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Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 
VOLUME

ST.BY
INPUT
CH- / 9

AUTO /4;
CH+ / :

EN
volume-control

switch on and off
select signal source

scrolling/quick search backwards
play/pause/tuning

scrolling/quick search forwards

HU
hangerő-szabályozó
be- és kikapcsolás
jelforrás választás

léptetés/gyorskeresés vissza
lejátszás/szünet/hangolás

léptetés/gyorskeresés előre

SK
regulátor hlasitosti

za- a vypnutie
výber zdroja signálu

krokovanie / rýchle vyhľadávanie dozadu 
prehrávanie / pauza / ladenie

krokovanie / rýchle vyhľadávanie dopredu

RO
potențiometru

pornire și oprire
selectare sursă de semnal

pășire/căutare rapidă înapoi
redare/pauză/acordare

pășire/căutare rapidă înainte

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 
VOLUME

ST.BY
INPUT
CH- / 9

AUTO /4;
CH+ / :

SRB-MNE
podešavanje jačine zvuka

uklju. i isklj.
odabir izvora signala

korak/brzo biranje nazad
Reprodukcija/pauza/pretraga

korak/brzo biranje napred

SLO
nastavitev jakosti zvoka

vklju. in izklj.
izbira izvora signala

korak/hitro izbiranje nazaj
Predvajanje/pavza/iskanje
korak/ hitro izbiranje naprej

CZ
nastavení hlasitosti
zapínání a vypínání
volba zdroje signálu

vyhledávání/rychlé vyhledávání zpátky
přehrávání/pauza/ladění

vyhledávání/rychlé vyhledávání dopředu

1

2

3

4

5

6



2.1�multimédia�hangrendszer�

A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el 
az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az 

eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket 
azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy 

szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a 
tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves 

kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet 
mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást 

kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. 
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag 

felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói 
karbantartását. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem 
sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az 
zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!

• 2.1 stereo + mélysugárzó hangrendszer • szabályozható, dinamikus 
basszushangzás • ideális a TV hangjának javítására • vezeték nélküli BT 
kapcsolat • zenehallgatás mobilkészülékről, számítógépről • MP3 lejátszás 
USB eszközről • műsorszám ismétlés, lejátszás véletlen sorrendben • EQ 
hangszínbeállítások, 5+1 féle • FM rádió automatikus és kézi 
finomhangolással • vezetékes AUX stereo audio bemenet (3,5 mm) • 5 
fokozatban állítható fényerejű LED kijelző • alapanyag: MDF fa és műanyag • 
tartozék: távirányító (2x1,5V AAA elem nélkül), 3,5 mm-3,5 mm AUX kábel 
(1.2 m), antenna vezeték (1.5 m), hangszóró vezeték (2x1,2 m)

CSATLAKOZTATÁS
A kezelőszervekkel ellátott aktív mélysugárzó tartalmazza a központi egységet. 
Ehhez kell csatlakoztatni a két szélessávú hangdobozt. Áramtalanított 
állapotában, a gyárilag mellékelt hangszóróvezetékkel csatlakoztassa hozzá a 
bal és jobb csatorna passzív hangdobozait (OUTPUT L+R). Emellett dugja be az 
FM antenna dugóját is a helyére (FM ANT). Csak ezután csatlakoztassa a 
hálózatba és kapcsolja be a terméket! 
• Tilos az aktív hangdobozhoz a vele együtt szállított passzív hangdobozokon kívül egyéb 

hangsugárzót csatlakoztatni!  
• Ügyeljen a stabil, zárlatmentes és előírás szerinti csatlakoztatásra!
• Fehér/Piros színjelzés: bal/jobb sztereo hangcsatorna kimenet

A fehér (bal) és piros (jobb) hangszóró kimeneti aljzaton kívül az alábbi 
csatlakoztatási lehetőségek állnak rendelkezésre: FM rádió antenna vezeték 
(sárga RCA), stereo audio bemenet (3,5 mm aljzat), USB aljzat USB háttértároló 
számára.
Ideális elhelyezés esetén a két kicsi hangdoboz egymástól 1,5-2 méterre legyen, 
a hallgatóval szemben. Például a televízió két oldalán. A mélysugárzó pozíciója 
nem befolyásolja jelentősen a hangzást. Javasolt padlóra helyezni.

