
 Radijo imtuvas | CD | MP3 | WMA

 Santa Cruz MP36 7 646 070 310
 Valencia MP36 7 646 080 310

Naudojimo ir įtaisymo instrukcija

http://www.blaupunkt.com
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Valdymo skydelis

Jei valdymo skydelį iš prietaiso išėmėte 
veikiant prietaisui, vėl jį įdėjus, prietaisas 
įsijungs automatiškai. Įsijungs paskutinis 
klausytas signalo šaltinis (radijo imtuvas, 
CD grotuvas, CD keitiklis arba papildoma 
įranga).

Išsijungimo laikmatis (OFF TIMER)

Nuėmus valdymo skydelį, prietaisas 
išsijungs nustatytu metu. Laiką galite 
nustatyti nuo 0 iki 30 sekundžių. 

 Paspauskite MENU mygtuką o.
 Spauskite  arba  a mygtuką, kol 

ekrane pasirodys OFF TIMER.
 Laiką galite nustatyti spausdami 

  a mygtukus.

Įvedę duomenis:

 du kartus paspauskite MENU 
mygtuką o.

 Pastaba
 Jei laikmatį nustatysite 0 sekundžių, 

prietaisas išsijungs iš karto nuėmus 
valdymo skydelį.

Valdymo skydelio nuėmimas

 Paspauskite  mygtuką w.

Valdymo skydelis atšoka.

 Suimkite valdymo skydelį už dešinio 
krašto ir ištraukite jį iš laikiklio.

Pastabos
• Prietaisas išsijungs nustatytu 

metu. Smulkesnę informaciją 
rasite šio skyriaus „Išsijungimo 
laikmatis (OFF TIMER)” poskyryje.

• Visi nustatymai įrašomi į atmintį.
• Į prietaisą įdėtas CD lieka jame.

Valdymo skydelio įdėjimas

 Valdymo skydelį laikykite 90 laipsnių 
kampu.

 Valdymo skydelį įstumkite į prietaiso 
apatiniame dešiniajame ir kairiajame 
krašte esančius laikiklius. Valdymo 
skydelį atsargiai įstatykite į angą, kol 
jis spragtelėjęs užsifi ksuos.

 Valdymo skydelį atsargiai kilstelkite, 
kol jis spragtelėjęs užsifi ksuos.
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Įjungimas ir išjungimas Garso stiprumas

Garso stiprumo nustatymas

Galite reguliuoti garso stiprumą nuo 0 iki 
66 (didžiausias lygis).
Norėdami pagarsinti:

 garso stiprumo reguliatorių e pasukite 
pagal laikrodžio rodyklę.

Norėdami sumažinti garsą:
 garso stiprumo reguliatorių e pasukite 

prieš laikrodžio rodyklę.

Garso stiprumo nustatymas 
įjungiant prietaisą

Pastaba
 Prietaise įtaisyta Time-out funkcija.
 Pavyzdžiui, jei paspausite MENU 

mygtuką o ir pasirinksite nustatymą, 
prietaisas įsijungs praėjus 8 sekun-
dėms nuo paskutinio mygtuko 
paspaudimo. Visi nustatymai įrašomi 
į atmintį.

Galite nustatyti garso stiprumą, girdimą 
prietaiso įjungimo metu.

 Paspauskite MENU mygtuką o.
 Paspauskite  arba  a mygtuką, 

kol ekrane pasirodys ON VOLUME.
 Garso stiprumą, girdimą prietaiso 
įjungimo metu, galite nustatyti 
spausdami   a mygtukus.

Reguliavimo metu garsas silpnėja arba 
stiprėja.
Jei pasirenkate LAST VOL nustatymą, 
bus girdimas toks garso stiprumas, koks 
buvo paskutinį kartą įjungus prietaisą.

Įjungimas ir išjungimas

Prietaisą išjungti ir įjungti galite keliais 
būdais.

