Бутони за управление

Бутон за включване/изключване на апарата, рязко
намаляване на силата на звука (Mute)
-бутон за освобождаване на снемащия се панел
Регулатор на усилването на звука
BND TS –бутон
Кратко натискане: Избор на FM - нива на
запаметяване и на честотни обхвати СВ и ДВ
Дълго натискане: задейства Travelstore –функцията
AUDIO- бутон (Audio), настройка на баси, високи
честоти, баланс (леви/ десни), фейдър (баланс
предни/ задни високоговорители)
Избор на еквалайзерните профили ,
включване/изключване и настройка на X-Bass
Блок бутони-стрелки за движение в менюто
MENU – бутон
Кратко натискане: извикване на менюто за основните
настройки
Дълго натискане: стартиране на Scan-функцията

TRAF RDS -бутон
Кратко натискане: включване/изключване на режим на
готовност за приемане на информация за пътната
обстановка
Дълго натискане: включване/изключване на RDS функция за комфорт (ситема за радио-данни)
Блок с номерирани бутони 1 – 6
DIS –бутон
Кратко натискане: кратко изписване на часа
Дълго натискане: Настройка на показанието
SRC-бутон за избор на източник на аудиосигнала
(CD, CD-чейнджър или AUX)

- Бутон за изваждане на компакт-диск от уреда
(при отворен панел)

УКАЗАНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Благодарим Ви за решението да изберете продукт на
BLAUPUNKT. Пожелаваме Ви приятно използване на
придобития уред.
Моля преди първа употреба прочетете това упътване.
Постоянна задача на редакторите на BLAUPUNKT е да
оформят ръководствата за обслужване в нагледен и
общопонятен вид. Ако въпреки това имате въпроси, то
моля обърнете се към специализиранете магазини или ни
пишете на www.blaupunkt.bg.

Поставяне на управляващия панел
⇒ Хванете панела под прав ъгъл спрямо апарата.
⇒ Плъзнете панела във водачите на апарата в долната
му част. Натиснете внимателно панела, докато се
застопори.

Безопасност по време на движение
Най-важна е безопасността по пътищата. Моля
боравете с апарата само ако пътната обстановка го
позволява. Запознайте се с функциите на апарата преди
да навлезете в движението. Трябва да можете да
възприемете навреме звуковите предупредителни сигнали
на полицията, пожарната и на Бърза помощ. По тази
причина, моля, слушайте избрания от вас режим с
преценена сила на звука по време на движение.
Вграждане
Ако желаете сами да монтирате радиото, моля прочетете
указанията за вграждане и свързване в края на
упътването.
Принадлежности
Използвайте
само
разрешени
от
BLAUPUNKT
принадлежности.
Дистанционно управление
Можете да управлявате удобно и сигурно основните
функции на Вашия авторадиоапарат посредством
прикрепено към волана опционално дистанционно
управление RC 08 или RC 10.

•

По време на поставянето на панела не натискайте
върху дисплея.

Ако апаратът е бил включен по време на снемането на
панела, при поставянето той се включва автоматично
отново в последния настроен режим (радио, CD, CDчейнджър, или AUX).
Таймер за изключване (Off timer)
След като сте свалили панела, апаратът се изключва в
рамките на предварително зададено време. Можете да
настроите това време между 0 и 30 секунди.
⇒

Натиснете бутона MENU

⇒

Натиснете бутона
или
необходимия брой
пъти, докато на дисплея се изпише “OFF TIMER”

Усилвател
Могат да се използват всички видове усилватели на
BLAUPUNKT.

⇒ Настройте желаното време с бутоните
Когато приключите с настройката

CD-чейнджър
Могат да се използват следните CD-чейнджъри:
CDC A 08, IDC A 09 и CDC A 03.

Указание:

⇒

или

Натиснете два пъти бутона MENU

Ако сте настроили времето за изключване на 0 секунди,
апаратът се изключва веднага след снемането на панела.

СНЕМАЩ СЕ ПАНЕЛ
Защита от кражба
Вашето радио е оборудвано със снемащ се панел
(Release-Panel), за да се предотврати евентуална кражба.
Без тази управляваща част апаратът няма стойност за
крадците.
За да предпазите уреда от кражба взимайте този панел
със себе си при всяко напускане на автомобила. Не
оставяйте панела в колата, нито го крийте някъде в нея.
Конструкцията и изработката на панела позволяват лесно
боравене с него, както и пренасянето му.
Указания:
•

Не допускайте панела да пада.

•

Не излагайте панела на директна слънчева светлина
или на други източници на топлина.

•

Избягвайте директно съприкосновение на кожата с
контактите на панела, като при необходимост ги
почистете с напоена в чист спирт кърпа, коята не се
разбридва.

Снемане на управляващия панел

⇒ Натиснете бутон
Панелът пада напред.
⇒ Хванете панела от дясната страна и после изтеглете
панела напрeд.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
За да включите, съответно да изключите апарата имате на
разположение следните възможности:
Включване/изключване на апарата
контактния ключ на запалването

посредством

Ако апаратът е правилно свързан със запалването на
, то той се
автомобила и не е бил изключен от бутон
включва, съответно изключва при запалването/гасенето на
двигателя.
Вие можете да включите апарата и при изключен
двигател,

.

⇒ за тази цел натиснете бутон
Включване/изключване
снемащия се панел

на

апарата

посредством

⇒ снемете панела.
Апаратът се изключва.
⇒ поставете отново панела.
Апаратът се включва. Последният настроен режим (радио,
CD, CD-чейнджър, или AUX) се активира.
Включване/изключване на апарата с бутон
⇒ За включване натиснете бутон
⇒ За изключване натиснете и задръжте бутон
дълго от 2 секунди.

по-

Апаратът се изключва.
Забележка:
•
За защита на акумулатора, при изключен двигател
апаратът автоматично се самоизключва след един
час.
•

След отделяне на панела от апарата, авторадиото се
изключва след настроеното от Вас време (виж глава
“Таймер за изключване”)

•

Всички актуални настройки се запаметяват.

•

Зареденото CD остава в апарата.

Включване чрез зареждане на CD
Ако при изключен апарат няма заредена CD в апарата,
⇒ Натиснете бутон

. Панелът се отваря.

⇒ Без да прилагате сила плъзнете компакт-диска с
напечатаната страна нагоре в CD-устройството,
докато усетите съпротивление.
Дискът автоматично се зарежда в апарата. Зареждането
на CD не трябва да се спира или подпомага.
Апаратът се включва. Започва възпроизвеждането на CD.
Забележка:
•
Ако автомобилът е бил изгасен преди зареждането
на компакт-диска, трябва първо да натиснете
бутона

, за да започне възпроизвеждането.

