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HANGRENDSZER

HANGRENDSZER 1

RDS RÁDIÓ ÉS CD-LEJÁTSZÓ
Kérjük, hogy az első használat előtt
figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.
FIGYELEM

A közlekedés biztonsága mindennél
fontosabb. Csak akkor működtesse
a rádiót, ha ezt az útviszonyok
és a közlekedési körülmények megengedik.
Mielőtt útnak indulna, ismerkedjen meg
a készülék használatával.
A gépkocsiban ülve mindig idejében meg
kell hallania a rendőrség, a tűzoltóság
és a mentők szirénáját. Ezért – bármit
is hallgat – a hangerőt ésszerű szintre
kell beállítani.
FIGYELEM

A hangrendszer károsodhat, ha a gépkocsit
indítókábellel indítja, ezért ilyenkor
kapcsolja ki a hangrendszert.

C8E4001A
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2 HANGRENDSZER

1. Power (Ki/bekapcsolás) gomb
Ha a készülék be van kapcsolva:
Röviden megnyomva:
Ki- vagy bekapcsolja
a némítás funkciót.
Hosszan megnyomva:
Kikapcsolja a készüléket.
Ha a készülék ki van kapcsolva:
A Ki/bekapcsolás gomb megnyomásával
lehet bekapcsolni a készüléket.
2. Volume (Hangerő) gomb
Hangerő-beállítás, illetve
hangzásbeállítás a hangszín
üzemmódban.
3. TP (Közlekedési információk) gomb
A közlekedési információk vételi
beállítása.
4. PTY (Programtípus) gomb
FM-rádió üzemmódban átvált az FMrádiós műsorkategóriák szerinti
kijelzésre.

5. CD/AUX (CD / külső hangforrás) gomb
Üzemmódot vált: CD-lejátszás vagy
külső hangforrás használata.
6. AUDIO gomb
A hangszín, az elöl/hátul és a jobb/bal
beállítási üzemmódok kiválasztására
szolgál.
7. MENU (Menü) gomb
A beállító menüt lehet vele előhívni.
8. EJECT (Kiadás) gomb
A gomb megnyomásakor a készülék
kiadja a benne lévő CD-lemezt.
9. Function buttons (Funkciógombok) gomb
A kijelzőn megjelenített funkciók
kiválasztására szolgál.
10. AS (Automatikus tárolás) gomb
Az állomások automatikus tárolására
szolgál.
11. FAV (Tárolt állomások) gomb
A tárolt állomások tárhely-oldalai közti
váltásra szolgál.

12. INFO (Információk) gomb
Megjeleníti az éppen hallgatott
rádióállomás adatait, a lejátszott lemez
(vagy műsorszám) adatait, illetve
az egyes beállításokhoz és funkciókhoz
tartozó információkat.
13. BAND (Sáv) gomb
Átvált az AM és FM üzemmód között.
14. |< gomb
Rádió üzemmódban rádióállomást választ
(lefelé történő hangolással).
CD üzemmódban visszafelé teker
a lejátszott szám(ok)ban.
15. >| gomb
Rádió üzemmódban rádióállomást választ
(felfelé történő hangolással).
CD üzemmódban előreteker a lejátszott
szám(ok)ban.
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BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

HANGBEÁLLÍTÁS

Bal/jobb hangerőelosztás (Balance)

Bekapcsolás
Ha a készülék ki van kapcsolva,
a [POWER] gombot megnyomva tudja
bekapcsolni.

Mély hangszín beállítása

Nyomja meg az [AUDIO] gombot,
mire megjelenik az audio menü.

Kikapcsolás
Ha a készülék be van kapcsolva,
a [POWER] gombot 1 másodpercnél
hosszabban megnyomva tudja
kikapcsolni.
NÉMÍTÁS

Ha a készülék be van kapcsolva, a [POWER]
gombot röviden megnyomva le tudja némítani.

Nyomja meg az [AUDIO] gombot, mire
megjelenik az audio menü.
Nyomja meg a „Bass” alatti funkciógombot,
és forgassa el a [VOLUME] gombot balra
vagy jobbra.
Közepes hangszín beállítása

Nyomja meg az [AUDIO] gombot, mire
megjelenik az audio menü.
Nyomja meg a „Mid” alatti funkciógombot,
és forgassa el a [VOLUME] gombot balra
vagy jobbra.

HANGERŐ-BEÁLLÍTÁS

Forgassa a hangerő gombot jobbra a hangerő
növeléséhez.
Forgassa a hangerő gombot balra a hangerő
csökkentéséhez.

Magas hangszín beállítása

Nyomja meg az [AUDIO] gombot, mire
megjelenik az audio menü.
Nyomja meg a „Treb” alatti funkciógombot,
és forgassa el a [VOLUME] gombot balra
vagy jobbra.

Nyomja meg a „Bal” alatti funkciógombot,
és forgassa el a [VOLUME] gombot balra
vagy jobbra.
Első/hátsó hangerőelosztás (Fader)

Nyomja meg az [AUDIO] gombot, mire
megjelenik az audio menü.
Nyomja meg a „Fad” alatti funkciógombot,
és forgassa el a [VOLUME] gombot balra
vagy jobbra.
Előre eltárolt hangbeállítások

Nyomja meg az [AUDIO] gombot, mire
megjelenik az audio menü.
Nyomja meg a „P EQ” alatti funkciógombot,
mire megjelenik az előre eltárolt
hangbeállítások menüje.
Nyomja meg a funkciógombot a kívánt
hangbeállítás alatt.
A kiválasztás törléséhez nyomja meg újra
a [P-EQ] gombot az előzőekhez hasonlóan.
Az alábbi stílusú előre eltárolt hangbeállítások
állnak rendelkezésre: pop, rock, country,
vokál, jazz és klasszikus.
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RÁDIÓ ÜZEMMÓD
A RÁDIÓ ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

KEDVENC ELTÁROLT ÁLLOMÁSOK

ELTÁROLT ÁLLOMÁSOK ELŐHÍVÁSA

A [BAND] gomb megnyomásával válthat át
rádióhallgatásra más üzemmódokból.

Az állomások tárolására 6 oldalnyi tárhely áll
rendelkezésre (az AM és FM sávról összesen),
melyeken összesen 36 állomás tárolható el.

Az alábbi módon hallgathatja az előzetesen
eltárolt kedvenc rádióállomások egyikét:

HULLÁMSÁV VÁLTÁSA

Az alábbi módon tárolhat el egy rádióállomást

A [BAND] gomb minden megnyomására
a hallgatott hullámsáv átvált AM-ről FM-re,
illetve FM-ről AM-re.
KÉZI HANGOLÁS FEL/LE

Nyomja meg a [<<]/[>>] gombot a frekvencia
növeléséhez/csökkentéséhez.
A frekvencia a [<<]/[>>] gomb minden egyes
megnyomásra egy lépéssel emelkedik/csökken.
KERESÉS FEL/LE

A [<<]/[>>] gomb 1 másodpercnél hosszabb
megnyomására a készülék automatikusan
a következő/előző állomásra hangol.
Ha folyamatosan nyomja a gombot,
a frekvencia folyamatosan emelkedik/
csökken.
Ezután, ha a gombot elengedi, a készülék
a következő/előző állomásra hangol.

1. lépés: Keresse meg a kívánt állomást
a keresés funkcióval vagy kézi
hangolással.
2. lépés: Válassza ki az eltárolt kedvencek
oldalát a [FAV] gomb megnyomásával.
3. lépés: A tárolásra kiválasztott
funkciógomb 1 másodpercnél hosszabb
megnyomására a készülék eltárolja
a rádióállomást az adott helyre.
A fenti módszerrel 36 állomás tárolható el
a kedvencek memóriatárolóin.