Įjungimas ir išjungimas mygtuku q
 Norėdami prietaisą įjungti, paspauskite 

mygtuką q.
Prietaisas pradeda veikti.

 Norėdami prietaisą išjungti, mygtuką 
q laikykite nuspaudę ilgiau nei 2 
sekundes.

Prietaisas išsijungia.

Įjungimas ir išjungimas automobilio 
užvedimo sistema
Jei prietaisas teisingai prijungtas prie 
automobilio užvedimo sistemos ir neišjun-
gėte jo mygtuku q, prietaisas įsijungia ir 
išsijungia kartu su automobilio užvedimo 
sistema.

Įjungimas ir išjungimas nuimamu 
valdymo skydeliu

 Nuimkite valdymo skydelį.
Prietaisas išsijungs automatiškai, kai 
praeis laikmačiu nustatytas laikas.

 Vėl uždėkite valdymo skydelį.
Prietaisas pradeda veikti ir įjungiamas 
paskutinis klausytas signalo šaltinis 
(radijo imtuvas, CD grotuvas, CD keitiklis 
arba papildoma įranga).

 Pastaba
 Kad akumuliatorius neišsikrautų, pra-

ėjus valandai nuo variklio išjungimo, 
prietaisas išsijungia automatiškai.
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Garso stiprumas

Garso nutildymas telefoninio 
pokalbio metu

Jei prietaisas prijungtas prie mobiliojo 
telefono, automobilio garso sistema nu-
tildoma, kai atsiliepsite į skambutį. Norint 
naudoti šią funkciją, mobilusis telefonas 
turi būti prijungtas prie prietaiso įtaisymo 
prijungimo instrukcijoje nurodytu būdu.
Ekrane pasirodo PHONE užrašas.

Signalo įjungimas ir išjungimas

Jei kuriai nors funkcijai patvirtinti, pvz., 
įrašant radijo stotį į atmintį, mygtukas 
spaudžiamas ilgiau nei 2 sekundes, 
pasigirs funkciją patvirtinantis signalas. 
Signalą galite įjungti arba išjungti.

 Paspauskite MENU mygtuką o.
 Paspauskite  arba  a mygtuką, 

kol ekrane pasirodys BEEP ON arba 
BEEP OFF.

 Mygtuku  arba  a pasirinkite 
BEEP ON arba OFF.

Įvedę duomenis:
 paspauskite MENU mygtuką o.

 Pastaba
 Kad klausa būtų apsaugota nuo pažei-

dimų, įjungus prietaisą girdimas 38 
lygio garsas. Jei ankstesnis garso 
stiprumas buvo didesnis nei 38 ir buvo 
pasirinktas LAST VOL nustatymas, 
įjungiant prietaisą bus nustatytas 38 
lygio garso stiprumas.

Įvedę duomenis:
 du kartus paspauskite MENU 

mygtuką o.

Garso nutildymas

Galite greitai nutildyti garsą iki anksčiau 
nustatyto lygio.

 Trumpai paspauskite mygtuką q.
Ekrane pasirodo užrašas MUTE.

Garso nutildymo išjungimas
Norėdami atstatyti buvusį garsą:

 trumpai paspauskite mygtuką q.

Garso nutildymo nustatymas
Galite reguliuoti nutildymo lygį.

 Paspauskite MENU mygtuką o.
 Paspauskite  arba  a mygtuką, 

kol ekrane pasirodys MUTE LVL.
 Nutildymo lygį galite nustatyti spaus-

dami   a mygtukus.
Įvedę duomenis:

 paspauskite MENU mygtuką du 
kartus o.
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Radijo imtuvo naudojimas

Radijo imtuvo įjungimas

Jei esate įjungę CD grotuvo, CD keitiklio 
arba papildomos įrangos režimus:

 paspauskite BND•TS mygtuką y
arba

 paspauskite SOURCE r mygtuką 
tol, kol ekrane pasirodys FM1.