НАСТРОЙКА СИЛАТА НА ЗВУКА

⇒ Натиснете бутона MENU

Силата на звука се регулира на стъпки от 0 (изключено) до
степен 66 (максимално).
⇒ За да усилите звука, завъртете

надясно.

⇒ За да намалите звука, завъртете

Намаляване на звука по време на телефонен разговор
В случай, че Вашето авторадио е свързано с мобилен
телефон, при приемането на телефонен разговор рязко се
намалява силата на звука на авторадиото. За целта
мобилният телефон трябва да бъде свързан към
авторадиото, както е описано в инструкцията за монтаж.
За това Ви е необходим кабел с Блаупункт артикулен
номер 7 607 001 503.
Ако по време на разговор се приеме пътно съобщение и е
активирана функцията за приемане на информация за
пътната обстановка, то съобщението се възпроизвежда
след приключване на разговора.
Силата на звука на телефонните разговори може да се
настрои.

⇒ Настройте силата на звука с бутоните

наляво.

⇒ натиснете 2 пъти бутон MENU

звука

⇒ Натиснете бутон
или
нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “ON VOLUME”.
⇒ Настройте силата на звука, с която ще свири апаратът

.

За по-добра ориентация по време на настройката силата
на звука съответно се променя.
Ако настроите “LAST VOL” се активира силата на звука,
която е звучала преди изключването.
Забележка:
• За защита на слуха настройката на силата на звука,
която звучи от апарата при включване е ограничена до
стойност “38”. Ако силата на звука преди изключването е била по-висока, тя се включва отново на
стойност “38”.
Когато приключите с настройката,

Рязко намаляване силата на звука (MUTE)
Можете рязко да намалите силата на звука до стойност
настроена от Вас (Mute).
⇒ Натиснете за кратко бутон
На дисплея се изписва “MUTE”.
За да отмените Mute,

.

.

Стойността до която се намалява звука (Mute Level) може
да бъде настроена.
.

или
нужния брой пъти,
⇒ Натиснете бутон
докато на дисплея се изпише “MUTE LVL”.
⇒ Настройте силата на звука с бутоните

или

.

Когато приключите с настройките
.

Настройка на звуковия сигнал за потвърждение
Когато при някои от операциите задържите даден бутон
натиснат повече от две секунди, например задържането на
бутон за станция при запаметяване на честота, прозвучава
звуков сигнал за потвърждение (Beep). Можете да
включите, респективно изключите звуковия сигнал за
потвърждение.
⇒ Натиснете бутона MENU

.

⇒ Натиснете бутон
или
нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “BEEP ON” или “BEEP
OFF” .
⇒ Изберете с бутоните
или
. “OFF” означава, че
сигнала е изключен, “ON” означава, че сигнала е
включен.
Когато приключите с настройката,
⇒ натиснете бутон MENU

.

Настройка на тунера
За да се гарантира отличното функциониране на
радиотунера, уредът трябва да е настроен за региона, в
който се намирате. Можете да избирате между Европа
(EUROPE), САЩ (USA), Тайланд (THAI) и Южна Америка
(S-AMERICA). Моля направете настройката за Европа:
⇒ Включете радиоапарата с бутон

.

⇒ Натиснете едновременно бутони 1 и 5
отново включете апарата с бутон
На дисплея се изписва “TUNER”

и след това

.
регион “EUROPA”.

⇒ Изключете апарата, изчакайте повече от 8 секунди и го
включете отново. Апаратът се включва в последно
избрания режим (радио, CD, CD-чейнджър, или AUX).
Включване на радиото
Ако се намирата в режим CD, CD-чейнджър или AUX,

Настройка силата на звука Mute

⇒ натиснете 2 пъти бутон MENU

НАСТРОЙКА НА РАДИОТО

⇒ натиснете бутон BAND TS

⇒ Натиснете отново за кратко бутон

⇒ Натиснете бутона MENU

.

⇒ Изберете с бутоните
или
За да приключите настройката,

.

⇒ Натиснете 2 пъти бутон MENU

.

Можете да променяте силата на звука и по време на
телефонния разговор директно от регулатора на

.

или

.

Забележка:

Силата на звука, с която свири апаратът при включването
си може да се настрои.

при включване с бутоните

или

Когато приключите с настройките

Настройка силата на звука при включване

⇒ Натиснете бутона MENU

.

или
нужния брой пъти,
⇒ Натиснете бутон
докато на дисплея се изпише “TEL VOL”.

или
⇒ натиснете бутон SRC
нужния брой пъти, докато на
дисплея се изпише нивото на запаметяване, например
“FM1”.
RDS-функция за комфорт (AF, REG)
Този апарат е оборудван с RDS-радиоприемник. Много от
FM-станциите излъчват цифров сигнал, който редом с
програмата, съдържа и друга информация, като например
името на станцията и вида програма (PTY).
Името на станцията се изписва на дисплея веднага щом
станцията бъде приета.
RDS-функциите за комфорт AF (алтернативна честота) и
REG (регионална) разширяват спектъра от възможнсти на
Вашия апарат.
•

AF: Ако е включена RDS-функцията за комфорт,
радиоприемникът автоматично се превключва на
честотата, на която избраната станция най-добре се
приема.

•

REGIONAL: Някои радиостанции по определено време
разделят своите програми на регионални програми с
различно съдържание. С REG-функцията се избягва
превключването на авторадиото на алтернативни
честоти с друго съдържание на програмата.

Указание:
REGIONAL-функцията трябва да се активира/дезактивира
отделно в менюто.
Включване/изключване на REGIONAL-функцията
⇒ Натиснете бутона MENU
.
⇒ Натиснете бутон
или
нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “REG”. След “REG” се

изписва “OFF” (изключено), респективно “ON”
(включено)
За да включите, съответно изключите REGIONALфункцията
⇒ Натиснете бутон

.

или

⇒ Натиснете бутон MENU

.