1. lépés: Válassza ki az eltárolt kedvencek
oldalát a [FAV] gomb megnyomásával.
2. lépés: Nyomja meg a funkciógombot
azon eltárolt állomás száma alatt, ahová
a kiválasztott rádióállomást eltárolta.
ÁLLOMÁSOK AUTOMATIKUS
ELTÁROLÁSA
Automatikus tárolás

1. lépés: Nyomja meg az [AS] gombot,
mire megjelenik az automatikus tárolás
menü.
2. lépés: Nyomja meg a funkciógombot
az „On” alatt, a készülék elkezdi
az automatikus tárolást, és 12 állomást
önműködően eltárol.
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AUTOMATIKUSAN TÁROLT ADÓK
TÖRLÉSE

Az automatikus tárolás elindítása után a rádió
máris rendelkezik automatikus tárolási
oldalakkal.
Az automatikus tárolási oldalak törléséhez
nyomja meg az „Off” alatti gombot
a fenti 3. lépésnél.

Nyomja meg az „AF” alatti funkciógombot.

Közlekedési adók keresése

Az AF funkció a gomb minden megnyomására
be-, illetve kikapcsol.

Ha az éppen hallgatott rádióállomás nem
sugároz közlekedési híreket, a [TP] gomb
megnyomására a rádió a következő olyan
állomást kezdi el keresni, amelyik közlekedési
híreket sugároz.

Regionális adások ki- és bekapcsolása

A regionális adások funkció hatására a rádió
a helyi adókra ugrik.
Nyomja meg rádió üzemmódban
a Menu gombot, mire megjelenik a rádió menü.

ÁLLOMÁSOK AUTOMATIKUS
ÚJRATÁROLÁSA

Az automatikus tárolás után nyomja meg
a „Rese” alatti gombot a fenti 3. lépésnél,
ha frissíteni akarja az automatikusan eltárolt
állomások listáját.
RDS MŰKÖDÉS
AF ki- és bekapcsolása

Az AF funkció hatására a rádió mindig
a legjobban fogható állomást keresi.
Nyomja meg rádió üzemmódban
a Menu gombot, mire megjelenik a rádió menü.
Ezután nyomja meg az „RDS” alatti
funkciógombot, mire megjelenik az RDS menü.

Ezután nyomja meg az „RDS” alatti
funkciógombot, mire megjelenik az RDS menü.

PTY SEARCH (Programtípus-keresés)

A PTY funkció segítségével lehetősége nyílik
arra, hogy egy adott típusú műsort keressen
a fogható adások között.

Nyomja meg a „REG” alatti funkciógombot.

1. lépés: Nyomja meg a [PTY] gombot.

A regionális adások funkció a gomb minden
megnyomására be-, illetve kikapcsol.

2. lépés: Nyomja meg a [PTY] gombot
többször, amíg a kívánt típusú műsor jelenik
meg a kijelzőn.

Közlekedési információk vétele

3. lépés: Nyomja meg a funkciógombot
a kívánt típusú műsor alatt, és a készülék
megkeresi azt az adót, amelyik ilyen típusú
műsort sugároz.

Ha az éppen hallgatott rádióállomás sugároz
közlekedési híreket, nyomja meg a [TP]
gombot a hírek hallgatásához.
Közlekedési információk kikapcsolása

Nyomja meg a [TP] gombot a hírek
hallgatásának kikapcsolásához.

Ha nem talál adót ebben a kategóriában,
a „No PTY Station” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
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CD-LEJÁTSZÁS
Ahogy az egyes CD-lemezeket behelyezi,
a rádió jelenik meg a kijelzőn, és minden
lemez behelyezésekor a „File check” üzenet
jelenik meg.
Amint megkezdődik a lejátszás, a zeneszám
címe és sorszáma jelenik meg a kijelzőn.
Ha a gyújtást vagy a készüléket behelyezett
CD-vel kapcsolja ki, a lemez a készülékben
marad. Ha a gyújtás bekapcsolásakor
CD-lemez van a lejátszóban, a készüléket
be kell kapcsolni a CD lejátszásához.
A gyújtás és a készülék bekapcsolása után
a CD lejátszása onnan folytatódik,
ahol legutóbb tartott, ha a CD volt
a legutoljára kiválasztott hangforrás.
A készülék képes a kisebb, 8 cm-es CD-lemezek
lejátszására is adaptergyűrű segítségével.
A teljes méretű és a kisebb CD-ket is hasonló
módon kell betölteni.
CD-R lemezek lejátszásakor a hangminőség
gyengébb lehet a lemez minősége, a rögzítési
mód és a rögzített zene minősége, illetve
a lemezzel való bánásmód függvényében.
Gyarapodhat az átugrott részek száma,
nehezebb lehet a műsorszámok keresése,
és/vagy a lemezek kiadása vagy betöltése.

Ha ilyen problémák lépnek fel, ellenőrizze
a CD-lemez alsó oldalát. Ha a lemez felülete
sérült, pl. repedt, törött vagy karcos, a CD-t
a készülék nem tudja megfelelően lejátszani.
Ha a lemez felülete szennyeződött, további
információkért lásd a „CD-lemezek ápolása”
fejezetet.
Ha nincs nyoma látható sérülésnek,
próbáljon már bevált CD-ket lejátszani.
Ne ragasszon címkéket a lemezekre, mivel
azok beragadhatnak a lejátszóba. Ha a CD-t
számítógépen rögzítette, és szükség van
feliratozásra, használjon inkább filctollat
a lemez tetején.

FIGYELEM

Ha címkéket ragaszt a CD-kre, egyszerre
több lemezt helyez a nyílásba, illetve
karcos vagy sérült CD-ket próbál meg
lejátszani, megrongálhatja a készüléket.
A CD-lejátszóhoz csak jó állapotú,
címke nélküli CD-ket használjon,
egyszerre csak egy lemezt töltsön be,
és tartsa a készüléket, illetve a CD-nyílást
tisztán, ne helyezzen be idegen tárgyakat,
ne öntsön bele folyadékot és ne kerüljön
bele más szennyeződés.
Ha hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn,
lásd a „CD-üzenetek” részt a fejezet
későbbi részében.
CD-LEJÁTSZÓ ÜZEMMÓD
KIVÁLASZTÁSA

A [CD/AUX] gomb megnyomásával válthat át
a lemezek lejátszására más üzemmódokból.
LEMEZEK BEHELYEZÉSE

Címkével felfelé helyezze a CD-lemezt
a CD-nyílásába, a készülék automatikusan
behúzza és a helyére teszi a lemezt,
majd elkezdi lejátszani.
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CD KIADÁSA

Nyomja meg az [EJECT] gombot, és a készülék
kiadja a lemezt a lemeznyílásból.

RPT (ISMÉTLÉS)

INT (BELEHALLGATÁS):

Vegye ki a lemezt a nyílásból.

1. lépés: A [MENU] gomb megnyomására
a készülék további funkciókat mutat
a lejátszással kapcsolatban.

1. lépés: A [MENU] gomb megnyomására
a készülék további funkciókat mutat
a lejátszással kapcsolatban.

SZÜNET

2. lépés: Nyomja meg az „RPT” alatti
funkciógombot, mire a készülék az aktuális
műsorszámot folyamatosan ismételni kezdi.

2. lépés: Nyomja meg az „INT” alatti
funkciógombot, mire a készülék
az egymás utáni műsorszámok első
néhány másodpercét kezdi lejátszani.

CD hallgatása közben a [CD/AUX] gomb
megnyomásával megszakíthatja a lejátszást.

A funkció leállításához nyomja meg újra
az „RPT” alatti funkciógombot.

A kijelzőn „PAUSE” felirat kezd el villogni.
A [CD/AUX] gomb ismételt megnyomására
a lejátszás folytatódik.
Ha a készülékhez külső hangforrás van
kapcsolva, a szünet funkció nem működik.
KÖVETKEZŐ/ELŐZŐ MŰSORSZÁM

A [>>/<<] gomb megnyomására
a készülék a következő/előző műsorszámot
kezdi el lejátszani.
GYORSKERESÉS ELŐRE/VISSZA

Tartsa lenyomva a [>>/<<] gombot, a készülék
gyorskeresve kezd el előrefelé/visszafelé
lejátszani.

RDM (VÉLETLENSZERŰ LEJÁTSZÁS):

1. lépés: A [MENU] gomb
megnyomására a készülék további
funkciókat mutat a lejátszással
kapcsolatban.
2. lépés: Nyomja meg az „RDM” alatti
funkciógombot, mire a készülék
a műsorszámokat véletlenszerű
sorrendben kezdi el lejátszani.
A funkció leállításához nyomja meg újra
az „RDM” alatti funkciógombot.