RDS funkcijos (alternatyvus 
dažnis, vietinės radijo stotys)
Alternatyvus dažnis (AF) ir vietinės 
radijo stotys (REGIONAL) yra patogios, 
radijo imtuvo naudojimo galimybes 
praplečiančios RDS funkcijos.
• AF: įjungus RDS funkciją radijo imtu-

vas automatiškai nustato švariausią 
pasirinktos radijo stoties dažnį.

• REGIONAL: tam tikromis valandomis 
kai kurios radijo stotys transliuoja 
vietines programas, kurių turinys 
skiriasi. Naudojant vietinių radijo 
stočių funkciją, radijo imtuvas nepersi-
jungia į alternatyvų dažnį, kuriuo 
transliuojamos kito turinio programos.

 Pastaba
 Nustatymas REGIONAL išjungiamas 

arba įjungiamas meniu.

REGIONAL nustatymo įjungimas ir 
išjungimas

 Paspauskite MENU mygtuką o.
 Spauskite  arba  a mygtuką, 

kol ekrane pasirodys REG. Šalia REG 
rodomas OFF arba ON.

Norėdami įjungti arba išjungti funkciją:
 paspauskite  arba  mygtuką a.
 Paspauskite MENU mygtuką o.

Radijo imtuvo naudojimas

Šiame prietaise yra RDS radijo imtuvas. 
Daugelis radijo stočių perduoda signalą, 
kuriame be programos dar yra papildoma 
informacija (pavyzdžiui, radijo stoties 
pavadinimas ir programos tipas (PTY).
Priimtas radijo stoties pavadinimas pasi-
rodo ekrane.

Imtuvinio derintuvo (tuner) 
nustatymas
Kad derintuvas dirbtų gerai, jį reikia 
nustatyti pagal regioną, kuriame jis veiks. 
Galite pasirinkti Europą (EUROPE), 
Šiaurės Ameriką (USA), Pietų Ameriką 
(S-AMERICA) ir Tailandą (THAI). Gamy-
kloje derintuvas nustatytas tam regionui, 
kuriame jis parduodamas. Jei radijo 
programos neveikia tinkamai, patikrinkite 
nustatymus.
Šioje naudojimo instrukcijoje radijo imtuvo 
funkcijos aprašytos remiantis derintuvo 
nustatymais EUROPE.

 Paspaudę mygtuką q, išjunkite 
prietaisą.

 Vienu metu laikykite nuspaudę 1 ir 5 
mygtukus s, prietaisą įjunkite pa-
spaudę mygtuką q.

Pasirodys pranešimas TUNER.
 Mygtukais  arba  a pasirinkite 

derintuvo regioną.

Norėdami išsaugoti:
 prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite arba 

palaukite maždaug 8 sekundes. 
Radijo imtuve įjungiamas paskutinis 
klausytas signalo šaltinis (radijo 
imtuvas, CD grotuvas, CD keitiklis 
arba papildoma įranga).
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MP3/WMA rinkmenų atkūrimas

Jei norite, kad rinkmenos būtų išdėstytos 
eilės tvarka, naudokite tokią programinę 
įrangą, kuri jas išdėsto eilės tvarka. Jei 
programinėje įrangoje tokios funkcijos 
nėra, rinkmenas eilės tvarka galite išri-
kiuoti patys. Kompiuteriu prieš kiekvieną 
pavadinimą įrašykite numerį, pavyzdžiui: 
001, 002 ir t.t. Prieš eilės numerį turi būti 
įrašyti nuliai.
MP3 rinkmenose gali būti papildoma 
informacija, pavyzdžiui atlikėjo, albumo 
ar įrašo pavadinimas (taip vadinama ID3 
žymė). Šis prietaisas rodo ID3 žymas 
(1 versija).
Jei garso rinkmenas konvertuojate į 
MP3 rinkmenas, naudokite didžiausią 
bitų greitį iki 256 kbit/s.
Prietaisas atkuria tik su .MP3 plėtiniu 
MP3 rinkmenas.

