUME] по часовниковата 

стрелка или обратно.

Разпределение на звука (Fader)

Натиснете [AUDIO], извежда се аудио менюто.

Натиснете функционалния бутон 

под “Fad” и завъртете [VOLUME] 

по часовниковата стрелка или обратно.

Избор на предварително зададени 
стилове (Preset EQ)

Натиснете [AUDIO], извежда се аудио менюто.

Натиснете функционалния бутон под “P EQ”, 

извежда се менюто на предварително 

зададените стилове.

Натиснете функционалния бутон под 

предварително зададения стил, който желаете.

За да откажете избрания стил, натиснете 

този [P-EQ] (стил) още веднъж по същата 

процедура.

Наличните предварително зададени 

стилове са Pop (Поп), Rock (Рок), 

Country (Кънтри), Voice (Вокал), 

Jazz (Джаз), Classic (Класика).
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4 АУДИО СИСТЕМА

РЕЖИМ РАДИО

ИЗБОР НА РЕЖИМ РАДИО

Натиснете [BAND], за да слушате радио 

в друг обхват.

СМЯНА НА ОБХВАТА

Обхватът се променя от АМ на FM или от FM 

на АМ при всяко натискане на [BAND].

РЪЧНА НАСТРОЙКА НАГОРЕ/НАДОЛУ

Натиснете [<<]/[>>], за да променяте 

честотата нагоре/надолу.

Честотата нараства или намалява с една 

стъпка при всяко натискане на [<<]/[>>].

ТЪРСЕНЕ НАГОРЕ/НАДОЛУ

Натиснете и задръжте [<<]/[>>] за повече 

от една секунда, за да намерите следваща/

предишна станция автоматично.

Ако този бутон е натиснат постоянно, 

честотата се увеличава или намалява 

непрекъснато.

Когато бутонът се освободи, радиото 

започва да търси нагоре/надолу.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ 
ПРЕДПОЧИТАНИ СТАНЦИИ

Има 6 страници, в които могат 

да се запаметят до 36 предпочитани станции 

независимо от това дали са АМ или FM.

Можете да запаметите станциите 

следвайки процедурата по-долу:

Стъпка 1: Намерете желаната станция 

като използвате функцията за търсене 

или бутона за ръчна настройка.

Стъпка 2: Изберете страницата 

за предпочитани станции като 

натиснете [FAV].

Стъпка 3: Натиснете и задръжте 

желания функционален бутон 

за повече от една секунда, 

за да запаметите станцията 

на тази позиция.

Следвайки процедурата по-горе в паметта 

за предпочитани станции могат 

да се запаметят 36 станции.

ИЗВИКВАНЕ НА ЗАПАМЕТЕНА 
ПРЕДПОЧИТАНА СТАНЦИЯ

Можете да слушате запаметените 

предпочитани станции като следвате 

долната процедурата:

Стъпка 1: Изберете страницата 

за предпочитани станции като 

натиснете [FAV].

Стъпка 2: натиснете бутона под номера, 

където е запаметена желаната от Вас 

предпочитана станция.

ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО 
ЗАПАМЕТЯВАНЕ

Автоматично запаметяване

Стъпка 1: Натиснете [AS], извежда 

се менюто за автоматично запаметяване

Стъпка 2: Натиснете функционалния 

бутон под “On”, радиото ще започне 

автоматичното запаметяване и ще 

запамети автоматично12 станции.
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АУДИО СИСТЕМА 5

ИЗТРИВАНЕ НА АВТОМАТИЧНО 
ЗАПАМЕТЕНА СТРАНИЦА

След като е използвана функцията 

за автоматично запаметяване, радиото 

е запаметило страници автоматично.

За да изтриете автоматично запаметена 

страница, натиснете бутона под “Off” 

в стъпка 3 по-горе.

ПОВТОРНО ТЪРСЕНЕ 
НА АВТОМАТИЧНО ЗАПАМЕТЕНИТЕ 
СТАНЦИИ

Ако желаете да опресните станциите 

от автоматично запаметените страници, 

след автоматично запаметяване натиснете 

бутона под “Rese” в стъпка 3 от горната 

процедура за автоматично запаметяване.

ПОЛЗВАНЕ НА RDS

AF On/Off (Вкл./Изкл.)

Функция AF осигурява проследяването 

на най-добрата станция през цялото време.

Натиснете Menu (Меню) в режим радио, 

радиото извежда радио менюто.

След това натиснете функционалния бутон 

под “RDS”, радиото извежда меню RDS.

Натиснете функционалния бутон под “AF”.

AF се включва и изключва при всяко 

натискане на този бутон.

Regional On/Off (Регионални Вкл/Изкл)

Функция “Regional” превключва радиото 

на регионални станции (Regional off).

Натиснете Menu (Меню) в режим радио, 

радиото извежда радио менюто.

Натиснете функционалния бутон 

под “RDS”, радиото извежда меню RDS.

Натиснете функционалния бутон под “REG”.

Регионалните настройки се включват и изключват 

при всяко натискане на този бутон.

Приемане на съобщения за пътната 
обстановка

Ако станцията, която слушате предава 

съобщения за пътната обстановка, 

натиснете [TP], за да слушате съобщенията.

Отказване на приемането 
на съобщения за пътната обстановка

Натиснете [TP] отново, за да откажете 

съобщенията за пътната обстановка.

Търсене на станция предаваща 
съобщения за пътната обстановка

Ако станцията, която слушате в момента 

не предава съобщения за пътната обстановка, 

натиснете [TP] и радиото търси следващата 

станция предаваща такива съобщения.

PTY ТЪРСЕНЕ

С помощта на функцията PTY можете 

да настроите направо на станции, които 

в момента излъчват избраната категория 

програма.

Стъпка 1: Натиснете [PTY].

Стъпка 2: Натиснете [PTY] неколкократно 

докато на дисплея на радиото се покаже 

типът програма, който желаете.

Стъпка 3: Натиснете функционалния бутон 

под типа програма, който желаете – радиото 

започва да търси станция, която излъчва 

тази категория.

Ако няма станция в тази категория, 

на дисплея се показва “No PTY Station” 

(Няма станция от посочената категория).
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6 АУДИО СИСТЕМА

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА CD 
(CD-та)

При поставяне на всяко CD радиото 

се извежда на дисплея, а при зареждането 

му на дисплея се извежда проверка 

на записите.

Щом възпроизвеждането започне, на дисплея 

се извеждат записът и неговият номер.

Ако запалването или радиото се изключат, 

а в плейъра има CD, то ще остане вътре. Когато 

в плейъра има CD и запалването се включи, 

радиото също трябва да бъде включено, 

за да започне възпроизвеждането на CD-то. 

Когато запалването и радиото се включат, 

CD-то ще започне да се възпроизвежда от там, 

където е спряло, ако то е било последният 

избран аудиоизточник.