A funkció leállításához nyomja meg újra
az „INT” alatti funkciógombot.
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MP3/WMA CD HASZNÁLATA
MP3/WMA FORMÁTUM

Ha személyi számítógépen rögzítette
az MP3/WMA CD-t:
•
•
•

•

•

•

Győződjön meg róla, hogy az MP3/WMA-fájlok
CD-R lemezre lettek rögzítve.
Ne keverjen hagyományos audio hanganyagot
és MP3/WMA-fájlokat egy lemezen belül.
Győződjön meg róla, hogy az MP3/WMA-fájlok
.mp3 vagy .wma kiterjesztéssel rendelkeznek,
más kiterjesztésű fájlok nem játszhatók le.
A fájlok többféleképpen rögzíthetők: számos
fix, vagy változó bitrátával. Ha tömörítéskor
a fájlokhoz 1-es és 2-es verziójú ID3 címkét
rendel, akkor a kijelzőn megjeleníthető
a zeneszám címe, az előadó neve
és az album neve.
Olyan könyvtárszerkezetet hozzon létre,
amiben könnyen kereshet számokat vezetés
közben. Rendszerezze a zeneszámokat
albumok szerint, egy könyvtárba egy albumot
rendezve. Minden egyes könyvtár vagy album
legfeljebb 18 zeneszámot tartalmazzon.
Ügyeljen arra, hogy az MP3/WMA-lemezt
mindig zárja le, ha többmenetes írást használt.
Javasolt a lemez egész tartalmát egyszerre
rögzíteni. Kerülje a többmenetes írás használatát.

A készülék legfeljebb 50 könyvtárat, 5 írási
menetet és 999 fájlt tud kezelni. A hosszú
fájlnevek és könyvtárnevek a szükségesnél
több tárterületet foglalnak. A tárterülettel való
takarékosság érdekében csökkentse a fájlok
és könyvtárak nevének hosszát. A készülék
olyan MP3/WMA CD-ket is képes lejátszani,
ami nem tartalmaz könyvtárakat. A rendszer
mélységében 8 könyvtárat tud kezelni, de tartsa
a könyvtárrendszer mélységét lehetőleg
alacsonyan, hogy csökkentse az egyes
lejátszani kívánt albumok megtalálásának
bonyolultságát. Ha a CD a megadott
50 könyvtárnál, 5 írási menetnél és 999 fájlnál
többet tartalmaz, a lejátszó lehetővé teszi,
hogy eddig a maximális korlátig elérje ezeket
a fájlokat, de a további anyagokat figyelmen
kívül hagyja.

GYÖKÉRKÖNYVTÁR

A gyökérkönyvtárat a rendszer könyvtárként
kezeli. Ha a gyökérkönyvtár tömörített
hangfájlokat tartalmaz, a könyvtár
ROOT névvel kerül megjelenítésre.
Minden, a gyökérkönyvtárban található fájl
az összes többi könyvtár előtt kerül sorra.
ÜRES KÖNYVTÁRAK

Ha a gyökérkönyvtár vagy egy könyvtár valahol
a fájlrendszerben csak alkönyvtárakat
tartalmaz, és közvetlenül nincsenek benne
tömörített fájlok, a készülék a következő
alkönyvtárra lép a fájlrendszerben, amely
tartalmaz tömörített fájlokat, és az üres
alkönyvtár nem kerül megjelenítésre
vagy számozásra.
NINCS ALKÖNYVTÁR

Ha a CD csak tömörített fájlokat tartalmaz,
a fájlok a gyökérkönyvtárba kerülnek.
A következő és előző könyvtárra ugró funkciók
nem működnek olyan CD esetén, amelyeken
nincsenek alkönyvtárak. A név és a könyvtár
kijelzésekor a készüléken a ROOT név kerül
megjelenítésre.
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Ha a CD csak tömörített zenefájlokat
tartalmaz, és alkönyvtárakat nem, a fájlok
a gyökérkönyvtárba kerülnek. A könyvtár
nevének kijelzésekor a készüléken
a ROOT név kerül megjelenítésre.

FÁJLRENDSZER ÉS ELNEVEZÉS

LEJÁTSZÁSI SORREND

A 32 karakternél vagy 4 oldalnál hosszabb
című műsorszámok nevei rövidítve jelennek
meg. A kijelző nem mutatja az utolsó oldalon
lévő szavak egyes részeit, és a fájlnév
kiterjesztése nem kerül megjelenítésre.

A műsorszámok a következő sorrendben
kerülnek lejátszásra:
•
•

•

A zene lejátszása a gyökérkönyvtárban
lévő első műsorszámmal kezdődik.
Ha a gyökérkönyvtárban lévő
valamennyi műsorszám lejátszásra
került, a lejátszás a sorszámozás
alapján folytatódik.
Az utolsó könyvtárban lévő utolsó
műsorszám lejátszása után
a lejátszás az első könyvtárban vagy
a gyökérkönyvtárban lévő első
műsorszámmal kezdődik újra.

Az ID3 címkében lévő zeneszámcím
megjelenik a kijelzőn. Ha nem található meg
a zeneszám címe az ID3 címkében,
a készülék a fájl nevét jeleníti meg
a kiterjesztés (MP3/WMA) nélkül.

MP3/WMA LEJÁTSZÁSA

Bekapcsolt gyújtás mellett helyezze be félig
a CD-lemezt címkével felfelé a betöltőnyílásba.
A készülék behúzza a lemezt, majd „Loading”
és „File check”, végül „MP3 or WMA” üzenet
jelenik meg a kijelzőn. A CD lejátszása
elkezdődik. Kikapcsolt gyújtással nem
lehet CD-ket behelyezni.
Amint egy új műsorszám lejátszása
megkezdődik, a zeneszám címe
és sorszáma jelenik meg a kijelzőn.

Ha a gyújtást vagy a készüléket behelyezett
CD-vel kapcsolja ki, a lemez a készülékben
marad. Ha a gyújtás bekapcsolásakor CD-lemez
van a lejátszóban, a készüléket be kell kapcsolni
a CD lejátszásához. A gyújtás és a készülék
bekapcsolása után a CD lejátszása onnan
folytatódik, ahol legutóbb tartott, ha a CD volt
a legutoljára kiválasztott hangforrás.
A készülék képes a kisebb, 8 cm-es CD-lemezek
lejátszására is adaptergyűrű segítségével.
A teljes méretű és a kisebb CD-ket is hasonló
módon kell betölteni.
CD-R lemezek lejátszásakor a hangminőség
gyengébb lehet a lemez minősége,
a rögzítési mód és a rögzített zene minősége,
illetve a lemezzel való bánásmód alapján.
Gyarapodhat az átugrott részek száma, nehezebb
lehet a műsorszámok keresése, és/vagy
a lemezek kiadása vagy betöltése. Ha ilyen
problémák lépnek fel, ellenőrizze a CD-lemez
alsó oldalát. Ha a lemez felülete sérült, pl. repedt,
törött vagy karcos, a CD-t a készülék nem tudja
megfelelően lejátszani. Ha a lemez felülete
szennyeződött, további információkért
lásd a „CD-lemezek ápolása” fejezetet.

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

10 HANGRENDSZER

Ha nincs nyoma látható sérülésnek, próbáljon
már bevált CD-ket lejátszani.
Ne ragasszon címkéket a lemezekre, mivel
azok beragadhatnak a lejátszóba. Ha a CD-t
számítógépen rögzítette, és szükség van
feliratozásra, használjon inkább filctollat
a lemez tetején.
FIGYELEM

Ha címkéket ragaszt a CD-kre,
egyszerre több lemezt helyez a nyílásba,
illetve karcos vagy sérült CD-ket próbál
meg lejátszani, megrongálhatja
a készüléket. A CD-lejátszóhoz
csak jó állapotú, címke nélküli CD-ket
használjon, egyszerre csak egy lemezt
töltsön be, és tartsa a készüléket, illetve
a CD-nyílást tisztán, ne helyezzen be
idegen tárgyakat, ne öntsön bele
folyadékot és ne kerüljön bele
más szennyeződés.