Включване/изключване на RDS-функцията за комфорт
За да използвате RDS-функциите за комфорт AF u
REGIONAL
⇒

натиснете бутона TRAF*RDS
за по-дълго от 2
секунди.
RDS-функциите за комфорт са активирани, когато на
дисплея свети RDS-символът.
Избор на честотен обхват и ниво на запаметяване
С този апарат можете да приемате програми на FM (УКВ)
вълни, както и на MW u LW/AW вълни. За FM обхват имате
на разположение три нива на запаметяване, а за MW u LW
обхвати, съответно по едно ниво на запаметяване.
На всяко ниво за запаметяване могат да бъдат запаметени
шест честоти на радиоизлъчватели.
За да превключите между отделните нива, респективно
честотни обхвати, натиснете за кратко
⇒

бутон BND TS

.

възможности

за

улавяне

на

Автоматично търсене на радиостанции
⇒ Натиснете бутон
или
. Включва се
следващата радиостанция, която авторадиото е в
състояние да приеме.
Ръчно търсене на радиостанции
Можете да предприемете и ръчно търсене на станции.
⇒ Натиснете бутон

бутоните за запаметяване на радиостанция 1 – 6
Автоматично
(Travelstore)

запаметяване

на

.

радиостанции

Можете автоматично да запаметите шестте станции с
най-силен сигнал в региона (само за FM). Запаметяването
се извършва на ниво за запаметяване FMТ.
Забележка:
• Запаметените преди това станции на това ниво биват
изтрити.
натиснат по-дълго от две
⇒ Задръжте бутон BND TS
секунди.
Процесът на запаметяване започва. На дисплея се
изписва “FM TSTORE”. След като запаметяването
приключи се включва станцията запаметена на първо
място на ниво FMT.
Избиране на запаметенирадиостанции
⇒ Изберете нивото
честотния обхват.

на

запаметяване,

⇒ Натиснете един от бутоните 1 – 6
желаната станция.

респективно
за избор на

Кратко прослушване на всички приемани в момента
радиостанции (SCAN)

Улавяне на радиоизлъчване
Имате
различни
радиоизлъчване.

⇒ Дръжте натиснат за по-дълго от 2 секунди един от

или

.

Забележка:
•
Ръчното търсене на станции е възможно само тогава,
когата сте изключили RDS функцията за комфорт.
Разлистване програмите на мрежа от станции
(само FM-честоти)
Когато една станция предлага мрежа от програми можете
да ги разлиствате

Можете да стартирате кратко прослушане на всички
станции, приемани в момента. Времето за прослушване
може да се настрои в менюто на стойност от 5 до 30
секунди.
Стартиране на SCAN
⇒ Натиснете за по-дълго от 2 секунди бутона MENU

.

Процесът на прослушване започва. За кратко на дисплея
се изписва “SCAN”. След това се изписва мигащо името на
актуалната станция, съответно на честотата.
Прекратяване на SCAN и продължаване слушането на
актуалната станция.
⇒

Натиснете бутона MENU

.

Процесът на прослушване се прекратява и звучалата
последно станция остава активна.
Настройка на времето за прослушване
⇒ Натиснете бутона MENU

.

⇒ Натиснете бутон
или
за да преминете към
следващата програма от мрежата.

⇒ Натиснете бутон
или
нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “SCAN TIME”.

Забележка:
•
За да използвата тази функция е необходимо да сте
включили RDS-функцията за комфорт.
По този начин можете да избирате само измежду станции,
които вече сте приемали. За тази цел използвайте Scan
или Travelstore-функцията.

⇒ Настройте желаното време за прослушване с бутоните

Настройка
чувствителността
на
търсене
на
радиостанции
Можете да избирате дали да се запаметят само станции
със силен, или да се запаметят и станции със слаб сигнал.
⇒ Натиснете бутона MENU

.

⇒ Натиснете бутон
или
нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “SENS”.
На дисплея се изписва актуалната стойност на
чувствителност. “SENS HІ6” означава най-висока
чувствителност. “SENS LO1” е най-ниската.
⇒ Настройте желаната чувствителност с бутоните
или
.
Когато приключите с настройката,
⇒ натиснете бутон MENU
.
Забележка:
Можете да настроите различна степен на
чувствителност за FM и MW, респективно LW(AW).
Запаметяване на радиочестота
Ръчно запаметяване на радиочестота

⇒ Настройте желаното ниво на запаметяване FM1, FM2,
FMT, или един от честотните обхвати MW или LW.

⇒ Настройте желаната станция

или

.

Когато приключите с настройките,
⇒ натиснете 2 пъти бутон MENU

.

Забележка:
•

Настроеното време за прослушване важи и при
прослушване в режим CD или CD-чейнджър.

Вид програма (PTY)
Някои FM-радиостанции, наред с името на станцията,
предават и информация относно вида на излъчваната от
тях програма. Тези информации могат да бъдат приети и
изписани на дисплея на Вашето радио.
Такива видове програми могат да са например:
CULTURE
TRAVEL
JAZZ
SPORT
NEWS
POP
ROCK
CLASSICS
Чрез функцията PTY можете целенасочено да изберете
радиостанция излъчваща определен вид програма.
PTY-EON
Когато бъде избран видът програма и се стартира
претърсването, радиоапаратът сменя актуалната станция
със станция, излъчваща програма от избрания вид.
•

Указание:
Ако не бъде намерена станция, излъчваща програма
от избрания вид, прозвучава сигнал Bеер и на дисплея
се изписва “NO PTY”. Продължава възпроизвеждането
на последната приемана станция.

•

Ако настроената за приемане радиостанция, или друга
станция от същата мрежа започне по-късно
излъчването на избрания вид програма, апаратът
автоматично сменя от актуалната станция, съответно
от режим CD или CD-чейнджър на честотата на
станцията излъчваща програма от желания вид.

Включване/изключване на PTY
⇒ Натиснете бутон MENU
⇒ Натиснете бутон
или
нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “PTY ON” или “PTY OFF”.
⇒ Натиснете бутоните
или
за да включите
(ON), съответно изключите (OFF) PTY.
Когато приключите с настройката,
⇒ натиснете бутона MENU

.

Избор на език за PTY
Можете да избирате езикът, на който ще се изписва типа
програма. Възможните езици са “DEUTSCH”, “ENGLISH”
или “FRANCAIS”.
⇒ Натиснете бутон MENU
⇒ Натиснете бутон
или
нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “PTY LANG”.
⇒ Изберете език с бутоните
или
Когато приключите с настройката,
⇒ натиснете бутона MENU

.

или
, докато на дисплея е изписан актуалния
вид програма.
Избрания вид програма за кратко се изписва на дисплея.
⇒ Натиснете бутон
или
за да започне
претърсването.
Настройва се следващата станция излъчваща избрания
вид програма.