CD плейърът може да възпроизвежда 

по-малките (с размер 8 см) “сингъл” CD-та 

с помощта на адаптер-пръстен. CD-та 

с пълен размер и по-малките CD-та 

се зареждат по един и същ начин.

Ако се възпроизвежда CD-R, качеството 

на звука може да е по-лошо поради 

качеството на CD-R, начина на записване, 

качеството на записаната музика и начина, 

по който е ползвано CD-R. 

Може да се увеличат прескачанията, 

трудностите при намирането на записи и/или 

проблемите при зареждане и изваждане. 

Ако възникнат такива проблеми, проверете 

долната повърхност на CD-то. 

Ако повърхността на CD-то е повредена, 

например спукана, счупена или надраскана, 

то CD-то няма да работи нормално. 

Ако повърхността на CD-то е замърсена, 

виж “Грижа за Вашите CD-та” за повече 

информация.

Ако няма видими повреди, опитайте с CD, 

което със сигурност работи добре.

Не залепвайте етикети на CD-то, те могат 

да попаднат в CD плейъра. Ако CD-то 

е записано на персонален компютър 

и е нужен етикет с опис, опитайте да означите 

горната повърхност на CD-то с маркер.

Ако на дисплея се изведе съобщение 

за грешка, виж “CD съобщения” 

по-нататък в този раздел.

ИЗБОР НА РЕЖИМ 
НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА CD

Натиснете [CD/AUX], за да превключите 

от друг режим на режим възпроизвеждане 

на CD.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ДИСК

Поставете CD-то в слота с надписаната 

страна нагоре, плейърът автоматично поема 

диска в отвора и започва възпроизвеждането.

ВНИМАНИЕ

Ако залепите етикет на CD-то, поставите 
едновременно повече от едно CD в слота 
(отвора) или се опитате да възпроизвеждате 
надраскано или повредено CD, може 
да повредите плейъра. Когато използвате 
CD плейъра, използвайте само CD-та 
в добро състояние без етикети, зареждайте 
само по едно CD и пазете отвора (слота) 
за зареждане чист от несвойствени 
материали, течности и отпадъци.
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АУДИО СИСТЕМА 7

ИЗВАЖДАНЕ НА CD

Натиснете [EJECT], дискът ще бъде 

изваден от апарата.

Извадете диска от поставката.

ПАУЗА

Натиснете [CD/AUX], за да направите 

пауза във възпроизвеждането на CD-то.

На дисплея ще започне да мига “PAUSE”.

Натиснете [CD/AUX] отново, за да 

стартирате възпроизвеждането на CD-то.

Когато към радиото се свърже външно (AUX) 

устройство, функцията пауза се изключва.

СЛЕДВАЩ/ПРЕДИШЕН ЗАПИС 

Натиснете [>>/<<], плейърът започва 

възпроизвеждането на следващия/

предишния запис.

БЪРЗО ПРЕВЪРТАНЕ НАПРЕД/НАЗАД

Натиснете и задръжте [>>/<<], плейърът 

просвирва записите бързо напред/назад.

RPT (ПОВТОРЕНИЕ)

Стъпка 1: Натиснете [MENU], извеждат 

се допълнителни функции свързани 

с възпроизвеждането на диска

Стъпка 2: Натиснете функционалния 

бутон под “RPT”, текущият запис 

се повтаря непрекъснато.

За да откажете тази функция, натиснете 

функционалния бутон под “RPT” отново.

RDM (СЛУЧАЕН): 

Стъпка 1: Натиснете [MENU], 

извеждат се допълнителни функции 

свързани с възпроизвеждането 

на диска

Стъпка 2: Натиснете функционалния 

бутон под “RDM”, възпроизвежда 

се произволен запис.

За да откажете тази функция, натиснете 

функционалния бутон под “RDM” отново.

INT (СКАНИРАНЕ): 

Стъпка 1: Натиснете [MENU], 

извеждат се допълнителни функции 

свързани с възпроизвеждането 

на диска

Стъпка 2: Натиснете функционалния 

бутон под “INT”, последователно 

се възпроизвеждат първите няколко 

секунди от всеки запис.

За да откажете тази функция, натиснете 

функционалния бутон под “INT” отново.
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8 АУДИО СИСТЕМА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА MP3/WMA CD
ФОРМАТ MP3/WMA

Ако запишете Ваш MP3/WMA диск на персонален 

компютър:

• Уверете се, че MP3/WMA записите са 

записани на CD-R (записващ се диск).

• Не смесвайте стандартни аудио и MP3/WMA 

записи на един диск.

• Уверете се, че MP3/WMA файловете имат 

разширение .mp3 или .wma, тъй като файлове 

с други разширения може да не работят.

• Файловете могат да бъдат записани с различни 

фиксирани или променливи скорости. Имената 

на песните, името на изпълнителя и албума ще 

могат да се покажат на дисплея, когато при 

записа са използвани ID3 идентификатори 

версия 1 и 2.

• Създайте такава структура на записите, 

че да е лесно тяхното откриване по време 

на шофиране. Подредете песните по албуми 

като използвате отделна папка за всеки албум. 

Всяка папка или албум може да съдържа 

най-много 18 песни.

• Когато завършвате диска при запис в MP3/

WMA формат, използвайте “multiple sessions” 

(възможност за допълване на диска с още 

записи). Обикновено е по-добре да запишете 

диска на един път.

Плейърът ще може да прочете 

и възпроизведе максимум 50 папки, 

5 сесии и 999 файла (записа). Дългите 

имена на записи и имената на папките 

могат да заемат повече място отколкото 

е необходимо. За да съхраните място 

на диска, минимизирайте дължината 

на имената на записите и папките. Може 

да се използва и MP3/WMA CD, което 

е записано без файловете да са поставяни 

в папки. Системата поддържа до 8 папки 

в дълбочина (една в друга), макар 

че придържането към минимум при 

подреждането на папките в дълбочина 

намалява сложността и объркването при 

търсенето на дадена папка при 

възпроизвеждането на диска. Ако CD-то 

съдържа повече от максималните 50 папки, 

5 сесии и 999 файла, плейърът ще Ви позволи 

достъп и придвижване до указания 

максимум, но всички обекти над него 

ще са недостъпни.

ГЛАВНА ДИРЕКТОРИЯ

Главната директория ще се третира като 

папка. Ако главната директория съдържа 

компресирани аудио файлове, тя ще бъде 

изведена като ROOT (главна). Всички 

записи, които са в главната директория 

ще бъдат достъпни с приоритет, пред която 

и да е друга директория.

ПРАЗНА ДИРЕКТОРИЯ ИЛИ ПАПКА

Ако главна директория или папка 

съдържаща само папки/подпапки, 

но не и компресирани файлове директно 

в тях, съществуват някъде в структурата 

от записи, тогава плейърът ще премине към 

следващата папка в структурата от записи, 

която съдържа компресирани аудио 

файлове, а празната папка няма да бъде 

показана и номерирана. 