Ha hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn,
lásd a „CD-üzenetek” részt a fejezet
későbbi részében.
Valamennyi CD-funkció hasonlóan
működik MP3/WMA lejátszása esetén is,
kivéve az alábbiakat. További információkat
a „CD-lejátszás” részben talál.

MIND/KÖNYVTÁR ÜZEMMÓD

Az ismétlés, belehallgatás, véletlenszerű
lejátszás funkciók ebben a könyvtárban
működnek, ha az „ALL” üzemmód aktív.
1. lépés: A [MENU] gomb
megnyomására a készülék további
funkciókat mutat a lejátszással
kapcsolatban.
2. lépés: Nyomja meg az „ALL” alatti
funkciógombot, ezután az „All” helyett
„DIR” jelenik meg.
Az üzemmód kikapcsolásához nyomja
meg újra a „DIR” alatti funkciógombot.
ID3 CÍMKE INFORMÁCIÓK
MEGJELENÍTÉSE

Az [INFO] gombot megnyomva a lejátszott
fájl ID3 címkéjének információi jelennek meg.
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CD-ÜZENETEK
GÖRGETÉS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A hosszú fájlok neveit a képernyő jobbról
balra görgeti, ha be van kapcsolva
a görgetés funkció.
1. lépés: A [MENU] gomb megnyomására
a készülék további funkciókat mutat
a lejátszással kapcsolatban.
2. lépés: Nyomja meg a „Scroll” alatti
funkciógombot, mire a szám címe
futófelirat szerűen jelenik meg a kijelzőn.
A funkció leállításához nyomja meg újra
a „Scroll” alatti funkciógombot.

CHECK CD: Ha ez az üzenet megjelenik, vagy
a CD-lemezt a rendszer automatikusan kiadja,
az a következő okok egyike miatt történhet:
•

A készülék nagyon felmelegedett.
Ha a hőmérséklet újra lecsökken,
le kell tudnia játszani a CD-t.
• Nagyon göröngyös útszakaszon utazik.
Ha simább felületű útszakaszra ér,
le kell tudnia játszani a CD-t.
• A CD-lemez koszosan, karcosan,
nedvesen vagy fejjel lefelé lett
behelyezve.
• A levegő páratartalma nagyon magas.
Ebben az esetben várjon kb. egy órát,
majd próbálja újra.
• A CD formátuma nem kompatibilis.
Lásd az „MP3 FORMÁTUM” leírását
a fejezet korábbi részében.
• Probléma léphetett fel a CD-lemez írása
közben.
• A címke elakadhatott a CD-lejátszóban.
Ha a készülék nem játssza le megfelelően
a CD-t bármi egyéb okból, próbáljon ki
egy biztosan jól működő CD-t.

Ha bármely hiba ismétlődően fellép,
vagy nem lehet megszüntetni, lépjen
kapcsolatba márkakereskedőjével.
Ha a készülék hibaüzenetet ír ki, írja le azt,
és adja át a gépkocsit értékesítő
márkakereskedőjének, mikor bejelenti
a problémát.
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AUX ÜZEMMÓD

BIZTONSÁGI RENDSZER

A készülék rendelkezik egy (3,5 mm átmérőjű)
kiegészítő bemeneti csatlakozóval,
mely az előlap jobb alsó oldalán található.

A biztonsági rendszer megóvja a készüléket
az ellopástól.

A BIZTONSÁGI LEZÁRÁS FELOLDÁSA

Ha egy azonosító kód kerül bejegyzésre
a biztonsági lezárás funkcióval,
akkor az esetlegesen ellopott és máshová
beszerelt készülék nem lesz használható
a bejegyzett azonosító kód nélkül.

➮ Nyomja meg egyszerre a [POWER]
gombot az [INFO] gomb és a bal szélső
funkciógomb nyomva tartása közben.

Ez a csatlakozó nem audio kimenet.
Ne csatlakoztasson fejhallgatót
a kiegészítő bemenetre.
Ezzel szemben iPodot, laptopot, MP3-lejátszót,
CD-váltót vagy XM™-vevőt is csatlakoztathat
a kiegészítő bemeneti csatlakozóra külső
hangforrásként.
AUX ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

A [CD/AUX] gomb megnyomásával válthat át
más üzemmódokból.
Ha a kiegészítő csatlakozó nem érzékel
kimeneti csatlakozót, az AUX üzemmód
nem választható.

A biztonsági lezárás életbe léptetése
(az azonosító kód bejegyzése)
Először kapcsolja ki a készüléket.

➮ Nyomja meg egyszerre a [POWER]
gombot az [INFO] gomb és a bal szélső
funkciógomb nyomva tartása közben.
Bekapcsol az azonosító kód bejegyzésére
szolgáló üzemmód, a képernyőn 1-től 6-ig
számok jelennek meg.

➮ A kijelzőn lévő számok alatti
funkciógombok megnyomásával
adja meg a négyjegyű kódot.
➮ Nyomja meg a [POWER] gombot.
Ekkor a készülék bejegyzi az azonosító kódot,
és kikapcsol.

Először kapcsolja ki a készüléket.

Bekapcsol az azonosító kód bejegyzésére
szolgáló üzemmód, a képernyőn 1-től 6-ig
számok jelennek meg.

➮ A kijelzőn lévő számok alatti
funkciógombok megnyomásával
adja meg a négyjegyű kódot.
➮ Nyomja meg a [POWER] gombot.
Ha a most megadott kód egyezik a korábban
bejegyzett kóddal, a biztonsági lezárás
feloldásra kerül, majd a készülék kikapcsol.
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MEGJEGYZÉS

Ha már egyszer megtörtént egy azonosító
kód bejegyzése, akkor utána csak ezzel
a kóddal lehet feloldani a biztonsági
lezárást. A biztonsági azonosító kódot
ezért nem szabad elfelejtenie.

GOMBOK
A KORMÁNYKERÉKEN*
A hangrendszer legfontosabb funkcióit
a kormánykeréken lévő gombokkal
is vezérelheti.

Ha tízszer egymás után rossz azonosító
kóddal próbálja feloldani az biztonsági
lezárást, a készülék kb. 1 órán keresztül
nem enged további próbálkozást.

PWR

E

MOD

K

SEE

T7D4001A

MEGJEGYZÉS

Ha semmilyen készülék nincs rákötve
az AUX (külső hangforrás) csatlakozóra,
akkor a készülék lejátszási üzemmódjának
kiválasztásakor az AUX üzemmód
kimarad.
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Gomb

Funkció

PWR

•

•

Ha a készülék be van kapcsolva
Röviden megnyomva:

Némítja a készüléket.

Hosszan megnyomva:

Kikapcsolja a készüléket.

Ha a készülék ki van kapcsolva
A gomb megnyomásával lehet bekapcsolni a készüléket.

MODE

A lejátszási üzemmód kiválasztására szolgál.
AM

SEEK

•

•

VOLUME

FM

CD

(AUX)

újra AM

Rádió üzemmódban
Röviden megnyomva:

A következő tárolt állomásra kapcsol.

Hosszan megnyomva:

Elindítja az automatikus hangolást.

CD-lejátszó üzemmódban
Röviden megnyomva:

A következő műsorszámra lép.

Hosszan megnyomva:

Előreteker a lejátszott szám(ok)ban.

(+)

+ oldal:

Növeli a hangerőt.

(–)

- oldal:

Csökkenti a hangerőt.
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RDS RÁDIÓ ÉS CD-VÁLTÓ
Kérjük, hogy az első használat előtt
figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.
FIGYELEM

A közlekedés biztonsága mindennél
fontosabb. Csak akkor működtesse
a rádiót, ha ezt az útviszonyok
és a közlekedési körülmények megengedik.
Mielőtt útnak indulna, ismerkedjen meg
a készülék használatával.
A gépkocsiban ülve mindig idejében meg
kell hallania a rendőrség, a tűzoltóság
és a mentők szirénáját. Ezért – bármit
is hallgat – a hangerőt ésszerű szintre
kell beállítani.
FIGYELEM

A hangrendszer károsodhat, ha a gépkocsit
indítókábellel indítja, ezért ilyenkor
kapcsolja ki a hangrendszert.