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
A mélysugárzó hátoldalán található billenő kapcsoló a főkapcsoló. A használat 
befejeztével kapcsolja ki ezzel. Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a 
hálózatból is. Használat közben rövid időre ki- és vissza kapcsolhatja a 
távirányító piros POWER gombjával, vagy a mélysugárzó elején található ST.BY 
nyomógombbal. Ha így kapcsolja ki, akkor a készülék nincs áramtalanítva, a 
kijelzőn piros fényjelzés látható és a hangerő-szabályozó körül kék LED gyűrű 
világít. Vissza kapcsoláskor az utoljára hallgatott jelforrás szólal meg az utoljára 
beállított hangerőn. Ez igaz akkor is, ha a főkapcsolóval áramtalanítja.

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA
Két féle lehetőség van a kívánt hangerő beállítására. A mélysugárzó front oldalán 
található hangerő-szabályozó forgatógomb (VOL+/VOL-) mindhárom 
hangsugárzót szabályozza. A mélysugárzó hátoldalán található BASS 
forgatógomb pedig csak a mélysugárzó hangerejét. A jó hangminőség 
eléréséhez elengedhetetlen a szabályozók megfelelő, mindig az adott 
jelforráshoz illeszkedő beállítása.
• Javasolt mindkét szabályozót azon a szinten tartani, ahol még éppen biztosítják 
a szükséges hangerőt. Az indokolatlanul magas hangerő beállítás a zaj és a 
torzítás növekedését okozhatja egyes jelforrásoknál.

A MAXIMÁLIS HANGERŐ
Minden hangsugárzót be kell járatni a rendeltetésszerű használatot 
megelőzően. Az első 30-50 üzemórában csak 50%-os terheléssel 
működtethető! Ez idő alatt ne hangosítsa fel a maximális terhelhetőség 
közelébe! Nagyobb hangerőállásnál - bizonyos esetekben - előfordulhat torz, 
rossz minőségű hangzás. Ezt okozhatja a túlságosan nagy bemenő jel. Torz 
hangzás esetén azonnal halkítsa le, szükség esetén pedig kapcsolja ki a 
készüléket! Könnyen okozhat túlvezérlést a nem megfelelő jelszintű készülékek 
csatlakoztatása. A rendszer maximális hangereje az, amely még jó minőségben, 
torzításmentesen hallgatható. 
• A hangerő további növelésével már nem emelkedik a kimenő-teljesítmény, sőt 
megnő a rendszer torzítása! Ez káros a hangszóróra nézve és 

meghibásodáshoz vezethet!

ÜZEMBE HELYEZÉS, A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA
Állítson be kicsi hangerőt az előlapi kezelőpanel hangerő-szabályozóval. Ezután 
kapcsolja ON pozícióba a hátoldalon található POWER kapcsolót. A készülék 
bekapcsol, a LED kijelzőn két villogó piros vonal látható és világít a hangerő-
szabályozó körüli kék LED gyűrű. A hangszórók még némák maradnak. Nyomja 
meg a távirányító (POWER) vagy a kezelőpanel (ST.BY) gombját, majd az 
INPUT gombbal válassza ki a kívánt funkciót: FM RADIO - USB - BT - 
AUX…FM RADIO…  
• Kikapcsolás utáni vissza kapcsoláskor az utoljára hallgatott jelforrás szólal meg 
az utoljára beállított hangerőn. Ez igaz akkor is, ha a főkapcsolóval 
áramtalanítja. 

BT - A VEZETÉK NÉLKÜLI CSATLAKOZTATÁS
A vezetékes bemenet mellett lehetőség van vezeték nélküli BT kapcsolaton 
keresztül csatlakoztatni külső eszközöket. Ilyen lehet például a BT protokollal 
rendelkező mobiltelefon, táblagép, számítógép vagy okos televízió. A távirányító 
vagy a kezelőpanel INPUT gombjával válassza ki a BT módot (egy rövid 
hangjelzés kíséretében a kijelzőn villogó BT jelzés látható). A párosítandó 
készülék használati utasításában szereplő módon keresse meg a közelben 
található BT eszközöket, közöttük ezt a hangdobozt. Csatlakoztassa egymással 
a két eszközt. Siker esetén a BT jelzés folyamatosan világít és rövid, nyugtázó 
hangeffekt hallható. A hangszórókon keresztül hallgatható a kívánt műsor.
• Régi, BT2.0 készülékek esetében, szükség lehet jelszó megadására a 
csatlakoztatáskor: „0000”

• A folyamat megkezdése előtt válassza le mobilkészülékéről az esetlegesen 
már hozzá kapcsolódott más BT eszközöket. 

