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1. Põhiandmed 

� Toetab MP3, WMA, WAV formaate 

� Toetab AVI video formaati 

� FM raadio (Kokku 20 raadiojaama sagedust)  

� Toetab JPEG formaati fotode sirvimisel 

� Integreeritud mikrofon (MIC), kauakestev salvestamine  

� Kasutaja poolt eelseadistatav  Power saving(Energia säästmine), 

Contrast & brightness(Kontrast ja heledus), Automatic 

shut-down(Automaatne väljalülitamine) 

� EQ(ekvalaiser), Repeat mode(kordusmoodus)   

� Multilinguaalne(paljukeelne) toetus  

� Toetab WIN98SE/ME, WIN2000, WIN XP, WIN VISTA süsteeme 

� Kiire USB2.0  

� Toetab tekstifailide lugejat  

� Master Storage(Põhimälu)  

� Toetab integreeritud programmide uuendamist 

� Integreeritud 0.5W kõlar 

Märkus: Andmed võivad muutuda, ilma sellekohalise etteteatamiseta 
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2. Põhifunktsioonid 

 
Muusika 

Video 

FM raadio 

Muusika 

 

Korduvmoodus 

Mängimise moodus 

EQ valik 

Kasutaja EQ seade 

Foto 

Tekst 

FM raadio Stereolüliti 

FM-sagedusala 

Kustutada kanal 

 

Salvestamine 

Navigeerimie(otsing) 

Salvestamine Salvestuse kvaliteet 

Salvestuse  tase 

Kontroll-lüliti 

Mängimine Näidik Taustavalgustuse aeg 

Taustavalgustus 

 

Seaded Süsteem Teave 

Uuendamine 

Vaikimisi seadistus 

Väljalülitamise aeg 

Formaat 

 Keel Inglise 

Vene 

Traditsiooniline hiina  

Korea 

Jaapani 
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Hispaania 

Prantsuse 

Saksa 

Itaalia 

Portugali 

Lihtsustatud hiina 

 

3. TÄHELEPANU: 

1. Palume Teid laadida aku enne mängija esmakordset kasutamist.  

2. Ärge kasutage mängijat liiga niiskes kohas, et vältida niiskuse sattumist 

süsteemi. 

3. Palume Teid kasutada  AV konverteerimist S/W videofailide säilitamiseks 

mängijas juhul, kui  eristusvõime (resolutsioon) erineb AVI formaadi omast. 

4. Vältige mängija kukkumist selle töötamise ajal.  

5. Palume Teid laadida mängija aku alljärgnevatel juhtudel: 

A aku seisundi indikaator näitab, et aku on tühi 

B kui mängija sisselülitamisel, see  lülitub välja automaatselt 

C kui nuppudele vajutamisel, need ei toimi 

6. Ajal, mil mängija toimib vormindamise või allalaadimise moodusel, palume 

Teid alati veenduda, et protseduur on lõppenud, muidu võivad tekkida 

süsteemi rikked 

7. Palume Teid veenduda, et olete valinud alati õiged toimingud juhul, kui 

kasutate mängijat USB salvestina. Hoiduge andmete kaotsimineku eest. 

Meie firma ei vastuta juhul, kui andmete kaotsiminek põhjustab materiaalset 



UNITY 4U    

                                    5                                     

kahju.   

8. Seadme parandamine selleks volitamata isiku poolt toob enesega kaasa 

garantii tühistamise.  

 

4. JUHTIMISNUPUD 

 

 

SPEAKER=KÕLAR, EARPHONE=KUULAR 

5. Põhimenüü 
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 1. Lükake SISSE/VÄLJA (ON/OFF) lüliti asendist OFF (VÄLJAS) esmalt 

asendisse ON (SISSE), ning seejärel lülitage ümber mängijale, mängija siseneb 

põhimenüüsse  

2. Põhimenüüs, pöörake veidi "FF/RW" nuppu, valimaks funktsiooni, vajutage 

“menu” nuppu, all-menüüsse sisenemiseks 

3. Vajutage “Play” nuppu muusika mängimiseks 

4. Nuppude lukustamiseks või vabastamiseks lukustusest, hoidke “EQ” nuppu  

allavajutatult, olenemata sellest, millises menüüs toimite  

6. Muusika mängimine 

          

   

 

Põhimenüüs, valige “music”(muusika); sisenemiseks vajutage “MENU” nuppu. 

Seejärel kuvatakse näidikule kõigi audiofailide nimistu.  Nuppude tähendus: 

� Pöörake “FF RW” nuppu üles/alla   failide valimiseks 

� Kataloogi(direktory) valimiseks , vajutage “MENU”, et siseneda 
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all-kataloogi(sub-directory)  

� All-kataloogis, vajutage “MENU” nuppu lühidalt, et pöörduda tagasi 

kataloogi, kui olete naasnud kataloogi, vajutage “menu” nuppu, 

sisenemiseks põhimenüüsse 

� Failide valimiseks� vajutage �MENU�nuppu, sisenemaks audio 

ettemängimise moodusesse. 