БЕЗ ПАПКА

Когато CD-то съдържа само компресирани 

записи, записите ще бъдат подредени 

в главната папка. Функциите “предишна/

следваща папка” са неприложими 
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АУДИО СИСТЕМА 9

на CD записано без папки. 

Когато се извежда името на папката, 

дисплеят показва ROOT.

Когато CD-то съдържа само компресирани 

аудио записи, но не съдържа папки, 

записите ще бъдат подредени в главната 

папка. Когато се извежда името на папката, 

дисплеят ще показва ROOT.

РЕД НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Записите ще се възпроизвеждат 

в следния ред:

• Възпроизвеждането започва от първия 

запис в главната директория. 

• Когато всички записи от главната 

директория са просвирени, 

възпроизвеждането на записите 

продължава според тяхната 

номерация.

• След като завърши възпроизвеждането 

на последния запис от последната папка, 

плейърът започва възпроизвеждането 

отново от първия запис в първата папка 

или от главната директория.

СИСТЕМА НА ЗАПИСИТЕ 
И ИМЕНУВАНЕ

Извежда се името на песента от ID3 

идентификатора. Ако името на песента 

не присъства като ID3 идентификатор, 

ще се изведе името на записа без 

разширението (например MP3/WMA).

Имена на записи по-дълги от 32 знака 

или 4 страници ще бъдат съкратени. 

На дисплея няма да се изведат части от думи 

от последната страница с текст, както 

и разширенията на имената на записите.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА MP3/WMA

При включено запалване вкарайте частично 

CD-то в отвора с надписа нагоре. Плейърът 

ще го прибере вътре, а на дисплея ще 

се изведе Loading, след това Filecheck 

и накрая MP3 or WMA. 

Възпроизвеждането на CD-то трябва 

да започне. Не може да поставите CD 

при изключено ACC.

Когато всеки нов запис започне 

да се възпроизвежда, номерът на записа 

и името на песента ще се появят на дисплея.

Ако запалването или радиото се изключат, 

а в плейъра има CD, то ще остане вътре. 

Когато в плейъра има CD и запалването 

се включи, радиото трябва да бъде включено, 

за да започне възпроизвеждането на CD-то. 

Когато запалването и радиото се включат, 

CD-то ще започне да се възпроизвежда 

от там, където е спряло, ако то е било 

последният избран източник.

CD плейърът може да възпроизвежда 

по-малките (с размер 8 см) единични CD-та 

с помощта на адаптер-пръстен. CD-та 

с пълен размер и по-малките CD-та 

се зареждат по един и същ начин.

Ако се възпроизвежда CD-R, качеството 

на звука може да е по-лошо поради качеството 

на CD-R, начина на записване, качеството 

на записаната музика и начина, по който 

е ползвано CD-R. Може да се увеличат 

прескачанията, трудностите при намирането 

на записи и/или проблемите при зареждане 

и изваждане. Ако възникнат такива проблеми, 

проверете долната повърхност на CD-то. Ако 

повърхността на CD-то е повредена, например 

спукана, счупена или надраскана, то CD-то 

няма да работи нормално. Ако повърхността 

на CD-то е замърсена, виж “Грижа за Вашите 

CD-та” за повече информация.
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10 АУДИО СИСТЕМА

Ако няма видими повреди, опитайте с CD, 

което със сигурност работи добре.

Не залепвайте етикети на CD-то, те могат 

да попаднат в CD плейъра. Ако CD-то 

е записано на персонален компютър и е нужен 

етикет с опис, опитайте да означите горната 

повърхност на CD-то с маркер.

Ако на дисплея се изведе съобщение 

за грешка, виж “CD съобщения” 

по-нататък в този раздел.

Всички CD функции работят 

по същия начин при възпроизвеждане 

на MP3/WMA, освен изброените тук. 

Виж “Възпроизвеждане на CD” по-горе 

за повече информация.

РЕЖИМ ВСИЧКИ/ДИРЕКТОРИЯ

Функциите “повторение”, “интро-сканиране”, 

“произволно” работят в тази папка, когато 

режим “всички” е активен.

Стъпка 1: Натиснете [MENU], извеждат 

се допълнителни функции свързани 

с възпроизвеждането на диска

Стъпка 2: Натиснете функционалния 

бутон под “ALL”, тогава “All” 

се сменя с “DIR”

За да откажете dir режима, натиснете 

функционалния бутон под “DIR” отново.

ИЗВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 
ОТ ID3 ИДЕНТИФИКАТОР

Натиснете [INFO], дисплеят извежда 

информацията от ID3 идентификатора 

на текущите записи.

ВНИМАНИЕ

Ако залепите етикет на CD-то, 
поставите едновременно повече от едно 
CD в слота (отвора) или се опитате 
да възпроизвеждате надраскано или 
повредено CD, може да повредите 
плейъра. Когато използвате 
CD плейъра, използвайте само CD-та 
в добро състояние без етикети, 
зареждайте само по едно CD и пазете 
отвора (слота) за зареждане чист 
от несвойствени материали, течности 
и отпадъци.
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ПРЕВЪРТАНЕ ВКЛ/ИЗКЛ

Дългите имена на файлове се превъртат 

от дясно на ляво, когато превъртането 

е включено.

Стъпка 1: Натиснете [MENU], 

извеждат се допълнителни функции 

свързани с възпроизвеждането 

на диска

Стъпка 2: Натиснете функционалния 

бутон под “Scroll”, текущият запис 

се повтаря непрекъснато.

За да откажете тази функция, натиснете 

функционалния бутон под “Scroll” отново.

CD СЪОБЩЕНИЯ

CHECK CD: Ако това съобщение се изведе 

на дисплея и/или CD-то излезе, това може 

да се дължи на една от следните причини:

• CD-то е много нагрято. Когато 

температурата му се нормализира, 

CD-то би трябвало да работи.

• Карате по много неравен път. 

Когато пътят стане по-равен, 

CD-то би трябвало да работи.

• CD-то е замърсено, надраскано, 

мокро или обърнато надолу.

• Въздухът е много влажен. Ако това 

е така, изчакайте около час и опитайте 

отново.

• Възможно е форматът на CD-то 

да не е съвместим. Виж “MP3 формат” 

по-горе в настоящия раздел.

• Може да са възникнали проблеми 

при записа на CD-то.

• Възможно е етикетът да е заседнал 

в CD плейъра.

Ако CD-то не се възпроизвежда добре 

по някаква друга причина, опитайте с CD, 

за което знаете, че е добро.

Ако някоя грешка се повтаря постоянно 

или ако дадена грешка не може да бъде 

коригирана, обърнете се към вашия дилър. 