• Egy hangszóró egyidejűleg egy BT készülékkel párosítható vezeték nélküli 
módon.

• Bekapcsolása után a korábban már párosított és megfelelően csatlakoztatott 
készülékhez automatikusan újra csatlakozik, ha az bekapcsolva a közelben 
található.   

• Ha megszakad a vezeték nélküli kapcsolat, szükség esetén váltson át másik 
jelforrásra, majd vissza vagy kapcsolja ki és vissza, hogy a párosítás mód újra 
aktiválódjon.  

• Ha zenehallgatás közben telefonhívás érkezik a csatlakoztatott mobiltelefonra, 
a zenelejátszás szünetel. A beszélgetés után a telefonon indítsa el a lejátszás 
folytatását.  

• Az aktuális hatótávolság függ a másik készüléktől és a környezeti viszonyoktól. 
(pl. falak, emberi testek, más elektromos készülékek, mozgás…)

• Rendellenes működést, zajt okozhatnak a közelben működő elektromos 
készülékek, ez nem utal a készülék meghibásodására!

• Rendellenes működést okozhatnak a külső eszköz egyedi jellemzői, ez nem 
utal a készülék meghibásodására! Esetenként korlátozottan működhet a BT 
funkció a külső készülék egyedi sajátosságainak következtében. 

AUX - STEREO AUDIO BEMENET (LINE IN)
Amennyiben van olyan készüléke, amelyet elláttak 3,5 mm átmérőjű fejhallgató 
aljzattal, akkor azt a külső hangszórón keresztül is hallgathatja jó minőségben. 
Csatlakoztassa a mellékelt audio kábel egyik dugóját a hangdobozhoz (3,5 mm 
aljzat a jobb oldalon), a másikat pedig egy stereo audio készülékhez vagy egy 
mobiltelefonhoz. Kapcsolja be a jelforrást és - szükség esetén - indítsa el a 
lejátszást.
• Az elérhető hangminőség függ a külső készülék által biztosított audio jel 
minőségétől, valamint annak hangerő és hangszín beállításaitól. 

• Javasolt a lejátszón kikapcsolni a hangszínszabályozást és azt csak a 
hangdobozon használni.

• A hangdobozba bemenő kicsi jel (hangerő) többlet zajt, a túl nagy jel pedig 
torzítást okozhat. Javasolt a jelforrás hangerejét közepes szinten tartani.    

• Ha az audio kimenet nem 3,5 mm átmérőjű stereo dugót fogad, akkor szükség 
lehet külső adapter vagy csatlakozókábel beszerzésére.

RADIO – AZ FM RÁDIÓ HASZNÁLATA 
Válassza ki a rádió módot és az aktuális vételi frekvencia megjelenik a kijelzőn. A 
tartozék antennát csatlakoztassa a hátoldalon található FM ANT aljzatba. 
Helyezze el minél hosszabb és magasabb pozícióban a vékony antenna-
vezetéket. Az automatikus hangolás és tárolás elindításához nyomja 2 
másodpercig az AUTO /4; gombot a forgatógomb alatt vagy a SCAN gombot 
a távirányítón. A rádióadók rögzítése után (max.50) a CH- / CH+ gombokkal 
léptetheti azokat.
Manuális hangolás és finomhangolás: ha ismeri a keresett rádióadó 
frekvenciáját, akkor a távirányító TUNE+ / TUNE-  gombjaival pontosan 
beállíthatja azt.
• Az automatikus keresés megáll, ha változó jelerősséget érzékel – ez nem 
mindig jelenti rádióműsor megtalálását.

• A rádió vételkészsége nagymértékben függ a használat helyétől, az aktuális 
vételi viszonyoktól.