C8E4002A
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1. Power (Ki/bekapcsolás) gomb
Ha a készülék be van kapcsolva:
Röviden megnyomva:
Ki- vagy bekapcsolja
a némítás funkciót.
Hosszan megnyomva:
Kikapcsolja a készüléket.
Ha a készülék ki van kapcsolva:
A Ki/bekapcsolás gomb megnyomásával
lehet bekapcsolni a készüléket.
2. Volume (Hangerő) gomb
Hangerő-beállítás, illetve hangzásbeállítás
a hangszín üzemmódban.
3. TP (Közlekedési információk) gomb
A közlekedési információk vételi beállítása.
4. PTY (Programtípus) gomb
FM-rádió üzemmódban átvált
az FM-rádiós műsorkategóriák
szerinti kijelzésre.

5. CD/AUX (CD / külső hangforrás) gomb
Üzemmódot vált: CD-lejátszás vagy
külső hangforrás használata.
6. AUDIO gomb
A hangszín, az elöl/hátul és a jobb/bal
beállítási üzemmódok kiválasztására szolgál.

12. INFO (Információk) gomb
Megjeleníti az éppen hallgatott
rádióállomás adatait, a lejátszott
lemez (vagy műsorszám) adatait,
illetve az egyes beállításokhoz
és funkciókhoz tartozó információkat.

7. MENU (Menü) gomb
A beállító menüt lehet vele előhívni.

13. BAND (Sáv) gomb
Átvált az AM és FM üzemmód között.

8. EJECT (Kiadás) gomb
A gomb megnyomásakor a készülék
kiadja a benne lévő CD-lemezt.

14. |< gomb
Rádió üzemmódban rádióállomást választ
(lefelé történő hangolással).
CD üzemmódban visszafelé teker
a lejátszott szám(ok)ban.

9. Function buttons (Funkciógombok) gomb
A kijelzőn megjelenített funkciók
kiválasztására szolgál.
10. LOAD (Betöltés) gomb
A gomb megnyomásakor a készülék
betölt egy lemezt a CD-váltóba.
11. FAV (Tárolt állomások) gomb
A tárolt állomások tárhely-oldalai közti
váltásra szolgál.

15. >| gomb
Rádió üzemmódban rádióállomást választ
(felfelé történő hangolással).
CD üzemmódban előreteker
a lejátszott szám(ok)ban.
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BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

HANGBEÁLLÍTÁS

Bal/jobb hangerőelosztás (Balance)

Bekapcsolás
Ha a készülék ki van kapcsolva,
a [POWER] gombot megnyomva
tudja bekapcsolni.

Mély hangszín beállítása

Nyomja meg az [AUDIO] gombot,
mire megjelenik az audio menü.

Kikapcsolás
Ha a készülék be van kapcsolva,
a [POWER] gombot 1 másodpercnél
hosszabban megnyomva
tudja kikapcsolni.
NÉMÍTÁS

Ha a készülék be van kapcsolva, a [POWER]
gombot röviden megnyomva le tudja némítani.

Nyomja meg az [AUDIO] gombot,
mire megjelenik az audio menü.
Nyomja meg a „Bass” alatti funkciógombot,
és forgassa el a [VOLUME] gombot balra
vagy jobbra.
Közepes hangszín beállítása

Nyomja meg az [AUDIO] gombot,
mire megjelenik az audio menü.
Nyomja meg a „Mid” alatti funkciógombot,
és forgassa el a [VOLUME] gombot balra
vagy jobbra.

HANGERŐ-BEÁLLÍTÁS

Forgassa a hangerő gombot jobbra
a hangerő növeléséhez.
Forgassa a hangerő gombot balra
a hangerő csökkentéséhez.

Magas hangszín beállítása

Nyomja meg az [AUDIO] gombot, mire
megjelenik az audio menü.
Nyomja meg a „Treb” alatti funkciógombot,
és forgassa el a [VOLUME] gombot balra
vagy jobbra.

Nyomja meg a „Bal” alatti funkciógombot,
és forgassa el a [VOLUME] gombot balra
vagy jobbra.
Első/hátsó hangerőelosztás (Fader)

Nyomja meg az [AUDIO] gombot,
mire megjelenik az audio menü.
Nyomja meg a „Fad” alatti funkciógombot,
és forgassa el a [VOLUME] gombot balra
vagy jobbra.
Előre eltárolt hangbeállítások

Nyomja meg az [AUDIO] gombot,
mire megjelenik az audio menü.
Nyomja meg a „P EQ” alatti funkciógombot,
mire megjelenik az előre eltárolt hangbeállítások
menüje.
Nyomja meg a funkciógombot a kívánt
hangbeállítás alatt.
A kiválasztás törléséhez nyomja meg újra
a [P-EQ] gombot az előzőekhez hasonlóan.
Az alábbi stílusú előre eltárolt hangbeállítások
állnak rendelkezésre: pop, rock, country,
vokál, jazz és klasszikus.
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RÁDIÓ ÜZEMMÓD
A RÁDIÓ ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

KEDVENC ELTÁROLT ÁLLOMÁSOK

ELTÁROLT ÁLLOMÁSOK ELŐHÍVÁSA

A [BAND] gomb megnyomásával válthat át
rádióhallgatásra CD vagy AUX üzemmódokból.

Az állomások tárolására 6 oldalnyi tárhely áll
rendelkezésre (az AM és FM sávról összesen),
melyeken összesen 36 állomás tárolható el.

Az alábbi módon hallgathatja az előzetesen
eltárolt kedvenc rádióállomások egyikét:

HULLÁMSÁV VÁLTÁSA

Az alábbi módon tárolhat el egy rádióállomást

A [BAND] gomb minden megnyomására
a hallgatott hullámsáv átvált AM-ről FM-re,
illetve FM-ről AM-re.
KÉZI HANGOLÁS FEL/LE

Nyomja meg a [<<]/[>>] gombot a frekvencia
növeléséhez/csökkentéséhez.
A frekvencia a [<<]/[>>] gomb minden egyes
megnyomásra egy lépéssel emelkedik/csökken.
KERESÉS FEL/LE

A [<<]/[>>] gomb 1 másodpercnél hosszabb
megnyomására a készülék automatikusan
a következő/előző állomásra hangol.
Ha folyamatosan nyomja a gombot,
a frekvencia folyamatosan emelkedik/csökken.
Ezután, ha a gombot elengedi, a készülék
a következő/előző állomásra hangol.

1. lépés: Keresse meg a kívánt állomást
a keresés funkcióval vagy kézi hangolással.
2. lépés: Válassza ki az eltárolt kedvencek
oldalát a [FAV] gomb megnyomásával.
3. lépés: A tárolásra kiválasztott
funkciógomb 1 másodpercnél hosszabb
megnyomására a készülék eltárolja
a rádióállomást az adott helyre.
A fenti módszerrel 36 állomás tárolható el
a kedvencek memóriatárolóin.

1. lépés: Válassza ki az eltárolt kedvencek
oldalát a [FAV] gomb megnyomásával.
2. lépés: Nyomja meg a funkciógombot
azon eltárolt állomás száma alatt, ahová
a kiválasztott rádióállomást eltárolta.
ÁLLOMÁSOK AUTOMATIKUS
ELTÁROLÁSA
Automatikus tárolás

1. lépés: Nyomja meg az [MENU]
gombot, mire megjelenik a rádió menü.
2. lépés: Nyomja meg az „AS” alatti
funkciógombot, mire megjelenik
az automatikus tárolás menü.
3. lépés: Nyomja meg a funkciógombot
az „On” alatt, a készülék elkezdi
az automatikus tárolást, és 12 állomást
önműködően eltárol.
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AUTOMATIKUSAN TÁROLT ADÓK
TÖRLÉSE

Az automatikus tárolás elindítása után
a rádió máris rendelkezik automatikus
tárolási oldalakkal.
Az automatikus tárolási oldalak törléséhez
nyomja meg az „Off” alatti gombot
a fenti 3. lépésnél.

Nyomja meg az „AF” alatti funkciógombot.

Közlekedési adók keresése

Az AF funkció a gomb minden megnyomására
be-, illetve kikapcsol.