Намаляване силата на възпроизвеждане на високите
честоти (HICUT) при радиосмущения
HICUT-функцията постига по-добро звучене при приемане
на слаб радиосигнал (само за FM). Когато има смущения в
приемането, автоматично се намаляват високите честоти
и по този начин се смъква нивото на шум.
Включване/изключване на HICUT
.

⇒ Натиснете бутон
или
нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “HICUT”.

, за да настроите

“HICUT 0” означава изключено, “HICUT 1” означава
включено автоматично намаление на високите честоти и
нивото на шум.
⇒ Натиснете бутон MENU

.

Избор на показание на дисплея
По време на радиоприем имате възможност да изберете,
дали на дисплея да се изписва честотата и мястото, на
което е запаметена станцията и часа или името на
радиостанцията.
⇒ За превключване между двете показания натиснете
бутон

DIS

Забележка:
Чувате предупредителен сигнал,
• Когато, докато слушате предавател на информация за
пътната обстановка, напуснете областта на неговия
обхват.
• Когато, докато слушате CD и напуснете областта на
обхват на избрания от Вас предавател на информация
за пътната обстановка, последвалия автоматичен
процес на търсене не намери нов предавател, който
излъчва информация за пътната обстановка. Когато
превключите от станция предаваща информация за
пътната обстановка на друга, която не предава
информация за пътната обстановка.
• В този случай или изключете функцията за приемане на
информация за пътната обстановка с предимство, или
превключете на станция предаваща информация за
пътната обстановка.

⇒ Натиснете бутон
или
нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “TА VOLUME”.
⇒ Настройте силата на звука за съобщение за пътната
обстановка с бутоните
или
Когато приключите с настройката,
⇒ натиснете 2 пъти бутон MENU
.
Указание:
• По време на възпроизвеждане на съобщение за пътната
обстановка, Вие можете да настроите силата на звука за
времето на самото съобщение с помощта на регулатора
за усилване на звука

.

CD-УСТРОЙСТВО

Оптимизиране на радиоприемането

или

⇒
Натиснете бутона TRAF*RDS
Функцията за приемане на информация за пътната
обстановка с предимство е активирана, когато на дисплея
свети символ за задръстване.

⇒ Натиснете бутона MENU

или
.
⇒ Натиснете бутон
Актуалният вид програма се изписва на дисплея.
⇒ Ако искате да изберете друг вид програма, можете да
преминете към желания вид чрез натискане на бутони

⇒ Натиснете бутоните
HICUT.

Включване/изключване на функцията за приемане на
информация за пътната обстановка

Настройка силата на звука на съобщенията за пътната
обстановка

.

Избор на вид програма и търсене

⇒ Натиснете MENU

пътната обстановка. След края на съобщението за
пътната обстановка, радиото отново се превключва на
предишната станция.

за по-дълго от две секунди.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТНАТА ОБСТАНОВКА
Вашият уред е снабден с RDS-EON-приемник. EON
означава Еnhanced Other Network. В случай на предаване
на съобщение за пътната обстановка (ТА) в рамките на
съответната радиомрежа, радиото се пренастройва
автоматично от станция неизлъчваща съобщение за
пътната обстановка, на станция излъчваща съобщение за

С този уред можете да възпроизвеждате конвенционални
аудио-дискове (CD-R, CD-RW) с диаметър 12 или 8 см.
Опасност от повреждане на CD-устройството!
Дискове с нестандартни форми (Shape-CD) не са
пригодени за възпроизвеждане.
За повреди, възникнали в следствие на просвирване на
непригодени дискове не се носи отговорност.
Възпроизвеждане на диск
• Когато в апарата няма диск,
⇒ Натиснете бутон
.
Панелът пада напред.
⇒ плъзнете диск в процепа с надписаната страна нагоре,
без
да
упражнявате
сила,
докато
усетите
съпротивление.
Дискът автоматично се прибира в процепа. Този процес не
бива да бъде подпомаган или прекъсван насилствено.
⇒ затворете панела с лек натиск
Възпроизвеждането на диска започва.
Указание
•

Когато автомобилът е бил изгасен преди зареждането
на диска, за да започне възпроизвеждането първо
трябва да включите апарата с бутон

Когато в апарата вече има диск,
⇒ Натиснете SRC-бутона
нужния брой пъти, докато на
дисплея се изпише “CD”
Възпроизвежднето на диска започва от мястото, на което е
било прекъснато.
Избор на заглавие
⇒

Натиснете един от бутоните
, за да изберете
предишното, респективно следващото заглавие.

При единично натискане на бутона
или
актуалното заглавие се възпроизвежда отново.

Включване/изключване на CD-Text
Бърз избор на заглавие
За бърз избор на заглавие назад, респективно напред
⇒

Задръжте един от бутоните
или
започне бързото избиране на заглавие.

, докато

или
, за да изберете
между “TEXT ON” или “TEXT OFF”.

⇒ Натиснете два пъти бутона MENU

Задръжте един от бутоните
търсенето започне.

или

, докато

Прослушване на заглавията в случаен ред (MIX)
⇒

.

⇒ Натиснете бутоните

Бързо търсене (със звук)
За бързо търсене със звук
⇒

⇒ Натиснете MENU

⇒ Натиснете бутон
или
нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “CD TEXT”.

Натиснете бутон 5 МІХ

“MIX CD” се изписва за кратко на дисплея, MIX-символът
свети . Започва възпроизвеждането на следващото,
случайно избрано заглавие.

.

Приемане на информация за пътната обстановка по
време на възпроизвеждане на диск
Ако по време на слушане искате да приемате информация
за пътната обстановка,
⇒
натиснете бутона TRAF*RDS
Функцията за приемане на информация за пътната
обстановка с предимство е активирана, когато на дисплея
свети символ за задръстване.

Прекратяване на MIX
⇒ Натиснете отново бутон 5 МІХ
,
“MIX OFF” се изписва за кратко на дисплея, MIX-символът
изгасва.
Кратко прослушване на заглавията (SCAN)
За да се възпроизведе за кратко началото на всяко
музикално заглавие,
⇒ натиснете бутона MENU
за по-дълго от 2 секунди.
Следващото музикално заглавие се прослушва.
Указание:
Времето за кратко прослушване може да се настрои.
За тази цел прочетете част “Настройка на времето за
прослушване” на глава “Настройка на радиото”.
За да прекратите прослушването,
⇒ натиснете отново бутона MENU
Продължава възпроизвеждането на актуалното музикално
заглавие.
Повторно прослушване на отделни заглавия (RЕРЕАТ)
За да повторите актуалния запис,

⇒

натиснете бутон 4 RPT
“RPT ТRCK” се появява за кратко на дисплея, RPTсимволът светва на дисплея.
Музикалното заглавие ще бъде повтаряно, докато RPT се
деактивира.
Прекратяване на повторението
За да прекъснете повтарянето на актуалния запис,
⇒

натиснете бутон 4 RPT
дисплея.