• Az antenna vezetéket ne tekerje össze, azt minél hosszabban és magasabbra 
helyezze el. Ne legyen a közelében nagyobb fém tárgy vagy elektromos 
berendezés.
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USB - MP3 LEJÁTSZÁS 
Az USB eszköz behelyezésekor (USB aljzat a jobb oldalon) a készülék átkapcsol 
USB lejátszás üzemmódba és megkezdődik a lejátszás. A kijelzőn először az 
aktuális dal sorszáma, majd az abból eltelt idő látható. Elérhető funkciók:4; 
lejátszás és szünet / 9�: műsorszám léptetése, hosszan nyomva 
gyorskeresés műsorszámon belül
Lehetőség van az adott dal vagy összes dal ismétlésére és véletlen sorrendben 
történő lejátszásra. Néhány extra funkció csak az MP3 lejátszó működtetésekor 
aktiválható. REPEAT gombbal: ONE-RND-ALL: aktuális dal ismétlése, lejátszás 
véletlen sorrendben, összes dal ismétlése; és az EQ gombbal: 
EQ1…EQ2…EQ3…EQ4…EQ5…EQ OFF: 5 féle EQ mód és a kikapcsolt EQ 
hangszínszabályozó..
• Javasolt az EQ OFF beállítást választani, különösen, ha a lejátszó eszközön is 
aktív a hangszínszabályozás.

• Lejátszás közben ne távolítsa el az USB eszközt, mert az adatok sérülését 
okozhatja!

• A javasolt fájlrendszer: FAT32. Ne alkalmazzon NTFS formattálású 
memóriaegységet! 

• A memória egység behelyezésekor az első daltól indul a lejátszás. Ha előzőleg 
már hallgatta, akkor az utoljára kiválasztott műsorszámtól folytatódik a lejátszás 
akkor is, ha közben kikapcsolta a készüléket és eltávolította az eszközt.

• Rendellenes működést okozhatnak a háttértároló egyedi jellemzői, ez nem utal 
a készülék meghibásodására!

A TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓI
A távirányítóba helyezzen be 2 x AAA méretű (1,5 V) alkáli elemet, az 
elemtartóban jelölt polaritásnak megfelelően. Ha a későbbiekben bizonytalan 
működést vagy lecsökkent hatótávolságot tapasztal, cserélje ki az elemeket újra. 
• A távirányítót használata közben irányítsa szemből a hangdoboz kezelő 
paneljának irányába és legyen 2-3 méteren belül a készüléktől!

• Ne alkalmazzon együtt különböző gyártmányú és/vagy eltérő töltöttségű 
elemeket! Az elemcserét csak felnőtt végezheti el! A kimerült elemet azonnal 
távolítsa el a készülékből! Ha abból esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel 
védőkesztyűt és száraz ruhával tisztítsa meg az elemtartót! Az elemeket tilos 
felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni! A nem tölthető elemeket tilos tölteni! 
Robbanásveszély! 

TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával!  Száraz 
törlőkendővel tisztítsa meg a készülék burkolatát. Ne használjon agresszív 
tisztítószereket! Ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe és a csatlakozókra 
vagy a hangszórókra! 
 
HIBAELHÁRÍTÁS 
Hiba észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból! 
Később próbálja meg visszakapcsolni.  Ha a probléma továbbra is fennáll, 
tekintse át a következő jegyzéket. Ez az útmutató segíthet a hiba 
behatárolásában, ha egyébként a készülék előírás szerint van csatlakoztatva. 
Szükség esetén forduljon szakemberhez!

- Nem működik a készülék, nem világít a LED kijelző.
• Az erősítő nincs bekapcsolva.
- Ellenőrizze a hátoldali POWER kapcsoló pozícióját. 

• A hálózati kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
- Ellenőrizze a csatlakozókábel korrekt bedugását a hálózati aljzatba.

- Nem hallható a kiválasztott jelforrás.
• A hangerő-szabályozó beállítása nem megfelelő.
- Ellenőrizze, hogy ne legyen minimumra állítva egyik beépített hangerő-
szabályozó sem, illetve a külső eszköz szabályozója sem.

• Nem a megfelelő bemenet van kiválasztva.
- Ellenőrizze a digitális kijelzőn, hogy hallgatni kívánt jelforrás került-e 

kiválasztásra.
• Helytelen az audio kábel csatlakoztatása.
- Ellenőrizze az audio kábel korrekt csatlakoztatását. 

• Nem jött létre a vezeték nélküli kapcsolat.
- Kezdje elölről a vezeték nélküli BT csatlakoztatást. Sikertelenség esetén 
kapcsolja ki és vissza a külső eszköz BT funkcióját, vagy indítsa újra a külső 
eszközt, illetve a hangdobozt. Ügyeljen rá, hogy más külső eszközei ne 
kapcsolódjanak eközben a hangdobozhoz vagy a mobilkészülékhez.    

  

Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, 
átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa 
és forduljon szakemberhez.

Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, azt kizárólag a gyártó vagy 
megbízott szervize cserélheti ki!

Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa 
nagy hangerővel hosszabb időn keresztül!

legyenek ártalmatlanítva.
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INPUT

9 / CH-

: / CH+

4;/ SCAN

REPEAT

DISP

MUTE

EQ

VOL+

VOL-

0…9

be- és kikapcsolás
jelforrás választás
léptetés/gyorskeresés vissza
léptetés/gyorskeresés előre
lejátszás/szünet/hangolás 
ismétlés funkciók
kijelző fényerő, 5 féle
hangszórók némítása
hangszínszabályozó, 5+1 féle
hangerő fel
hangerő le
műsorszám / rádióadó

FIGYELMEZTETÉSEK
• Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és 
tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre! • A használat befejezése után 
kapcsolja ki a POWER kapcsolóval és húzza ki a hálózatból a csatlakozódugót! • 
Az audio rendszer külső zajoktól történő megvédése érdekében az audio 
kábeleket vezesse távol a hálózati kábelektől! • Ne takarja le a készüléket, 
elhelyezésénél biztosítsa a levegő szabad áramlását! Letakarása 
túlmelegedést, tűzveszélyt, áramütést okozhat! • A központi egység esetleges 
melegedése természetes jelenség. • A tömörített fájloktól, az alkalmazott 
tömörítőprogramtól és az USB memória minőségéből adódóan előfordulhat 
olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága. • A támogatott fájlok 
lejátszása sem garantált minden esetben, mert azt befolyásolhatják a gyártótól 
független szoftveres és hardveres körülmények. Nem garantált a szerzői 
jogvédett DRM fájlok lejátszása! • A különböző audio fájlok hangereje és 
hangminősége között különbség lehet azok eltérő paramétereiből adódóan. • A 
lejátszható fájlokon kívül ne tároljon más típusú fájlokat a memóriakártyán, mert 
az lelassíthatja, akadályozhatja a lejátszást. • Az elveszett vagy megsérült 
adatokért stb. a gyártó nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha az adatok stb. 
e termék használata közben vesznek el. Előzőleg javasolt biztonsági másolatot 
készíteni a csatlakoztatott adathordozón található adatokról, műsorszámokról a 
személyi számítógépére. • A külső eszközök egyedi jellemzőiből adódóan 
előfordulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága. • 
Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha bármilyen hibát észlel, és forduljon 
szakemberhez! Számos rendellenesség (nincs hang, kellemetlen szag, idegen 
tárgy a készülékben, stb.) könnyen észlelhető. • Ne végezzen 
kábelcsatlakoztatást  működés közben! Az ilyenkor előforduló zajlökés 
tönkreteheti a hangsugárzókat.  • A hálózati feszültség jelenléte miatt tartsa be a 
szokásos életvédelmi szabályokat! Nedves kézzel tilos a készülék vagy a 
csatlakozókábel megérintése! A hálózati csatlakozókábel megsérülése esetén 
azonnal áramtalanítsa a készüléket! • A készüléket úgy helyezze el, hogy a 
csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen! Úgy vezesse a 
csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botolhasson 
meg benne senki! Ne vezesse a csatlakozókábelt szőnyeg, lábtörlő, stb. alatt! • A 
hangsugárzók mágneseket tartalmaznak, ezért ne helyezze közelükbe az erre 
érzékeny termékeket (pl. hitelkártya, magnókazetta, iránytű…) • Csak 230 V~ / 
50 Hz feszültségű, legalább kettes érintésvédelmi osztályú csatlakozóaljzatba 
szabad csatlakoztatni!  • Kizárólag száraz, beltéri körülmények között 
használható! • Ne működtesse a készüléket erős mágneses tér közelében! • A 
készüléket ne érje fröccsenő víz, és ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, pl. 
poharat a készülékre! Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a 
készülékre! • Óvja portól, párától, folyadéktól, hőtől, nedvességtől, fagytól és 
ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól!  Kizárólag száraz, 
beltéri körülmények között használható! • Ne szedje szét, ne alakítsa át a 
készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat. A nem 
rendeltetésszerű üzembe helyezés vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás 
megszűnését vonja maga után. • A készülék nem közületi, hanem háztartási 
használatra készült.   

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a 
háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi 
egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy 
hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás 
helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel 
jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti 
elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. 
Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés 
esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó 
jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az 
azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.
 
AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA
Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal 
együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, 
lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a 
kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkuk 
környezetkímélő módon 
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