Ha az éppen hallgatott rádióállomás nem
sugároz közlekedési híreket, a [TP] gomb
megnyomására a rádió a következő olyan
állomást kezdi el keresni, amelyik közlekedési
híreket sugároz.

Regionális adások ki- és bekapcsolása

A regionális adások funkció hatására a rádió
a helyi adókra ugrik.
Nyomja meg rádió üzemmódban
a Menu gombot, mire megjelenik a rádió menü.

ÁLLOMÁSOK AUTOMATIKUS
ÚJRATÁROLÁSA

Ezután nyomja meg az „RDS” alatti
funkciógombot, mire megjelenik az RDS menü.

Az automatikus tárolás után nyomja meg
a „Rese” alatti gombot a fenti 3. lépésnél,
ha frissíteni akarja az automatikusan eltárolt
állomások listáját.

Nyomja meg a „REG” alatti funkciógombot.

RDS MŰKÖDÉS

Közlekedési információk vétele

AF ki- és bekapcsolása

Ha az éppen hallgatott rádióállomás
sugároz közlekedési híreket, nyomja meg
a [TP] gombot a hírek hallgatásához.

Az AF funkció hatására a rádió mindig
a legjobban fogható állomást keresi.
Nyomja meg rádió üzemmódban
a Menu gombot, mire megjelenik a rádió menü.
Ezután nyomja meg az „RDS” alatti
funkciógombot, mire megjelenik az RDS menü.

A [REG] gomb megnyomására a regionális
adások funkciója bekapcsol, ismételt
megnyomására kikapcsol.

Közlekedési információk kikapcsolása

Nyomja meg a [TP] gombot a hírek
hallgatásának kikapcsolásához.

PTY SEARCH (Programtípus-keresés)

A PTY funkció segítségével lehetősége nyílik
arra, hogy egy adott típusú műsort keressen
a fogható adások között.
1. lépés: Nyomja meg a [PTY] gombot.
2. lépés: Nyomja meg a [PTY] gombot
többször, amíg a kívánt típusú műsor jelenik
meg a kijelzőn.
3. lépés: Nyomja meg a funkciógombot
a kívánt típusú műsor alatt, és a készülék
megkeresi azt az adót, amelyik ilyen típusú
műsort sugároz.
Ha nem talál adót ebben a kategóriában,
a „No PTY Station” felirat jelenik meg
a kijelzőn.

Chevrolet_S-A-B_T4DAS-85_H.book Page 20 Friday, February 8, 2008 10:03 AM

20 HANGRENDSZER

CD-LEJÁTSZÁS
Ahogy az egyes CD-lemezeket behelyezi,
a rádió jelenik meg a kijelzőn, és minden
lemez behelyezésekor a „File check” üzenet
jelenik meg.
Amint megkezdődik a lejátszás, a zeneszám
címe és sorszáma jelenik meg a kijelzőn.
Ha a gyújtást vagy a készüléket behelyezett
CD-vel kapcsolja ki, a lemez a készülékben
marad. Ha a gyújtás bekapcsolásakor
CD-lemez van a lejátszóban, a készüléket
be kell kapcsolni a CD lejátszásához.
A gyújtás és a készülék bekapcsolása után
a CD lejátszása onnan folytatódik,
ahol legutóbb tartott, ha a CD volt
a legutoljára kiválasztott hangforrás.
A készülék képes a kisebb, 8 cm-es CD-lemezek
lejátszására is adaptergyűrű segítségével.
A teljes méretű és a kisebb CD-ket is hasonló
módon kell betölteni.
CD-R lemezek lejátszásakor
a hangminőség gyengébb lehet a lemez
minősége, a rögzítési mód és a rögzített zene
minősége, illetve a lemezzel való bánásmód
függvényében. Gyarapodhat az átugrott részek
száma, nehezebb lehet a műsorszámok
keresése, és/vagy a lemezek kiadása

vagy betöltése. Ha ilyen problémák lépnek fel,
ellenőrizze a CD-lemez alsó oldalát.
Ha a lemez felülete sérült, pl. repedt, törött
vagy karcos, a CD-t a készülék nem tudja
megfelelően lejátszani. Ha a lemez felülete
szennyeződött, további információkért
lásd a „CD-lemezek ápolása” fejezetet.
Ha nincs nyoma látható sérülésnek,
próbáljon már bevált CD-ket lejátszani.
Ne ragasszon címkéket a lemezekre, mivel
azok beragadhatnak a lejátszóba. Ha a CD-t
számítógépen rögzítette, és szükség van
feliratozásra, használjon inkább filctollat
a lemez tetején.

FIGYELEM

Ha címkéket ragaszt a CD-kre, egyszerre
több lemezt helyez a nyílásba, illetve
karcos vagy sérült CD-ket próbál meg
lejátszani, megrongálhatja a készüléket.
A CD-lejátszóhoz csak jó állapotú,
címke nélküli CD-ket használjon,
egyszerre csak egy lemezt töltsön be,
és tartsa a készüléket, illetve a CD-nyílást
tisztán, ne helyezzen be idegen tárgyakat,
ne öntsön bele folyadékot és ne kerüljön
bele más szennyeződés.
Ha hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn,
lásd a „CD-üzenetek” részt a fejezet
későbbi részében.
CD-LEJÁTSZÓ ÜZEMMÓD
KIVÁLASZTÁSA

A [CD/AUX] gomb megnyomásával válthat át
a lemezek lejátszására más üzemmódokból.
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LEMEZEK BEHELYEZÉSE

CD KIADÁSA

KÖVETKEZŐ/ELŐZŐ LEMEZ

A készülék egyszerre 6 lemezt képes tárolni.

Nyomja meg az [EJECT] gombot, és a készülék
a foglalt lemezhelyek számait mutatja.

Nyomja meg a „DISC+/Disc-” alatti
funkciógombot a lemez váltásához,
mire a készülék a következő/előző lemez
első műsorszámát kezdi lejátszani.

1. lépés: Nyomja meg a [LOAD] gombot,
és a készülék az üres lemezhelyek
számait mutatja.
2. lépés: Nyomja meg a funkciógombot
azon lemezszám alatt, ahová a lemezt
behelyezni kívánja.
3. lépés: Címkével felfelé helyezze
a CD-lemezt CD-nyílásába, a készülék
automatikusan behúzza és a helyére teszi
a lemezt, majd elkezdi lejátszani.
Több CD behelyezéséhez tegye
a következőket:

Nyomja meg a funkciógombot
azon lemezszám alatt, ahonnan a lemezt
ki szeretné venni.
Húzza ki a lemezt.

KÖVETKEZŐ/ELŐZŐ MŰSORSZÁM

Nyomja meg az [EJECT] gombot
1 másodpercnél hosszabban, és a készülék
kiadja egymás után az összes lemezt.

A [>>/<<] gomb megnyomására
a készülék a következő/előző műsorszámot
kezdi el lejátszani.

SZÜNET

GYORSKERESÉS ELŐRE/VISSZA

CD hallgatása közben a [CD/AUX] gomb
megnyomásával megszakíthatja a lejátszást.

Tartsa lenyomva a [>>/<<] gombot,
a készülék gyorskeresve kezd el előrefelé/
visszafelé lejátszani.

1. lépés: Nyomja meg a Load gombot
1 mp-nél hosszabban. Hangjelzés
hallatszik, majd egy üzenet jelenik meg,
hogy helyezze be a lemezeket.

A [CD/AUX] gomb ismételt megnyomására
a lejátszás folytatódik.

2. lépés: Kövesse a kijelzett útmutatást,
hogy mikor helyezze be a lemezeket.

Ha a készülékhez külső hangforrás van
kapcsolva, a szünet funkció nem működik.

A készülék egyszerre 6 lemezt képes tárolni.
MEGJEGYZÉS

Nyomja meg újra a LOAD gombot,
ha nem akar több CD-t behelyezni.

A kijelzőn „PAUSE” felirat kezd el villogni.
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MP3/WMA CD HASZNÁLATA
RPT (ISMÉTLÉS)

INT (BELEHALLGATÁS):

1. lépés: A [MENU] gomb megnyomására
a készülék további funkciókat mutat
a lejátszással kapcsolatban.

1. lépés: A [MENU] gomb megnyomására
a készülék további funkciókat mutat
a lejátszással kapcsolatban.