Ако се извежда съобщение за грешка, 

запишете го и го покажете на дилъра, 

когато му обяснявате проблема.
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12 АУДИО СИСТЕМА

ВЪНШЕН (AUX) РЕЖИМ

Радиото има вход (жак) за външен източник 

(с диаметър 3.5 мм) разположен в долната 

дясна част на челния панел.

Това не е аудио изход; не включвайте 

слушалки в предния вход за външен 

източник.

Можете обаче да свържете външно аудио 

устройство като например iPod, преносим 

компютър, MP3 плейър, CD чейнджър, 

XM™ приемник и др. към входа за външен 

източник, за да използвате устройството 

като допълнителен аудиоизточник.

ИЗБОР НА РЕЖИМ ВЪНШЕН 
ИЗТОЧНИК

Натиснете [CD/AUX], когато сте в друг 

режим на възпроизвеждане.

Ако на входа за външен аудиоизточник 

не се открива устройство, не може 

да се мине на режим външен източник.

СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ

Системата за сигурност предпазва радиото 

от кражба.

След записването на идентификационния (ID) 

код с помощта на функцията за предпазно 

заключване, дори и да бъде откраднат 

и инсталиран някъде другаде, апаратът 

не може да бъде използван, ако записаният 

идентификационен код не бъде въведен.

Настройване на предпазното заключване 

(регистриране на ID код)

Изключете радиото.

➮ Натиснете [POWER] задържайки 

едновременно натиснати [INFO] 

и най-левия функционален бутон.

Установява се режим на запис на ID код 

и на дисплея се появяват цифрите от 1 до 6.

➮ Натиснете необходимите функционални 

бутони под 1 до 6 на дисплея, 

за да въведете четирицифрен код.

➮ Натиснете [POWER].

ID кодът ще се регистрира и апаратът 

ще се изключи.

ОСВОБОЖДВАНЕ НА ПРЕДПАЗНОТО 
ЗАКЛЮЧВАНЕ

Изключете радиото.

➮ Натиснете [POWER] задържайки 

едновременно натиснати [INFO] 

и най-левия функционален бутон.

Установява се режим на запис на ID код 

и на дисплея се появяват цифрите от 1 до 6.

➮ Натиснете необходимите функционални 

бутони под 1 до 6 на дисплея, 

за да въведете четирицифрен код.

➮ Натиснете [POWER].

Ако въведеният код съвпада със записания 

код, предпазното заключване 

се освобождава и радиото се изключва.
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ЗАБЕЛЕЖКА

След като един път е бил записан даден 
ID код, то този ID код е необходим 
за освобождаването на предпазното 
заключване. Внимавайте 
да не забравите предпазния код.

Ако десет пъти последователно се въведе 
неправилен код за освобождаване 
на предпазното заключване, след това 
в рамките на един час не е възможно 
да се правят повече опити.

БУТОНИ ВЪРХУ ВОЛАНА*

Основните операции с аудио системата 

могат да се извършат посредством 

бутоните върху волана. 

T7D4001A

PWR

MODE

SEEK

ЗАБЕЛЕЖКА

При избор на аудио режим, ако нищо 
не е свързано към AUX входа 
(входа за външно устройство), 
режимът AUX се прескача.
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Бутон Функция

PWR • Когато електрозахранването на апарата е включено:

Кратко натискане: Включва функцията за изключване на звука

Продължително 

натискане:

Изключва електрозахранването на апарата.

• Когато електрозахранването на апарата е изключено:

Натискането на бутона включва електрозахранването на апарата.

MODE Използва се за избор на аудио режим.

AM  FM  CD  (AUX)  обратно на AM

SEEK • В режим радио:

Кратко натискане: Превключва на следващата запаметена 

станция

Продължително 

натискане:

Започва автоматична настройка

• В режим CD (компакт-диск):

Кратко натискане: Сменя запис

Продължително 

натискане:

Започва бързо търсене на запис в посока 

напред

VOLUME (+) + страна: Увеличава силата на звука

(–) - страна: Намалява силата на звука
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RDS РАДИО И CD ЧЕЙНДЖЪР

Преди да използвате апарата за първи 

път прочетете внимателно настоящите 

инструкции.

ВНИМАНИЕ

Пътната безопасност има абсолютно 
предимство. Използвайте радиото, 
само ако пътната обстановка 
позволява това. Запознайте 
се с апарата преди да потеглите на път.

Когато сте в автомобила, винаги 
трябва да сте в състояние да чуете 
навреме сирените на полицията, 
пожарна или линейка. Затова, каквото 
и да слушате, нагласете силата 
на звука на разумно ниво.

ВНИМАНИЕ

Аудио системата може да бъде 
повредена при стартиране на двигателя 
с помощни кабели. Изключете 
системата.

C8E4002A
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1. Бутон Power (захранване)

При включено захранване: 

Кратко натискане:

Включва и изключва функцията 

за заглушаване на звука. 

Продължително натискане: 

Изключва захранването 

на апарата. 

При изключено захранване: 

Натискането на бутона включва 

захранването на апарата.

2. Бутон Volume (сила на звука)
Регулиране на силата на звука 

и регулиране на тона в съответния режим.

3. Бутон TP
Настройка на приемането 

на съобщения за пътната обстановка.

4. Бутон PTY
В режим FM радио можете да изберете 

индикацията на FM радио категориите.

5. Бутон CD/AUX
Превключва аудио режима между CD 

и AUX

6. Бутон AUDIO (АУДИО)
При натискане избира тона, 

режимите за разпределение 

на звука отпред/отзад и вляво/вдясно.

7. Бутон MENU (МЕНЮ)
При натискане избира режима 

на менюто за настройка

8. Бутон EJECT (ИЗВАЖДАНЕ)
Използва се за изваждане на диска 

от апарата.

9. Бутон Function buttons 
(Функционални бутони)
Използват се за избор на функциите 

показани на дисплея

10. Бутон LOAD
Използва се за поставяне на диска 

в апарата.

11. Бутон FAV
Превключва между предварително 

запаметените страници със станции

12. Бутон INFO (ИНФО)
Показва необходимата информация 

за извършване на операциите при всеки 

режим и функция, излъчваните 

програми, както и информация от диска.

13. Бутон BAND (ОБХВАТ)
Превключва обхвата между AM и FM

14. Бутон |<
В режим радио избира радиостанции 

(търсене надолу)

В режим CD се използва за бързо 

търсене на запис назад във 

възпроизвежданите записи

15. Бутон >|
В режим радио избира радиостанции 

(търсене нагоре).

В режим CD се използва за бързо 

търсене на запис напред във 

възпроизвежданите записи
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Включване/ Изключване 
(POWER ON/OFF)

Включване (Power On)

Натиснете [POWER], за да включите 

радиото, когато захранването 

е изключено.

Изключване (Power off)

Натиснете [POWER] и задръжте повече 

от 1 секунда, за да изключите радиото, 

когато захранването е включено.