Funktsioonide kirjeldus: 

1. Helitugevuse seadistamine 

Vajutage “Volume+ �Volume-”, et suurendada või vähendada  helitugevust 

kuni max  või min. 

2. Esitatavate palade nimistu 

Vajutage “MENU”, et siseneda  AUDIO palade nimistusse 

3. EQ seadistamine 

Vajutage EQ  muusika mängimise ajal, valimaks üht EQ moodustest, milliseid 

on kokku 8  (Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, kasutaja poolt 

määratav). 

4. A-B kordamine 

    Vajutage helitugevuse vähendamise (Volume-) nuppu pikemalt, esmalt 

kordussegmendi esitamise alguspunkti seadistamiseks,  kuvatakse A-; 

vajutage “Volume-”, seejärel pikemalt teistkordselt, et seadistada lõpp-punkt, 

kuvatakse A-B�algab kordamine;  vajutage “Volume-” kolmandat korda, et 

väljuda antud moodusest; “A-B” 

5. Lüüriline näidukukuvand 
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Vajutage “Volume+” nuppu pikemalt, sellega võite näidikul kuvatava 

muusikapildi asemele kuvada lüürilise näidikukuvandi,  

7. VIDEO esitamine 

 

Põhimenüüs, valige “video”; sisenemiseks vajutades “MENU”, et kuvada  

videofailide nimistu. Toimige alljärgnevalt: 

� Pöörake  “FF / RW” üles/alla, valimaks faile 

� All-kataloogi valimiseks, vajutage “MENU”, et siseneda all-kataloogi 

� Tagasipöördumiseks eelmisesse kataloogi, juhul, kui Te ei asu 

põhikataloogis(root directory), valige ".." , vajutage “MENU”  

� Failide valimiseks, vajutage �MENU�nuppu  video esitamise 

moodusesse sisenemiseks  

 

Funktsioonide  kirjeldus: 

   1. Kiirkerimine edasi/Kiirkerimine tagasi 

Pöörake “FF or RW” aeglaselt üles/alla, et lülitada sisse Kiirkerimine edasi/ 

tagasi  VIDEO esitamise mooduses 
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2. Video esitamise mängukava 

VIDEO failide  esitamise mängukavva sisenemiseks vajutage “MENU”   

3�Helitugevuse seadistamine 

Vajutage “Volume+ �Volume-” helitugevuse suurendamiseks või 

vähendamiseks kuni  max või min. 

8. FM Raadio 

 

Valige “FM Radio” põhimenüüs, seejärel vajutage “MENU”   “FM raadio” 

toimimismoodusesse sisenemiseks 

�   "FM raadio" toimimismoodusel vajutage "MENU", et kuvada allmenüü, 

pöörake  “FF/RW“ nuppu  lühidalt, valimaks allmenüü funktsioone , 

vajutage "MENU" allmenüüsse sisenemiseks   

�  Kanaliotsingu ("Channel searching") menüüs, pöörake  “FF / RW” 

üles/alla, et otsida kanaleid ülespoole või allapoole käsitsi 

�   "Auto" menüüs, mängija otsib kanaleid automaatselt 

�  ” Saving channel"(Kanalite salvestamise) menüüs, pöörake "FF / RW", 

valimaks kanalit, mille sagedus salvestatakse mällu 

�  "Preset channel"(Kanali eelseadistamise) menüüs, pöörake "FF / RW", 
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valimaks eelseadistatud kanalit kuulamiseks 

�  "Saving channel" menüüs, pöörake "FF / RW", valimaks kanalit, mida 

soovite tühistada 

�  Kui olete allmenüüs, vajutage "MENU", et naasta "FM RADIO" mooduse 

juurde 

9. Fotode Sirvija 

 

 Valige “Photo Browse”(fotosirvija) põhimenüüs ja vajutage “MENU” lühidalt “Photo 

Browse” objekti(faili, fotosse) sisenemiseks. Te sisenete esmalt failide nimistusse. 

Nuppude kirjeldus on alljärgnev: funktsioonide  kirjeldus: 

� Pöörake “FF / RW” lühidalt üles/alla failide valimiseks 

� Vajutage “MENU” lühidalt all-kataloogi sisenemiseks, kui teostate valikut 

all-kataloogis 

� Valige “..” ja vajutage “MENU” lühidalt naasmiseks eelmisesse kataloogi, 

kui Te pole põhikataloogis 

� Vajutage “MENU”  fotode sirvimiseks täisekraanil juhul, kui valisite  faili.  

� Vajutage “MENU” pikemalt, et väljuda ja naasta põhimenüüssse 
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10. E-raamatute lugemine  

 

Valige “Text” põhimenüüs, ja vajutage “MENU” lühidalt, et siseneda “Text”-i, 

see viib Teid failinimistusse. Nuppude kirjeldus:  

� Failide valimiseks pöörake lühidalt “FF / RW” üles/alla. 