2. lépés: Nyomja meg az „RPT” alatti
funkciógombot, mire a készülék
az aktuális műsorszámot folyamatosan
ismételni kezdi.

2. lépés: Nyomja meg az „INT” alatti
funkciógombot, mire a készülék
az egymás utáni műsorszámok első
néhány másodpercét kezdi lejátszani.

A funkció leállításához nyomja meg újra
az „RPT” alatti funkciógombot.
RDM (VÉLETLENSZERŰ LEJÁTSZÁS):

1. lépés: A [MENU] gomb
megnyomására a készülék további
funkciókat mutat a lejátszással
kapcsolatban.
2. lépés: Nyomja meg az „RDM” alatti
funkciógombot, mire a készülék
a műsorszámokat véletlenszerű
sorrendben kezdi el lejátszani.
A funkció leállításához nyomja meg újra
az „RDM” alatti funkciógombot.

A funkció leállításához nyomja meg újra
az „INT” alatti funkciógombot.

MP3/WMA FORMÁTUM

Ha személyi számítógépen rögzítette az MP3/
WMA CD-t:
• Győződjön meg róla, hogy az MP3/
WMA-fájlok CD-R lemezre lettek rögzítve.
• Ne keverjen hagyományos audio hanganyagot
és MP3/WMA-fájlokat egy lemezen belül.
• Győződjön meg róla, hogy az MP3/
WMA-fájlok .mp3 vagy .wma kiterjesztéssel
rendelkeznek, más kiterjesztésű fájlok nem
játszhatók le.
• A fájlok többféleképpen rögzíthetők: számos
fix, vagy változó bitrátával. Ha tömörítéskor
a fájlokhoz 1-es és 2-es verziójú ID3 címkét
rendel, akkor a kijelzőn megjeleníthető
a zeneszám címe, az előadó neve
és az album neve.
• Olyan könyvtárszerkezetet hozzon létre,
amiben könnyen kereshet számokat vezetés
közben. Rendszerezze a zeneszámokat
albumok szerint, egy könyvtárba egy albumot
rendezve. Minden egyes könyvtár vagy album
legfeljebb 18 zeneszámot tartalmazzon.
• Ügyeljen arra, hogy az MP3/WMA-lemezt
mindig zárja le, ha többmenetes írást használt.
Javasolt a lemez egész tartalmát egyszerre
rögzíteni. Kerülje a többmenetes írás használatát.
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A készülék legfeljebb 50 könyvtárat, 5 írási
menetet és 999 fájlt tud kezelni. A hosszú
fájlnevek és könyvtárnevek a szükségesnél
több tárterületet foglalnak. A tárterülettel való
takarékosság érdekében csökkentse a fájlok
és könyvtárak nevének hosszát. A készülék
olyan MP3/WMA CD-ket is képes lejátszani,
ami nem tartalmaz könyvtárakat. A rendszer
mélységében 8 könyvtárat tud kezelni, de tartsa
a könyvtárrendszer mélységét lehetőleg
alacsonyan, hogy csökkentse az egyes
lejátszani kívánt albumok megtalálásának
bonyolultságát. Ha a CD a megadott
50 könyvtárnál, 5 írási menetnél és 999 fájlnál
többet tartalmaz, a lejátszó lehetővé teszi,
hogy eddig a maximális korlátig elérje ezeket
a fájlokat, de a további anyagokat figyelmen
kívül hagyja.

GYÖKÉRKÖNYVTÁR

A gyökérkönyvtárat a rendszer könyvtárként
kezeli. Ha a gyökérkönyvtár tömörített
hangfájlokat tartalmaz, a könyvtár
ROOT névvel kerül megjelenítésre.
Minden, a gyökérkönyvtárban található fájl
az összes többi könyvtár előtt kerül sorra.
ÜRES KÖNYVTÁRAK

Ha a gyökérkönyvtár vagy egy könyvtár valahol
a fájlrendszerben csak alkönyvtárakat tartalmaz,
és közvetlenül nincsenek benne tömörített
fájlok, a készülék a következő alkönyvtárra lép
a fájlrendszerben, amely tartalmaz tömörített
fájlokat, és az üres alkönyvtár nem kerül
megjelenítésre vagy számozásra.
NINCS ALKÖNYVTÁR

Ha a CD csak tömörített fájlokat tartalmaz,
a fájlok a gyökérkönyvtárba kerülnek.
A következő és előző könyvtárra ugró
funkciók nem működnek olyan CD esetén,
amelyeken nincsenek alkönyvtárak.
A név és a könyvtár kijelzésekor a készüléken
a ROOT név kerül megjelenítésre.

Ha a CD csak tömörített zenefájlokat
tartalmaz, és alkönyvtárakat nem, a fájlok
a gyökérkönyvtárba kerülnek. A könyvtár
nevének kijelzésekor a készüléken
a ROOT név kerül megjelenítésre.
LEJÁTSZÁSI SORREND

A műsorszámok a következő sorrendben
kerülnek lejátszásra:
•
•

•

A zene lejátszása a gyökérkönyvtárban
lévő első műsorszámmal kezdődik.
Ha a gyökérkönyvtárban lévő
valamennyi műsorszám lejátszásra
került, a lejátszás a sorszámozás
alapján folytatódik.
Az utolsó könyvtárban lévő utolsó
műsorszám lejátszása után a lejátszás az első
könyvtárban vagy a gyökérkönyvtárban lévő
első műsorszámmal kezdődik újra.
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FÁJLRENDSZER ÉS ELNEVEZÉS

Az ID3 címkében lévő zeneszámcím
megjelenik a kijelzőn. Ha nem található meg
a zeneszám címe az ID3 címkében,
a készülék a fájl nevét jeleníti meg
a kiterjesztés (MP3/WMA) nélkül.
A 32 karakternél vagy 4 oldalnál hosszabb
című műsorszámok nevei rövidítve jelennek
meg. A kijelző nem mutatja az utolsó
oldalon lévő szavak egyes részeit, és a fájlnév
kiterjesztése nem kerül megjelenítésre.
MP3/WMA LEJÁTSZÁSA

Bekapcsolt gyújtás mellett helyezze be félig
a CD-lemezt címkével felfelé a betöltőnyílásba.
A készülék behúzza a lemezt, majd „Loading”
és „File check”, végül „MP3 or WMA” üzenet
jelenik meg a kijelzőn. A CD lejátszása
elkezdődik. Kikapcsolt gyújtással nem lehet
CD-ket behelyezni.
Amint egy új műsorszám lejátszása
megkezdődik, a zeneszám címe és sorszáma
jelenik meg a kijelzőn.

Ha a gyújtást vagy a készüléket behelyezett
CD-vel kapcsolja ki, a lemez a készülékben
marad. Ha a gyújtás bekapcsolásakor
CD-lemez van a lejátszóban, a készüléket
be kell kapcsolni a CD lejátszásához.
A gyújtás és a készülék bekapcsolása után
a CD lejátszása onnan folytatódik, ahol
legutóbb tartott, ha a CD volt a legutoljára
kiválasztott hangforrás.
A készülék képes a kisebb, 8 cm-es CD-lemezek
lejátszására is adaptergyűrű segítségével.
A teljes méretű és a kisebb CD-ket is hasonló
módon kell betölteni.
CD-R lemezek lejátszásakor a hangminőség
gyengébb lehet a lemez minősége,
a rögzítési mód és a rögzített zene minősége,
illetve a lemezzel való bánásmód alapján.
Gyarapodhat az átugrott részek száma,
nehezebb lehet a műsorszámok keresése,
és/vagy a lemezek kiadása vagy betöltése.
Ha ilyen problémák lépnek fel, ellenőrizze
a CD-lemez alsó oldalát. Ha a lemez felülete
sérült, pl. repedt, törött vagy karcos, a CD-t
a készülék nem tudja megfelelően lejátszani.
Ha a lemez felülete szennyeződött, további
információkért lásd a „CD-lemezek ápolása”
fejezetet.