ЗАГЛУШАВАНЕ НА ЗВУКА 
(AUDIO MUTE)

Натиснете [POWER], за да заглушите 

звука, когато захранването е включено.

РЕГУЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА 
(VOLUME ADJUSTMENT)

Завъртете бутона за звука по часовниковата 

стрелка, за да увеличите звука.

Завъртете бутона за звука обратно 

на часовниковата стрелка, за да намалите 

звука.

АУДИО НАСТРОЙКИ (AUDIO 
ADJUSTMENT)

Настройване на ниските тонове (баси)

Натиснете [AUDIO], извежда 

се аудио менюто.

Натиснете функционалния бутон 

под “Bass” и завъртете [VOLUME] 

по часовниковата стрелка или обратно.

Настройване на средните тонове

Натиснете [AUDIO], извежда 

се аудио менюто.

Натиснете функционалния бутон 

под “Mid” и завъртете [VOLUME] 

по часовниковата стрелка или обратно.

Настройване на високите тонове

Натиснете [AUDIO], извежда 

се аудио менюто.

Натиснете функционалния бутон 

под “Treb” и завъртете [VOLUME] 

по часовниковата стрелка или обратно.

Контрол на баланса

Натиснете [AUDIO], извежда се аудио менюто.

Натиснете функционалния бутон под “Bal” 

и завъртете [VOLUME] по часовниковата 

стрелка или обратно. 

Разпределение на звука (Fader)

Натиснете [AUDIO], извежда се аудио менюто.

Натиснете функционалния бутон 

под “Fad” и завъртете [VOLUME] 

по часовниковата стрелка или обратно.

Избор на предварително зададени 
стилове (Preset EQ)

Натиснете [AUDIO], извежда се аудио менюто.

Натиснете функционалния бутон под “P EQ”, 

извежда се менюто на предварително 

зададените стилове.

Натиснете функционалния бутон под 

предварително зададения стил, който желаете.

За да откажете избрания стил, натиснете 

този [P-EQ] (стил) още веднъж по същата 

процедура.

Наличните предварително зададени 

стилове са Pop (Поп), Rock (Рок), 

Country (Кънтри), Voice (Вокал), 

Jazz (Джаз), Classic (Класика).
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РЕЖИМ РАДИО

ИЗБОР НА РЕЖИМ РАДИО

Натиснете [BAND], за да минете на режим 

радио от режим CD или AUX.

СМЯНА НА ОБХВАТА

Обхватът се променя от АМ на FM или от FM 

на АМ при всяко натискане на [BAND].

РЪЧНА НАСТРОЙКА НАГОРЕ/НАДОЛУ

Натиснете [<<]/[>>], за да променяте 

честотата нагоре/надолу.

Честотата нараства или намалява с една 

стъпка при всяко натискане на [<<]/[>>].

ТЪРСЕНЕ НАГОРЕ/НАДОЛУ

Натиснете и задръжте [<<]/[>>] за повече 

от една секунда, за да намерите следваща/

предишна станция автоматично.

Ако този бутон е натиснат постоянно, 

честотата се увеличава или намалява 

непрекъснато.

Когато бутонът се освободи, радиото 

започва да търси нагоре/надолу.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ 
ПРЕДПОЧИТАНИ СТАНЦИИ

Има 6 страници, в които могат 

да се запаметят до 36 предпочитани станции 

независимо от това дали са АМ или FM.

Можете да запаметите станциите 

следвайки процедурата по-долу:

Стъпка 1: Намерете желаната станция 

като използвате функцията за търсене 

или бутона за ръчна настройка.

Стъпка 2: Изберете страницата 

за предпочитани станции като 

натиснете [FAV].

Стъпка 3: Натиснете и задръжте желания 

функционален бутон за повече 

от една секунда, за да запаметите 

станцията на тази позиция.

По горната процедура можете 

да запаметите 36 станции в паметта 

за предпочитани станции.

ИЗВИКВАНЕ НА ЗАПАМЕТЕНА 
ПРЕДПОЧИТАНА СТАНЦИЯ

Можете да слушате запаметените 

предпочитани станции като следвате 

долната процедурата:

Стъпка 1: Изберете страницата 

за предпочитани станции като 

натиснете [FAV].

Стъпка 2: натиснете бутона под номера, 

където е запаметена желаната от Вас 

предпочитана станция.

ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО 
ЗАПАМЕТЯВАНЕ

Автоматично запаметяване

Стъпка 1: Натиснете [MENU], извежда 

се радио менюто.

Стъпка 2: Натиснете функционалния 

бутон под “AS”, извежда се менюто 

за автоматично запаметяване.

Стъпка 3: Натиснете функционалния 

бутон под “On”, радиото ще започне 

автоматичното запаметяване и ще 

запамети автоматично 12 станции.
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ИЗТРИВАНЕ НА АВТОМАТИЧНО 
ЗАПАМЕТЕНА СТРАНИЦА

След като е използвана функцията 

за автоматично запаметяване, радиото 

е запаметило страници автоматично.

За да изтриете автоматично запаметена 

страница, натиснете функционалния бутон 

под “Off” в стъпка 3 по-горе.

ПОВТОРНО ТЪРСЕНЕ 
НА АВТОМАТИЧНО ЗАПАМЕТЕНИТЕ 
СТАНЦИИ

Ако желаете да опресните станциите 

от автоматично запаметените страници, 

след автоматично запаметяване натиснете 

бутона под “Rese” в стъпка 3 от горната 

процедура за автоматично запаметяване.

ПОЛЗВАНЕ НА RDS

AF On/Off (Вкл./Изкл.)

Функция AF осигурява проследяването 

на най-добрата станция през цялото време.

Натиснете Menu (Меню) в режим радио, 

радиото извежда радио менюто.

След това натиснете функционалния бутон 

под “RDS”, радиото извежда меню RDS.

Натиснете функционалния бутон под “AF”.

AF се включва и изключва при всяко 

натискане на този бутон.

Regional On/Off (Регионални Вкл/Изкл)

Функция “Regional” превключва радиото 

на регионални станции (Regional off).

Натиснете Menu (Меню) в режим радио, 

радиото извежда радио менюто.

Натиснете функционалния бутон под “RDS”, 

радиото извежда меню RDS.

Натиснете функционалния бутон под “REG”.

Натиснете [REG], за да минете 

на регионална функция и натиснете [REG] 

отново, за да я изключите.

Приемане на съобщения за пътната 
обстановка

Ако станцията, която слушате предава 

съобщения за пътната обстановка, 

натиснете [TP], за да слушате съобщенията.

Отказване на приемането 
на съобщения за пътната обстановка

Натиснете [TP] отново, за да откажете 

съобщенията за пътната обстановка.

Търсене на станция предаваща 
съобщения за пътната обстановка

Ако станцията, която слушате в момента 

не предава съобщения за пътната обстановка, 

натиснете [TP] и радиото търси следващата 

станция предаваща такива съобщения.