, докато RPT изгасне от

Спиране на възпроизвеждането (PAUSE)
⇒

Натиснете бутон 3X

На дисплея се изписва “PAUSE”.
Прекратяване на паузата.
⇒ Натиснете по време на паузата бутон 3X
Възпроизвеждането се подновява.
Избор на показание на дисплея

номер на заглавието и час (“CLOCK”)
номер на заглавието и изтекло време от
просвирването му (“PLAYTIME”)
⇒ За превключване между двете показания задръжте
DIS

за по-дълго от две секунди.

Показване на CD-Text
Някои компакт-дискове имат т.нар. CD-Text. Този текст
може да съдържа името на изпълнителя, албума и
музикалното заглавие.
Можете да изберете този текст да минава като бягащи
надписи на дисплея при всяко заглавие. След изписването
му на дисплея се изписва стандартното му показание. За
това прочетете “Избор на показание на дисплея”.

⇒ Натиснете бутон

, за да падне панела.
до процепа за компакт-диска.

Дискът се изхвърля.

⇒ Вземете компакт-диска и затворете панела.
Указание:
Ако не вземете диска, той се прибира автоматично след
10 секунди.
Можете да изваждате зареден диск и когато уредът е
изключен или е в друг режим.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА MP3
С този радиоапарат можете да възпроизвеждате и
компакт-дискове CD-R u CD-RW с музикални файлове в
МР3-формат.
МР3 е технология за компресиране на аудио-файлове,
разработена от института Фраунхоф. Компресирането
намалява обема на файла до около 10% от
първоначалния размер без загуби на качеството на звука.
(при битрейт 128 Kbit/s). Ако при създаване на аудиофайлове в МР3-формат се използват по-ниски битрейтове,
е възможна и по-голяма степен на компресиране, но със
загуби в качеството на звука.
Подготвяне на компакт-диск с МР3-музикални файлове
Възможно е комбинацията от CD-записвачка, софтуер и
празни компакт-дискове CD-R или CD-RW да създаде
проблеми при възпроизвеждането на компакт-дисковете.
Ако се получат такива проблеми със самостоятелно
записани компакт-дискове, би трябвало да опитате с
дискове от друг производител или да закупите дискове с
друг цвят.
Форматът на компакт-диска трябва да бъде ISO 9660 Level
1, респективно Level 2 или Joliet. Други формати не могат
да бъдат възпроизвеждани надеждно.
Избягвайте мултисесии. Ако на един компакт-диск
записвате повече от една сесия, се разпознава само
първата сесия.
Върху един компакт-диск
могат
да
бъдат
администрирани до 65535
МР3-файла независимо от
броя на директориите, в
които се намират. Апаратът
поддържа
толкова
директории
и
поддиректории, колкото сте
създали със записващия си
софтуер, въпреки че според
стандартът
ISO
9660
максималната дълбочина на
директориите е 8.

Заглавия - файлове

бутон

⇒ Натиснете бутона

Директории

По време на възпроизвеждане на диск имате възможност
да избирате между две показания на диспле:

Изваждане на диск

Всяка една директория може да бъде именувана с
домашния компютър. Така името на директорията ще се
изписва на дисплея на радиоапарата. Именуването на
директориите и песните следва да се извърщи съобразно
инструкциите към софтуера.
Указание:
При именуването на директориите и песните не би
трябвало да използвате специални знаци. Дължината на
имената следва да е максимум 32 знака /включително
разширението “МР3”.

Повторно прослушване на отделни заглавия (RЕРЕАТ)
За да повторите актуалния запис,
⇒

натиснете бутон 4 RPT

“RPT ТRCK” се появява за кратко на дисплея, RPTсимволът светва на дисплея.
Музикалното заглавие ще бъде повтаряно, докато RPT се
деактивира.
Прекратяване на повторението

Ако държите на правилната подредба на директориите, би
трябвало да използвате софтуер, който подрежда
файловете в азбучен ред. Ако Вашият софтуер не
разполага с тази функция, можете да подредите
файловете ръчно. За целта преди името на файла следва
да поставите номер “001”, “002” и т.н.

За да прекъснете повтарянето на актуалния запис,

МР3-музикалните заглавия могат да носят и допълнителна
информация, като изпълнител, заглавие или албум (ID3тагове). Този радиоапарат може да покаже на дисплея ID3тагове от версия 1.

⇒

При създванане на МР3-файлове следва да използвате
битрейт до 256 Kbit/s.

⇒ Натиснете по време на паузата бутон 3X

За да могат да бъдат прослушвани МР3-файлове с този
радиоапарат, те трябва да имат разширение “.MP3”.
Указание:
За да осигурите безпроблемно възпроизвеждане
•
Не се опитвайте да дадете разширение “.MP3” на
други видове файлове
•
Не използвайте “смесени” компактдискове с не-МР3файлове и МР3-заглавия
•
Не използвайте “смесени” дискове със стандартни
аудио-файлове и МР3-файлове.
Стартиране на МР3-възпроизвеждане
МР3-форматът се възпроизвежда като нормален режим за
компакт-диск. За това четете глава “Възпроизвеждане на
компакт-диск”.

⇒

натиснете бутон 4 RPT
дисплея.

, докато RPT изгасне на

Спиране на възпроизвеждането (PAUSE)
Натиснете бутон 3X

На дисплея се изписва “PAUSE”.
Прекратяване на паузата.
Възпроизвеждането се подновява.
Избор на показание на дисплея
Настройка на стандартно показание
Можете да настройте на дисплея да се изписва различна
информация към прослушваното музикално заглавие:
номер на заглавието и изтекло
просвирването му “TRCK-TIME”

време

от

номер на заглавието и час “TRCK-CLK”
номер на директорията и номер на заглавието “DIRTRCK”
номер на директорията и час “DIR-CLK”
номер на директорията и
просвирването му “DIR-TIME”

изтекло

време

от

Избор на директория

Така описаните варианти се изписват на дисплея след
завършъка на бягащите МР3-надписи със заглавието на
възпроизвежданата песен.