Ha nincs nyoma látható sérülésnek, próbáljon
már bevált CD-ket lejátszani.
Ne ragasszon címkéket a lemezekre, mivel
azok beragadhatnak a lejátszóba. Ha a CD-t
számítógépen rögzítette, és szükség van
feliratozásra, használjon inkább filctollat
a lemez tetején.
FIGYELEM

Ha címkéket ragaszt a CD-kre, egyszerre
több lemezt helyez a nyílásba, illetve
karcos vagy sérült CD-ket próbál meg
lejátszani, megrongálhatja a készüléket.
A CD-lejátszóhoz csak jó állapotú,
címke nélküli CD-ket használjon,
egyszerre csak egy lemezt töltsön be,
és tartsa a készüléket, illetve a CD-nyílást
tisztán, ne helyezzen be idegen tárgyakat,
ne öntsön bele folyadékot és ne kerüljön
bele más szennyeződés.

Chevrolet_S-A-B_T4DAS-85_H.book Page 25 Friday, February 8, 2008 10:03 AM

HANGRENDSZER 25

Ha hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn,
lásd a „CD-üzenetek” részt a fejezet
későbbi részében.
Valamennyi CD-funkció hasonlóan
működik MP3/WMA lejátszása esetén is,
kivéve az alábbiakat. További információkat
a „CD-lejátszás” részben talál.

MIND/KÖNYVTÁR ÜZEMMÓD

GÖRGETÉS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Az ismétlés, belehallgatás, véletlenszerű
lejátszás funkciók ebben a könyvtárban
működnek, ha az „ALL” üzemmód aktív.

A hosszú fájlok neveit a képernyő
jobbról balra görgeti, ha be van kapcsolva
a görgetés funkció.

1. lépés: A [MENU] gomb
megnyomására a készülék további
funkciókat mutat a lejátszással
kapcsolatban.
2. lépés: Nyomja meg az „ALL” alatti
funkciógombot, ezután az „All” helyett
„DIR” jelenik meg.
Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg
újra a „DIR” alatti funkciógombot.
ID3 CÍMKE INFORMÁCIÓK
MEGJELENÍTÉSE

Az [INFO] gombot megnyomva a lejátszott
fájl ID3 címkéjének információi jelennek meg.

1. lépés: A [MENU] gomb megnyomására
a készülék további funkciókat mutat
a lejátszással kapcsolatban.
2. lépés: Nyomja meg a „Scroll” alatti
funkciógombot, mire a szám címe
futófelirat szerűen jelenik meg a kijelzőn.
A funkció leállításához nyomja meg újra
a „Scroll” alatti funkciógombot.
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CD-ÜZENETEK
CHECK CD: Ha ez az üzenet megjelenik,
vagy a CD-lemezt a rendszer automatikusan
kiadja, az a következő okok egyike miatt
történhet:
•

A készülék nagyon felmelegedett.
Ha a hőmérséklet újra lecsökken,
le kell tudnia játszani a CD-t.
• Nagyon göröngyös útszakaszon utazik.
Ha simább felületű útszakaszra ér,
le kell tudnia játszani a CD-t.
• A CD-lemez koszosan, karcosan, nedvesen
vagy fejjel lefelé lett behelyezve.
• A levegő páratartalma nagyon magas.
Ebben az esetben várjon kb. egy órát,
majd próbálja újra.
• A CD formátuma nem kompatibilis.
Lásd az „MP3 FORMÁTUM” leírását
a fejezet korábbi részében.
• Probléma léphetett fel a CD-lemez
írása közben.
• A címke elakadhatott a CD-lejátszóban.
Ha a készülék nem játssza le megfelelően
a CD-t bármi egyéb okból, próbáljon ki
egy biztosan jól működő CD-t.

AUX ÜZEMMÓD
Ha bármely hiba ismétlődően fellép,
vagy nem lehet megszüntetni, lépjen kapcsolatba
márkakereskedőjével. Ha a készülék
hibaüzenetet ír ki, írja le azt, és adja át
a gépkocsit értékesítő márkakereskedőjének,
mikor bejelenti a problémát.

A készülék rendelkezik egy (3,5 mm átmérőjű)
kiegészítő bemeneti csatlakozóval,
mely az előlap jobb alsó oldalán található.
Ez a csatlakozó nem audio kimenet.
Ne csatlakoztasson fejhallgatót
a kiegészítő bemenetre.
Ezzel szemben iPodot, laptopot,
MP3-lejátszót, CD-váltót vagy XM™-vevőt
is csatlakoztathat a kiegészítő bemeneti
csatlakozóra külső hangforrásként.
AUX ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

A [CD/AUX] gomb megnyomásával válthat át
más üzemmódokból.
Ha a kiegészítő csatlakozó nem érzékel
kimeneti csatlakozót, az AUX üzemmód
nem választható.
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BIZTONSÁGI RENDSZER
A biztonsági rendszer megóvja a készüléket
az ellopástól.

A BIZTONSÁGI LEZÁRÁS FELOLDÁSA

Ha egy azonosító kód kerül bejegyzésre
a biztonsági lezárás funkcióval, akkor
az esetlegesen ellopott és máshová beszerelt
készülék nem lesz használható a bejegyzett
azonosító kód nélkül.

➮ Nyomja meg egyszerre
a [POWER] gombot az [INFO] gomb
és a bal szélső funkciógomb nyomva
tartása közben.

Ha már egyszer megtörtént egy azonosító
kód bejegyzése, akkor utána csak ezzel
a kóddal lehet feloldani a biztonsági
lezárást. A biztonsági azonosító kódot
ezért nem szabad elfelejtenie.

A biztonsági lezárás életbe léptetése
(az azonosító kód bejegyzése)

Bekapcsol az azonosító kód bejegyzésére
szolgáló üzemmód, a képernyőn 1-től 6-ig
számok jelennek meg.

Ha tízszer egymás után rossz azonosító
kóddal próbálja feloldani az biztonsági
lezárást, a készülék kb. 1 órán keresztül
nem enged további próbálkozást.

Először kapcsolja ki a készüléket.

➮ Nyomja meg egyszerre a [POWER]
gombot az [INFO] gomb és a bal szélső
funkciógomb nyomva tartása közben.
Bekapcsol az azonosító kód bejegyzésére
szolgáló üzemmód, a képernyőn 1-től 6-ig
számok jelennek meg.

➮ A kijelzőn lévő számok alatti
funkciógombok megnyomásával
adja meg a négyjegyű kódot.
➮ Nyomja meg a [POWER] gombot.
Ekkor a készülék bejegyzi az azonosító kódot,
és kikapcsol.

Először kapcsolja ki a készüléket.

➮ A kijelzőn lévő számok alatti
funkciógombok megnyomásával
adja meg a négyjegyű kódot.
➮ Nyomja meg a [POWER] gombot.
Ha a most megadott kód egyezik a korábban
bejegyzett kóddal, a biztonsági lezárás
feloldásra kerül, majd a készülék kikapcsol.

MEGJEGYZÉS
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GOMBOK
A KORMÁNYKERÉKEN*
A hangrendszer legfontosabb funkcióit
a kormánykeréken lévő gombokkal
is vezérelheti.

Gomb

Funkció

PWR

•

MEGJEGYZÉS

Ha semmilyen készülék nincs rákötve
az AUX (külső hangforrás) csatlakozóra,
akkor a készülék lejátszási üzemmódjának
kiválasztásakor az AUX üzemmód
kimarad.

•
MODE

EEK

S

T7D4001A

Kikapcsolja a készüléket.

Ha a készülék ki van kapcsolva

AM

VOLUME
E

Némítja a készüléket.

A lejátszási üzemmód kiválasztására szolgál.
•

•

MOD

Röviden megnyomva:
Hosszan megnyomva:

A gomb megnyomásával lehet bekapcsolni a készüléket.

SEEK

PWR

Ha a készülék be van kapcsolva

FM

CD

(AUX)

újra AM

Rádió üzemmódban
Röviden megnyomva:

A következő tárolt állomásra kapcsol.

Hosszan megnyomva:

Elindítja az automatikus hangolást.

CD-váltó üzemmódban
Röviden megnyomva:

A következő műsorszámra lép.

Hosszan megnyomva:

Lemezt vált.

(+)

+ oldal:

Növeli a hangerőt.

(–)

- oldal:

Csökkenti a hangerőt.
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