PTY ТЪРСЕНЕ

С помощта на функцията PTY можете 

да настроите направо на станции, които 

в момента излъчват избраната категория 

програма.

Стъпка 1: Натиснете [PTY].

Стъпка 2: Натиснете [PTY] неколкократно 

докато на дисплея на радиото се покаже 

типът програма, който желаете.

Стъпка 3: Натиснете функционалния бутон 

под типа програма, който желаете – радиото 

започва да търси станция, която излъчва 

тази категория.

Ако няма станция в тази категория, 

на дисплея се показва “No PTY Station” 

(Няма станция от посочената категория).
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ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА CD 
(CD-та)
При поставяне на всяко CD радиото 

се извежда на дисплея, а при зареждането 

му на дисплея се извежда проверката 

на записите.

Щом възпроизвеждането започне, на дисплея 

се извеждат записът и неговият номер.

Ако запалването или радиото се изключат, 

а в плейъра има CD, то ще остане вътре. 

Когато в плейъра има CD и запалването 

се включи, радиото също трябва да бъде 

включено, за да започне възпроизвеждането 

на CD-то. Когато запалването и радиото 

се включат, CD-то ще започне 

да се възпроизвежда от там, където 

е спряло, ако то е било последният избран 

аудиоизточник.

CD плейърът може да възпроизвежда 

по-малките (с размер 8 см) “сингъл” CD-та 

с помощта на адаптер-пръстен. CD-та 

с пълен размер и по-малките CD-та 

се зареждат по един и същ начин.

Ако се възпроизвежда CD-R, качеството 

на звука може да е по-лошо поради 

качеството на CD-R, начина на записване, 

качеството на записаната музика и начина, 

по който е ползвано CD-R. 

Може да се увеличат прескачанията, 

трудностите при намирането на записи 

и/или проблемите при зареждане 

и изваждане. Ако възникнат такива 

проблеми, проверете долната повърхност 

на CD-то. Ако повърхността на CD-то 

е повредена, например спукана, счупена или 

надраскана, то CD-то няма да работи 

нормално. Ако повърхността на CD-то 

е замърсена, виж “Грижа за Вашите CD-та” 

за повече информация.

Ако няма видими повреди, опитайте с CD, 

което със сигурност работи добре.

Не залепвайте етикети на CD-то, те могат 

да попаднат в CD плейъра. Ако CD-то 

е записано на персонален компютър 

и е нужен етикет с опис, опитайте да означите 

горната повърхност на CD-то с маркер.

Ако на дисплея се изведе съобщение 

за грешка, виж “CD съобщения” 

по-нататък в този раздел.

ИЗБОР НА РЕЖИМ 
НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА CD

Натиснете [CD/AUX], за да превключите 

от друг режим на режим възпроизвеждане 

на CD.

ВНИМАНИЕ

Ако залепите етикет на CD-то, 
поставите едновременно повече от едно 
CD в слота (отвора) или се опитате 
да възпроизвеждате надраскано или 
повредено CD, може да повредите 
плейъра. Когато използвате CD 
плейъра, използвайте само CD-та 
в добро състояние без етикети, 
зареждайте само по едно CD и пазете 
отвора (слота) за зареждане чист 
от несвойствени материали, течности 
и отпадъци.
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ЗАРЕЖДАНЕ НА ДИСК

В апарата могат да се поставят най-много 
6 диска.

Стъпка 1: Натиснете [LOAD], така 
се показва броят на свободните места 
за дискове.

Стъпка 2: Натиснете функционалния 
бутон под номера, където желаете 
да поставите диска.

Стъпка 3: Поставете CD-то в слота 
с надписаната страна нагоре, плейърът 
автоматично поема диска в отвора 
и започва възпроизвеждането.

За да поставите няколко CD-та, направете 

следното:

Стъпка 1: Натиснете и задръжте 
бутона за зареждане (load) за една 
секунда. Ще чуете “биип” сигнал 
и ще се изведе съобщение 

за въвеждане на няколко диска.

Стъпка 2: Следвайте показваните 
инструкции за това кога да бъдат 
поставени дисковете.

CD плейърът може да поеме до 6 диска. 

ИЗВАЖДАНЕ НА CD

Натиснете [EJECT], така се показва 

номерът на диска поставен в устройството.

Натиснете функционалния бутон под 

номера, дискът ще бъде изваден от апарата.

Извадете диска от поставката.

Натиснете [EJECT] за повече от 1 секунда, 

така апаратът изважда подред поставените 

дискове.

ПАУЗА

Натиснете [CD/AUX], за да направите 

пауза във възпроизвеждането на CD-то.

На дисплея ще започне да мига “PAUSE”.

Натиснете [CD/AUX] отново, за да 

стартирате възпроизвеждането на CD-то.

Когато към радиото се свърже външно (AUX) 

устройство, функцията пауза се изключва.

СЛЕДВАЩ/ПРЕДИШЕН ДИСК 

Натиснете функционалния бутон 

под “DISC+/Disc-”, за да смените диска, 

така плейърът възпроизвежда първия запис 

от следващия/предишния диск.

СЛЕДВАЩ/ПРЕДИШЕН ЗАПИС 

Натиснете [>>/<<], плейърът започва 

възпроизвеждането на следващия/

предишния запис.

БЪРЗО ПРЕВЪРТАНЕ НАПРЕД/НАЗАД

Натиснете и задръжте [>>/<<], плейърът 

просвирва записите бързо напред/назад.

ЗАБЕЛЕЖКА

Натиснете бутон LOAD отново, за да 
откажете поставянето на повече CD-та.
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RPT (ПОВТОРЕНИЕ)

Стъпка 1: Натиснете [MENU], 

извеждат се допълнителни функции 

свързани с възпроизвеждането 

на диска

Стъпка 2: Натиснете функционалния 

бутон под “RPT”, текущият запис 

се повтаря непрекъснато.

За да откажете тази функция, натиснете 

функционалния бутон под “RPT” отново.

RDM (СЛУЧАЕН): 

Стъпка 1: Натиснете [MENU], 

извеждат се допълнителни функции 

свързани с възпроизвеждането 

на диска

Стъпка 2: Натиснете функционалния 

бутон под “RDM”, възпроизвежда 

се произволен запис.

За да откажете тази функция, натиснете 

функционалния бутон под “RDM” отново.

INT (СКАНИРАНЕ): 

Стъпка 1: Натиснете [MENU], 

извеждат се допълнителни функции 

свързани с възпроизвеждането 

на диска

Стъпка 2: Натиснете функционалния 

бутон под “INT”, последователно 

се възпроизвеждат първите няколко 

секунди от всеки запис.