За да смените директорията

За да изберете един от вариантите

или
, нужния брой пъти, докато
⇒ Натиснете
стигнете до желаната директория.
Указание:
Всички директории, които не съдържат МР3-файлове, се
прескачат автоматично. Ако например слушате музика от
директория D01 и с джойстика изберете следващата, то
директорията D02, която не съдържа МР3-файлове ще
бъде прескочена и ще бъде възпроизведена слредващата
D03-директория. Съответно на това показанието на
дисплея ще се промени на D03.
Избор на заглавие/файл
За да смените следващо или предишно заглавие от
актуалната директория
⇒ Натиснете
или
, нужния брой пъти, докато
стигнете до желаното заглавие.
При еднократно натискане на
слушаната песен ще
започне отново.
Прослушване на заглавията в случаен ред (MIX)
⇒

Натиснете бутон 5 МІХ

“MIX CD” се изписва за кратко на дисплея, MIX-символът
свети . Започва възпроизвеждането на следващото,
случайно избрано заглавие.
Прекратяване на MIX
⇒ Натиснете отново бутон 5 МІХ
,
“MIX OFF” се изписва за кратко на дисплея, MIX-символът
изгасва.
Кратко прослушване на заглавията (SCAN)
За да се възпроизведе за кратко началото на всяко
музикално заглавие,
⇒ натиснете бутона MENU
за по-дълго от 2 секунди.
Следващото музикално заглавие се прослушва.
⇒ натиснете отново бутон бутона MENU
.
Продължава възпроизвеждането на актуалното музикално
заглавие.

⇒ Задръжте натиснат бутон

DIS

за по-дълго от

две секунди.
След всяко дълго натискане на бутон
превключва на следващото показание.

DIS

се

⇒ Повторете нужния брой пъти, докато на дисплея се
изпише желаното показание.
Настройка на МР3-бягащи надписи
Можете да настройте дисплея да изписва при смяна на
заглавието различни надписи, които еднократно се
изписват на него. След това се изписва стандартното
показание /виж горе/. Възможните варианти за бягащи
надписи са:
Име на директорията (“DIR NAME”)
Име на файла (“FILE NAME”)
Име на изпълнителя (“ARTIST”)
Име на музикалното заглавие (“SONG NAME”)
Име на албума (“ALBM NAME”)
Забележка:
Изпълнителят, заглавието и името на албума са
съставна част на MP3-ID-таговете от версия 1 и могат
да бъдат показвани, когато информацията им е част
от МР3-файла (подробности четете в указанията към
МР3-записващия софтуер).
За да изберете един от вариантите

⇒ Натиснете MENU

.

или
нужния брой пъти,
⇒ Натиснете бутон
докато на дисплея се изпише “МР3 DISP”.

⇒ Натиснете бутоните

или

, за да изберете

вариант.

⇒ Натиснете два пъти бутона MENU

.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА CD-ЧЕЙНДЖЪР

⇒

Указание:
Информацията за боравене с CD, зареждане на CD в
уреда и употереба на CD-чейнджъра можете да
прочетете в упътването на Вашия CD-чейнджър.
Включване на режим CD-чейнджър
⇒ Натиснете бутон SRC
нужния брой пъти, докато на
дисплея се изпише “CHANGER”.
Започва възпроизвеждането на първия CD, който CDчейнджърът разпознава.
Избор на CD
За да се прехвърлите напред или назад на друго CD,
⇒ натиснете един или няколко пъти бутон
или
Указание:

Прекратяване на MIX
⇒

,

Кратко прослушване на всички компакт-дискове
(SCAN)
За да се възпроизведе за кратко началото на всяко
музикално заглавие от всички заредени дискове,
натиснете бутона MENU

за по-дълго от 2 секунди.

На дисплея се появява “ТRK SCAN” и номера на
прослушваната песен мига.

.

Избор на музикално заглавие

За да прекратите прослушването,
⇒ натиснете отново за кратко бутона MENU
Продължава възпроизвеждането на актуалното музикално
заглавие.
Указание:

За да се прехвърлите напред или назад на друго заглавие
от актуалния CD
натиснете един или няколко пъти бутон

Натиснете отново бутон 5 МІХ

“MIX OFF” се изписва за кратко на дисплея, MIX-символът
изгасва.

⇒

Незаети гнезда в чейнджъра и такива с невалидни
дискове се прескачат.

⇒

Натиснете за по-дълго от 2 секунди бутон 5 МІХ

На дисплея за кратко се изписва “MIX ALL”, MIX свети на
дисплея.

Времето за кратко прослушване може да се настрои.
За тази цел прочетете част “Настройка на времето за
прослушване” на глава “Настройка на радиото”.

или

Бързо търсене (със звук)

Спиране на възпроизвеждането (PAUSE)

За бързо търсене напред, респективно назад,
⇒ Задръжте един от бутоните
или
натиснат,
докато започне бързото търсене напред, респективно
назад.
Избор на показание на дисплея
За показание на дисплея в режим на чейнджър имате пет
варианта:
номер на заглавието и изтекло
просвирването му (“TRCK-TIME”)

време

от

⇒

Натиснете бутон 3X

На дисплея се изписва “PAUSE”.
Прекратяване на паузата.
⇒ Натиснете по време на паузата бутон 3X
Възпроизвеждането се подновява.

CLOCK - ЧАСОВНИК

номер на заглавието и час (“TRCK-CLK”)
номер на компакт-диска и номер на заглавието (“CDTRCK”)

Изписване за кратко на точния час
За да се изпише показанието на часовника,

номер на компакт-диска и
просвирването му (“CD-TIME”)

⇒ натиснете кратко бутона

изтекло

време

от

номер на компакт-диска и час (“CD-CLK”)

⇒ За

превключване

на

показанието

натиснете за по-дълго от 2 секунди бутон
по-дълго от две секунди.
След всяко дълго натискане на бутон
превключва на следващото показание.

на

дисплея
DIS

за

Повторно прослушване на отделни заглавия или цели
компакт-дискове (RЕРЕАТ)
За да повторите актуалния запис,
⇒

⇒ натиснете бутона MENU

се

⇒ Повторете нужния брой пъти, докато на дисплея се
изпише желаното показание.

натиснете за кратко бутон 4 RPT

“RPT ТRCK” се появява за кратко на дисплея, RPTсимволът светва на дисплея.

.

Настройка на часовника
За да настроите часовника
⇒

DIS

DIS

или
, нужния брой пъти,
Натиснете бутон
докато на дисплея се изпише “CLOCK SET”.