 Pastabos
 Kad atkūrimas pasisektų:

• Nebandykite ne MP3 rinkmenoms 
suteikti .MP3 plėtinio ir po to jas 
atkurti prietaisu. Prietaisas tokių 
rinkmenų neatkurs.

• Nenaudokite diskų, kuriuose yra ir 
MP3 formato rinkmenos ir kitokia 
informacija (tokiu atveju prietaisas 
atkurs tik MP3 rinkmenas).

• Nenaudokite diskų, kuriuose yra 
ir CD garso rinkmenos, ir MP3 
rinkmenos. Jei bandysite atkurti 
tokį diską, prietaisas atkurs tik 
CD garso takelius.

Prietaisas atkuria tiek aplankų, kiek 
rašomoji įranga sukuria, tačiau standartu 
ISO nustatytas didžiausias aplankų kiekis 
yra 8.

        Ⓐ

        Ⓑ

Ⓐ Aplankai
Ⓑ Įrašai • Rinkmenos

Kompiuteriu kiekvienam aplankui galite 
suteikti pavadinimą. Prietaisas gali rodyti 
aplankų pavadinimus. Naudodamiesi 
CD rašymo programine įranga galite 
aplankams suteikti pavadinimus. Daugiau 
informacijos rasite programinės įrangos 
naudojimo vadove.

 Pastaba
 Aplankalų ar rinkmenų pavadinimuose 

nenaudokite specialių ženklų ir simbo-
lių.
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MP3/WMA rinkmenų atkūrimas

Informacija apie MP3 rinkmeną

Kiekvieną kartą pasikeitus rinkmenai, 
ekrane vieną kartą pasirodo vienas iš 
žemiau nurodytų duomenų. Ekrane rodo-
ma informacija:
• aplanko pavadinimas (DIR NAME);
• įrašo pavadinimas (SONG NAME);
• albumo pavadinimas (ALBM NAME);
• atlikėjo pavadinimas (ARTIST);
• rinkmenos pavadinimas (FILE NAME).

 Pastaba
 Atlikėjo, įrašo ir albumo pavadinimas 

yra MP3 ID žymės dalis (1 versija), 
rodoma tik tuomet, kai yra įrašyta 
kartu su MP3 rinkmena (daugiau 
informacijos rasite kompiuterio 
programinės įrangos arba įrašymo 
įrangos naudojimo instrukcijoje).

Norėdami įjungti norimą nustatymą:
 Paspauskite MENU mygtuką o.
 Paspauskite  arba  a mygtuką, 

kol ekrane pasirodys MP3 DISP.
 Norimą MP3 informacinį tekstą galite 

pasirinkti  arba  mygtukais a.
Įvedę duomenis:

 du kartus paspauskite MENU 
mygtuką o.

 Pastaba
 MP3 DISP meniu galima naudoti tik 

MP3 arba WMA rinkmenų atkūrimo 
metu.

MP3 rinkmenų atkūrimas

Diskas su MP3 rinkmenomis atkuriamas 
tokiu pačiu būdu kaip ir paprastas CD 
diskas. Daugiau informacijos rasite 
„CD grotuvo įjungimas” dalies skyriuje 
„CD disko atkūrimas”.

Ekrano nustatymai

Pagal nutylėjimą nustatyta informacija 
ekrane

Apie atkuriamą įrašą gali būti rodoma ši 
informacija:
• aplanko numeris ir įrašo numeris;
• aplanko numeris ir laikas;
• aplanko numeris ir atkūrimo trukmė;
• įrašo numeris ir atkūrimo trukmė;
• įrašo numeris ir laikas.

Norėdami įjungti norimą nustatymą:
 norėdami pakeisti ekrane rodomą 

informaciją, ilgiau nei 2 sekundes 
laikykite nuspaudę mygtuką DISPL  
i.

 Pastaba
 Kai pasikeitus įrašui ekrane parodoma 

MP3 informacija, pasirinkti nustatymai 
bus rodomi ekrane.