За да откажете тази функция, натиснете 

функционалния бутон под “INT” отново.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА MP3/WMA CD

ФОРМАТ MP3/WMA

Ако запишете Ваш MP3/WMA диск 
на персонален компютър:
• Уверете се, че MP3/WMA записите 

са записани на CD-R (записващ се диск).
• Не смесвайте стандартни аудио и MP3/

WMA записи на един диск.
• Уверете се, че MP3/WMA файловете имат 

разширение .mp3 или .wma, тъй като 
файлове с други разширения може 
да не работят.

• Файловете могат да бъдат записани 
с различни фиксирани или променливи 
скорости. Имената на песните, името 
на изпълнителя и албума ще могат 
да се покажат на дисплея, когато при 
записа са използвани ID3 идентификатори 
версия 1 и 2.

• Създайте такава структура на записите, 
че да е лесно тяхното откриване по време 
на шофиране. Подредете песните 
по албуми като използвате отделна папка 
за всеки албум. Всяка папка или албум 
може да съдържа най-много 18 песни.

• Когато завършвате диска при запис в MP3/
WMA формат, използвайте “multiple 
sessions” (възможност за допълване 
на диска с още записи). Обикновено 
е по-добре да запишете диска на един път.
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Плейърът ще може да прочете 

и възпроизведе максимум 50 папки, 5 сесии 

и 999 файла (записа). Дългите имена 

на записи и имената на папките могат 

да заемат повече място отколкото 

е необходимо. За да съхраните място 

на диска, минимизирайте дължината 

на имената на записите и папките. Може 

да се използва и MP3/WMA CD, което 

е записано без файловете да са поставяни 

в папки. Системата поддържа до 8 папки 

в дълбочина (една в друга), макар 

че придържането към минимум при 

подреждането на папките в дълбочина 

намалява сложността и объркването 

при търсенето на дадена папка при 

възпроизвеждането на диска. Ако CD-то 

съдържа повече от максималните 50 папки, 

5 сесии и 999 файла, плейърът ще Ви позволи 

достъп и придвижване до указания 

максимум, но всички обекти над него 

ще са недостъпни.

ГЛАВНА ДИРЕКТОРИЯ

Главната директория ще се третира като 

папка. Ако главната директория съдържа 

компресирани аудио файлове, тя ще бъде 

изведена като ROOT (главна). Всички 

записи, които са в главната директория 

ще бъдат достъпни с приоритет, пред която 

и да е друга директория.

ПРАЗНА ДИРЕКТОРИЯ ИЛИ ПАПКА

Ако главна директория или папка 

съдържаща само папки/подпапки, 

но не и компресирани файлове директно 

в тях, съществуват някъде в структурата 

от записи, тогава плейърът ще премине към 

следващата папка в структурата от записи, 

която съдържа компресирани аудио 

файлове, а празната папка няма да бъде 

показана и номерирана. 

БЕЗ ПАПКА

Когато CD-то съдържа само компресирани 

записи, записите ще бъдат подредени 

в главната папка. Функциите “предишна/

следваща папка” са неприложими 

на CD записано без папки. Когато 

се извежда името на папката, дисплеят 

показва ROOT.

Когато CD-то съдържа само компресирани 

аудио записи, но не съдържа папки, 

записите ще бъдат подредени в главната 

папка. Когато се извежда името на папката, 

дисплеят ще показва ROOT.

РЕД НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Записите ще се възпроизвеждат в следния ред:

• Възпроизвеждането започва от първия 

запис в главната директория. 

• Когато всички записи от главната 

директория са просвирени, 

възпроизвеждането на записите 

продължава според тяхната номерация.

• След като завърши възпроизвеждането 

на последния запис от последната 

папка, плейърът започва 

възпроизвеждането отново от първия 

запис в първата папка или от главната 

директория.
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СИСТЕМА НА ЗАПИСИТЕ 
И ИМЕНУВАНЕ

Извежда се името на песента от ID3 

идентификатора. Ако името на песента 

не присъства като ID3 идентификатор, 

ще се изведе името на записа 

без разширението (например MP3/WMA).

Имена на записи по-дълги от 32 знака 

или 4 страници ще бъдат съкратени. 

На дисплея няма да се изведат части от думи 

от последната страница с текст, както 

и разширенията на имената на записите.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА MP3/WMA

При включено запалване вкарайте частично 

CD-то в отвора с надписа нагоре. Плейърът 

ще го прибере вътре, а на дисплея ще 

се изведе Loading, след това File check 

и накрая MP3 or WMA. 

Възпроизвеждането на CD-то трябва 

да започне. Не може да поставите CD 

при изключено ACC.

Когато всеки нов запис започне 

да се възпроизвежда, номерът 

на записа и името на песента 

ще се появят на дисплея.

Ако запалването или радиото се изключат, 
а в плейъра има CD, то ще остане вътре. 
Когато в плейъра има CD и запалването 
се включи, радиото трябва да бъде включено, 
за да започне възпроизвеждането на CD-то. 
Когато запалването и радиото се включат, 

CD-то ще започне да се възпроизвежда 
от там, където е спряло, ако то е било 
последният избран източник.

CD плейърът може да възпроизвежда 
по-малките (с размер 8 см) единични CD-та 
с помощта на адаптер-пръстен. CD-та 
с пълен размер и по-малките CD-та 
се зареждат по един и същ начин.

Ако се възпроизвежда CD-R, качеството 
на звука може да е по-лошо поради качеството 
на CD-R, начина на записване, качеството 
на записаната музика и начина, по който 

е ползвано CD-R. Може да се увеличат 
прескачанията, трудностите при намирането 
на записи и/или проблемите при зареждане 
и изваждане. Ако възникнат такива проблеми, 
проверете долната повърхност на CD-то. Ако 
повърхността на CD-то е повредена, например 
спукана, счупена или надраскана, то CD-то 

няма да работи нормално. Ако повърхността 
на CD-то е замърсена, виж “Грижа за Вашите 

CD-та” за повече информация.

Ако няма видими повреди, опитайте с CD, 

което със сигурност работи добре.

Не залепвайте етикети на CD-то, те могат 

да попаднат в CD плейъра. Ако CD-то 

е записано на персонален компютър 

и е нужен етикет с опис, опитайте 

да означите горната повърхност на CD-то 

с маркер.

ВНИМАНИЕ

Ако залепите етикет на CD-то, 
поставите едновременно повече от едно 
CD в слота (отвора) или се опитате 
да възпроизвеждате надраскано 
или повредено CD, може да повредите 
плейъра. Когато използвате CD 
плейъра, използвайте само CD-та 
в добро състояние без етикети, 
зареждайте само по едно CD и пазете 
отвора (слота) за зареждане чист 
от несвойствени материали, течности 
и отпадъци.
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Ако на дисплея се изведе съобщение 

за грешка, виж “CD съобщения” 

по-нататък в този раздел.

Всички CD функции работят 

по същия начин при възпроизвеждане 

на MP3/WMA, освен изброените тук. 

Виж “Възпроизвеждане на CD” по-горе 

за повече информация.