⇒ Натиснете бутон
.
На дисплея се изписва показанието на часовника.
Показанието за час мига и може да бъде настроено с
бутоните
или
.
Когато настроите часа,
⇒ натиснете бутон
Минутите мигат.

.

или
.
⇒ Настройте минутите с бутоните
Когато приключите с настойката, натиснете два пъти бутон
MENU

.

За да повторите компакт-диска
⇒

натиснете за по-дълго от 2 секунди бутон 4 RPT

“RPT DISC” се появява за кратко на дисплея, RPTсимволът светва на дисплея.

Избиране между 12 и 24 часов режим на часовника
⇒

Натиснете бутона MENU

⇒

Натиснете бутон
или
, нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “24 H MODE” или “12 H
MODE”.

⇒

, за да превключите на

Прекратяване на повторението
За да прекъснете повтарянето на актуалния запис,
⇒

натиснете бутон 4 RPT
дисплея.

, докато RPT изгасне на

Прослушване на заглавията в случаен ред (MIX)
За да прослушате в случаен ред заглавията от диска:
⇒

Натиснете за кратко бутон 5 МІХ

“MIX CD” се изписва за кратко на дисплея, MIX-символът
свети . Започва възпроизвеждането на следващото,
случайно избрано заглавие.
За да просвирите в случаен ред заглавията от всички
заредени компакт-дискове:

Натиснете бутон
или
желания вариант.
Когато приключите с настройката

⇒

натиснете бутон MENU

.

Постоянно изписване показанието на часовника при
изключен апарат и даден контакт на запалването на
автомобила
За да бъде изписвано постоянно показанието на часовника
при изключен апарат и включено запалване
⇒ натиснете бутона MENU

⇒ Натиснете бутон
или
, нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “CLOCK OFF” или
“CLOCK ON”.
или
, за да превключите
⇒ Натиснете бутон
между ON (включено), или OFF (изключено).
Когато приключите с настройката
⇒ натиснете бутон MENU

натиснете бутона

Когато приключите с настройката
⇒ Натиснете бутона AUDIO

.

Настройка разпределението на силата на звука
отпред/отзад (Fader)

.

Кратко изписване показанието на часовник при
изключен апарат
За да се изпише за кратко показанието на часовника при
изключен апарат,
⇒

⇒ Натиснете бутон
или
, за да настроите
разпределението силата на звука от ляво и дясно.

DIS

.

Показанието на часовника се изписва на дисплея в
продължение на осем секунди.

За да настроите разпределението на силата на звука
отпред и отзад (Fader)
⇒ натиснете бутона AUDIO

.

На дисплея се изписва “BASS”.
⇒ Натиснете бутон
нужния брой пъти, докато на
дисплея се изпише “FADER”.
или
, за да настроите
⇒ Натиснете бутон
разпределението силата на звука отпред и отзад.

ТОНКОРЕКЦИИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛАТА
НА ЗВУКА
Тонкорекциите (баси и високи честоти) могат да се
настроят
поотделно
за
всеки
аудиоизточник
(радиоприемник, CD-плейър, CD-чейнджър, AUX и
съобщение за пътната обстановка). Разпределението
силата на звука (баланс и фейдър) важат за всички
аудиоизточници.
Можете да усилите или намалите басите и високите
честоти на ± 7 степени. Допълнително имате
възможността да подобрите звука в автомобила,
избирайки между една от четирите възможни средни
честоти.
Настройка на басите
⇒ Натиснете бутона AUDIO
.
На дисплея се изписва “BASS”.
⇒ Натиснете бутон
или
, за да настроите
басите.
⇒ Когато приключите с настройката натиснете бутона
AUDIO

.

Настройка на средни честоти на басите
Можете
да
избирате
4
средни
честоти
за
повдигане/намаляване на басите: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz или
120 Hz.
⇒ По време на настройката на басите, натиснете бутон
или
, за да настроите желаното средно ниво.
⇒ Когато приключите с настройката натиснете бутона
AUDIO

.

Настройка на високите честоти

Натиснете бутон
, нужния брой пъти, докато на
дисплея се изпише “TREBLE”
или
⇒ Натиснете бутон
високите честоти.
Когато приключите с настройката
⇒ натиснете бутона AUDIO

, за да настроите

.

Настройка на средни сройности на високите честоти
Можете
да
избирате
4
средни
честоти
за
повдигане/намаляване на високите честоти: 8 кHz, 10 кHz,
12 кHz или 15 кHz.
⇒ По време на настройката на високите честоти,
натиснете бутон
или
, за да настроите
желаното средно ниво.
⇒ Когато приключите с настройката натиснете бутона
AUDIO

⇒ натиснете бутона AUDIO
ЕКВАЛАЙЗЕР-ПРОФИЛИ
Вашият радиоапарат разполага с еквалайзер, в които
настройките за музикалните стилове “ROCK”, “POP” и
“CLASSIC” са предварително програмирани. За да
изберете еквалайзер-профил:
⇒

.

Натиснете бутона AUDIO

На дисплея се изписва “BASS”.
⇒ Натиснете бутон
нужния брой пъти, докато на
дисплея се изпише “ROCK”, “POP”, “CLASSIC” или “EQ
OFF”.
⇒ Натиснете бутон
или
, за да изберете един от
профилите или изберете “EQ OFF”, за да изключите
еквалайзера. Когато сте избрали един от профилите,
на дисплея е изписан постоянно избрания профил.
Когато приключите с настройката

⇒ натиснете бутона AUDIO

.

X-BASS
X-Bass означава повдигане на басите при ниски стойности
на усилване на звука.
Указание:
• Настройките за X-Bass могат да се предприемат
поотделно за всеки аудиоизточник, радио-приемник,
компакт-диск, CD-чейнджър и AUX.
Настройка на X-Bass

.

⇒ Натиснете бутона AUDIO
На дисплея се изписва “BASS”.

Когато приключите с настройката

.

⇒

натиснете бутона AUDIO
“BASS”.

⇒

Натиснете бутон
нужния брой пъти, докато на
дисплея се изпише “X-BASS” заедно с актуалната
настройка.

или
, за да настроите
⇒ Натиснете бутон
желаното ниво на повдигане на басите.
Когато приключите с настройката

⇒ натиснете бутона AUDIO

⇒ натиснете бутона AUDIO
На дисплея се изписва “BASS”.
⇒ Натиснете бутон
, нужния брой пъти, докато на
дисплея се изпише “BAL”.

.