РЕЖИМ ВСИЧКИ/ДИРЕКТОРИЯ

Функциите “повторение”, “интро-сканиране”, 

“произволно” работят в тази папка, когато 

режим “всички” е активен.

Стъпка 1: Натиснете [MENU], 

извеждат се допълнителни функции 

свързани с възпроизвеждането 

на диска

Стъпка 2: Натиснете функционалния 

бутон под “ALL”, тогава “All” 

се сменя с “DIR”

За да откажете dir режима, натиснете 

функционалния бутон под “DIR” отново.

ИЗВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 
ОТ ID3 ИДЕНТИФИКАТОР

Натиснете [INFO], дисплеят извежда 

информацията от ID3 идентификатора 

на текущите записи.

ПРЕВЪРТАНЕ ВКЛ/ИЗКЛ

Дългите имена на файлове се превъртат 

от дясно на ляво, когато превъртането 

е включено.

Стъпка 1: Натиснете [MENU], 

извеждат се допълнителни функции 

свързани с възпроизвеждането 

на диска

Стъпка 2: Натиснете функционалния 

бутон под “Scroll”, текущият запис 

се повтаря непрекъснато.

За да откажете тази функция, натиснете 

функционалния бутон под “Scroll” отново.
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CD СЪОБЩЕНИЯ

CHECK CD: Ако това съобщение се изведе 

на дисплея и/или CD-то излезе, това може 

да се дължи на една от следните причини:

• CD-то е много нагрято. Когато 

температурата му се нормализира, 

CD-то би трябвало да работи.

• Карате по много неравен път. 

Когато пътят стане по-равен, 

CD-то би трябвало да работи.

• CD-то е замърсено, надраскано, 

мокро или обърнато надолу.

• Въздухът е много влажен. Ако това 

е така, изчакайте около час и опитайте 

отново.

• Възможно е форматът на CD-то 

да не е съвместим. Виж “MP3 формат” 

по-горе в настоящия раздел.

• Може да са възникнали проблеми при 

записа на CD-то.

• Възможно е етикетът да е заседнал 

в CD плейъра.

Ако CD-то не се възпроизвежда добре 

по някаква друга причина, опитайте с CD, 

за което знаете, че е добро.

Ако някоя грешка се повтаря постоянно 

или ако дадена грешка не може да бъде 

коригирана, обърнете се към вашия дилър. 

Ако се извежда съобщение за грешка, 

запишете го и го покажете на дилъра, 

когато му обяснявате проблема.

ВЪНШЕН (AUX) РЕЖИМ

Радиото има вход (жак) за външен източник 

(с диаметър 3.5 мм) разположен в долната 

дясна част на челния панел.

Това не е аудио изход; не включвайте 

слушалки в предния вход за външен 

източник.

Можете обаче да свържете външно аудио 

устройство като например iPod, преносим 

компютър, MP3 плейър, CD чейнджър, 

XM™ приемник и др. към входа за външен 

източник, за да използвате устройството 

като допълнителен аудиоизточник.

ИЗБОР НА РЕЖИМ ВЪНШЕН 
ИЗТОЧНИК

Натиснете [CD/AUX], когато сте в друг 

режим на възпроизвеждане.

Ако на входа за външен аудиоизточник 

не се открива устройство, не може 

да се мине на режим външен източник.
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СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ

Системата за сигурност предпазва радиото 

от кражба.

След записването на идентификационния (ID) 

код с помощта на функцията за предпазно 

заключване, дори и да бъде откраднат 

и инсталиран някъде другаде, апаратът 

не може да бъде използван, ако записаният 

идентификационен код не бъде въведен.

Настройване на предпазното заключване 

(регистриране на ID код)

Изключете радиото.

➮ Натиснете [POWER] задържайки 

едновременно натиснати [INFO] 

и най-левия функционален бутон.

Установява се режим на запис на ID код 

и на дисплея се появяват цифрите от 1 до 6.

➮ Натиснете необходимите функционални 

бутони под 1 до 6 на дисплея, 

за да въведете четирицифрен код.

➮ Натиснете [POWER].

ID кодът ще се регистрира и апаратът 

ще се изключи.

ОСВОБОЖДВАНЕ НА ПРЕДПАЗНОТО 
ЗАКЛЮЧВАНЕ

Изключете радиото.

➮ Натиснете [POWER] задържайки 

едновременно натиснати [INFO] 

и най-левия функционален бутон.

Установява се режим на запис на ID код 

и на дисплея се появяват цифрите от 1 до 6.

➮ Натиснете необходимите функционални 

бутони под 1 до 6 на дисплея, 

за да въведете четирицифрен код.

➮ Натиснете [POWER].

Ако въведеният код съвпада със записания 

код, предпазното заключване 

се освобождава и радиото се изключва.

ЗАБЕЛЕЖКА

След като един път е бил записан даден 
ID код, то този ID код е необходим 
за освобождаването на предпазното 
заключване. Внимавайте 
да не забравите предпазния код.

Ако десет пъти последователно 
се въведе неправилен код 
за освобождаване на предпазното 
заключване, след това в рамките 
на един час не е възможно да се правят 
повече опити.
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БУТОНИ ВЪРХУ ВОЛАНА*

Основните операции с аудио системата 

могат да се извършат посредством 

бутоните върху волана. 

ЗАБЕЛЕЖКА

При избор на аудио режим, ако нищо 
не е свързано към AUX входа 
(входа за външно устройство), 
режимът AUX се прескача.

T7D4001A

PWR

MODE

SEEK

Бутон Функция

PWR • Когато електрозахранването на апарата е включено:

Кратко натискане: Включва функцията за изключване на звука

Продължително 

натискане:

Изключва електрозахранването на апарата.

• Когато електрозахранването на апарата е изключено:

Натискането на бутона включва електрозахранването на апарата.

MODE Използва се за избор на аудио режим.

AM  FM  CD  (AUX)  обратно на AM

SEEK • В режим радио:

Кратко натискане: Превключва на следващата запаметена станция

Продължително 

натискане:

Започва автоматична настройка

• В режим CD чейнджър:

Кратко натискане: Сменя запис

Продължително 

натискане:

Сменя диск

VOLUME (+) + страна: Увеличава силата на звука

(–) - страна: Намалява силата на звука

Chevrolet_S-A-B_T4DAS-85_BG.book  Page 28  Friday, February 8, 2008  10:04 AM



Chevrolet_S-A-B_T4DAS-85_BG.book  Page 1  Friday, February 8, 2008  10:04 AM



T4DAS/85-BG

01/2008

Chevrolet_S-A-B_T4DAS-85_BG.book  Page 2  Friday, February 8, 2008  10:04 AM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /HelveticaInseratPFL
    /HelveticaStripeExPFL-Bold
    /HelveticaTM
    /HelveticaTMBold
    /HelveticaTMItalic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