Настройка на средни честоти на X-Bass
Можете да избирате 2 средни честоти за X-Bass: 50 Hz или
100 Hz.
⇒ По време на настройката на X-Bass, натиснете бутон
или
, за да настроите желаното средно ниво.
⇒ Когато приключите с настройката натиснете бутона
AUDIO

Настройка разпределението на силата на звука ляво/
дясно (Balance)
За да настроите разпределението на силата на звука от
ляво и дясно (Balance)

.На дисплея се изписва

.

ОСВЕТЕНОСТ НА ДИСПЛЕЯ

ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ НА
АУДИОСИГНАЛ

Когато радиоапаратът е свързан в автомобила както е
описано в инструкцията за монтаж и Вашият автомобил
има
съответния
конектор,
превключването
на
осветеността на дисплея става заедно със фаровете на
автомобила. Осветеността на дисплея (Dimmer) можете да
настройте отделно за нощен и дневен режим в степени от
1 до 9. Препоръчва се степен 9.

Можете да включите външен източник на аудиосигнал с
линеен изход. Такива източници, например, могат да
бъдат преносими CD-устройства, MiniDisc-устройства, или
MР3-устройства.
AUX-входът трябва да бъде включен в менюто.

Допълнително можете да изберете при режим нощно
осветление (DIM NIGHT) настройката “AUTO DIM”. При
тази настройка осветеността на дисплея при включени
фарове се регулира автоматично заедно с осветлението
на арматурното табло.

За да включите външен източник на аудиосигнал Ви е
необходим адапторен кабел. Този кабел (Blaupunkt-№: 7
607 897 093) можете да закупите от Вашият търговец на
Blaupunkt.
Включване/изключване на AUX-входа

Настройка на “DIM DAY” и “DIM NIGHT”

⇒ Натиснете бутона MENU
На дисплея се изписва “MENU”.

⇒

.

Натиснете бутона MENU
На дисплея се изписва “MENU”.
⇒

Натиснете бутон
или
, нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “DIM DAY” или “DIM
NIGHT”.

⇒

Натиснете бутон
или
, за да изберете
степента на осветеност.
Когато приключите с настройките натиснете два пъти

⇒

бутон MENU

.

Настройка на “ AUTO DIM”
⇒

Натиснете бутон
или
, нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “DIM NIGHT”.

⇒

Натиснете бутон
“AUTO DIM”.

⇒

Когато приключите с настройките натиснете два пъти
бутон MENU

⇒

Натиснете бутон
или
, нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “AUX OFF”, респективно
“AUX ON”.

⇒

Натиснете бутон
или
, за да включите,
респективно изключите AUX-входа
Когато приключите с настройката
⇒ натиснете бутон MENU
Указание:

.

Когато AUX-входа е включен, той може да бъде
избран с бутона SRC
.

, докато на дисплея се изпише

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

.

СЪОБЩЕНИЕ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ
Когато включвате радиоапарата си, на дисплея се изписва
кротко съобщение. Фабрично настроеното съобщение е
текстът „BLAUPUNKT“. На негово място можете да
въведете собствен текст, не по-дълъг от 9 знака.

Усилвател
Изходна мощност: 4х25 W Sinus по DIN 45324 при 14,4V
4х45 W максимална мощност
Тунер
Честотен обхват:
UKW (FM):
87,5 – 108 MHz
MW:
531 – 1 602 kHz
LW:
153 – 279 kHz
FM - Честотна лента при възпроизвеждане:35 – 16 000 Hz

⇒

Натиснете бутона MENU

⇒

Натиснете бутон
или
, нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “ON MSG”.

CD-плейър
Честотна лента при възпроизвеждане:

⇒

Натиснете бутон
, на дисплея се изписва
текстът, като първата буква мига. Можете да

Предусилвателен изход
4 канала:
2V

.

изтриете цялото съобщение, като задържите
за по-дълго от 2 секунди.
За да въведете нов текст
⇒

Избирайте
или

букви

чрез

натискане

на

Чувствителност на входа
AUX-вход:
2 V / 6 kΩ

бутон

, и преминавайте към следваща буква чрез
.

⇒

Когато приключите с въвеждането натиснете два
пъти бутон MENU

.

НАСТРОЙКА НА ПОКАЗАНИЕТО ЗА НИВО
Показанието за ниво (Spectrometer) на Вашия дисплей
символично Ви показва за кратко по време на
настройките,силата на звука, тонкорекциите и настройките
на еквалайзера.
Извън настройките,
илюстрира
нивото
авторадиоапарата.

показателя за ниво графично
на
изходния
сигнал
на

Можете да включите или изключите тази графика.

⇒

Натиснете бутона MENU

.

На дисплея се изписва “MENU”.
⇒

Натиснете бутон
или
, нужния брой пъти,
докато на дисплея се изпише “PEAK LVL”.

⇒

Натиснете бутон
или
вариантите “PEAK ON”
OFF”(изключен).

⇒

Когато приключите с настройките натиснете два пъти
бутон MENU

.

, за да изберете между
(включен) и “PEAK

Правото на промени запазено!

20 – 20 000 Hz

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

МОНТАЖ

Мерки за безопасност
Моля спазвайте следните мерки за безопасност по време на
монтажа и свързването на апарата.
Откачете
клемата от
отрицателния полюс на
акумулаторната батерия, като спазвате инструкциите за
безопасност на производителя на автомобила.
При пробиването на дупки внимавайте, да не бъдат
повредени части на автомобила.
Сечението на захранващите проводници трябва да е не помалко от 1,5 mm2.
Да не се включват към радиоапарата щекери от
оборудването на автомобила.
Можете да закупите необходимите за Вашия модел
автомобил адаптерни кабели в специализираните магазини
на BLAUPUNKT.
Вашият автомобил, според конструкцията си, може да се
отклони от това описание. Не поемаме отговорност за щети,
причинени от неправилен монтаж или свързване, както и
последствията от тях.
Ако тук изложените инструкции не са подходящи за
извършване на монтажа, то моля, обърете се за съвет към
Вашия търговец на BLAUPUNKT или производителя на
Вашия автомобил.
При свързване с усилвател или чейнджър непременно
трябва първо да се свържат масите на уредите, преди да се
съединят щекерите за входящия сигнал или изходящата
букса

Монтажни елементи в окомплектовката
на радиоапарата

Допълнително можете да закупите от Вашия
Блаупункт-търговец комплект антенен адаптер

Специфичните за автомобила адаптерни кабели можете да
закупите от Вашия BLAUPUNKT-търговец.

ДЕМОНТАЖ

СВЪРЗВАНЕ