� Vajutage “MENU” all-kataloogi sisenemiseks  juhul, kui valite kataloogi. 

� Valige "...» ja vajutage “MENU” naasmiseks põhikataloogi juhul, kui Te ei 

asu selles. Põhikataloogis asudes, vajutades "MENU" kestvalt, naasete 

põhimenüüsse 

� Vajutage “MENU” pärast faili valimist, et siseneda  E-raamatute lugemise 

moodusesse pikemaks ajaks ning väljumiseks ja naasmiseks 

põhimenüüsse. 
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11. Salvestamine 

             

    Valige “Record” (Salvestamine) valikuvõimalus menüüs  ja vajutage “MENU”  

sisenemaks “Record” toimimismoodusesse. 

Salvestamine� 

Vajutage “PLAY / PAUSE” lühidalt salvestamise alustamiseks, kui olete 

salvestamise toimimismooduses; vajutage “PLAY / PAUSE” lühidalt 

salvestamise katkestamiseks; vajutage “MENU” lühidalt salvestuse 

talletamiseks mällu failina ja edasi, järgmise salvestuse talletamiseks failina  

 

12. Navigeerimine(otsing)  

 

Vajutage “MENU”, et väljuda valikuvõimalusest  ja vaadelda sirvijaga kõiki faile 
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mängijas . 

1� Failide valimine 

� Failide valimiseks pöörake üles/alla “FF / RW” lühidalt .  

� Vajutage “MENU” all-kataloogi sisenemiseks juhul, kui valite 

all-kataloogis. 

� Valige ".." ja vajutage “MENU” lühidalt naasmiseks põhikataloogi juhul, 

kui Te ei asu selles  

� Vajutage “MENU” lühidalt , et siseneda soovitavasse 

mängimismoodusesse  juhul, kui valisite faili ja see ei avane, kuna faili 

vorming pole vastav.  

2� Faili kustutamine 

Failide kustutamiseks, vajutage “Volume-” pikemalt vastava faili kohal,   ja  

dialoogiaken ilmub näidikule. Seejärel pöörake “FF / RW” lühidalt  

üles/alla, et valida “YES”(Jah) või “NOT”(Ei), vajutage “MENU” toimingu 

juhtimiseks. Pärast faili kustutamist muusika vaikib. 

13. Mäng 

       Russia Block (Vene kuubik): 

       1�Alustamine / Katkestamine 

          Vajutage “PLAY” /” PAUSE”(Mäng/Paus) lühidalt alustamiseks ja 

katkestamiseks 

       2�Mängimine 

          Pöörake üles/alla “FF / RW” kuubiku liigutamiseks/ paremale/tõstmiseks, 
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“Volume+” pööramiseks ja “Volume-”kiireks liigutamiseks allapoole.  

       3�Väljumine 

          Vajutage “MENU” pikemalt väljumiseks ja naasmiseks põhimenüüsse.  

 

14. Seadistamine 

                              

Valige the “Settings”(Seadistused) põhimenüüs, ja vajutage “MENU” , et siseneda 

seadistusvõimalustesse. Seadistuste nimistus, pöörake “FF / RW” üles/alla, et 

valida objekt või vajutage “MENU” lühidalt , et siseneda teise menüüsse  

1�Esitamise(mängimise) seadistused 

Valikuvõimalus�Repeat setting(korduvmängimise seadistamine), Playback 

setting(mängimise seadistamine), EQ selection(valik) ja EQ 

adjustment(seadistamine). Vajutage “FF” või “RW” , et valida objekt või 

vajutage “MENU” lühidalt , et siseneda teise menüüsse , seejärel pöörake “FF / 

RW” üles/alla, et valida soovitav seadistus. Vajutage “MENU” valiku 

kinnitamiseks ja väljumiseks.  

       � Korduvmängimise seadistamine 

         Valikuvõimalused� Play once (Mängi üks kord)/ Repeat one (Korda üks 
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kord)/ Catalog Single (kataloogi ühekordne esitamine) / Catalog Repeat 

(Kataloogi korduvesitamine)/ Shuffle (esitamine suvalises 

järjestuses)/Repeat All(korda kõik)  

       � Mängimise seadistused 

         Valikuvõimalused�Orderly / Shuffle(järjekorras/suvaliselt) 

       � EQ valimine 

         Valikuvõimalused�NORMAL�3D�ROCK�POP�CLASIC�BASS�JAZZ�

USER EQ(Kasutaja EQ)  

       � User EQ (Kasutaja EQ) seadistamine� 

         Valikuvõimalused�on võimalik valida viis sagedust, 7 taset  

 2�FM raadio 

Valikuvõimalused�Stereo switch(stereolüliti), FM Region(FM sagesdusala 

piirkond), channel delete(kanali kustutamine).  

Pöörake üles/alla “FF / RW” lühidalt üles/alla , et valida objekt, vajutage 

“MENU” lühidalt , et siseneda teise menüü,  seejärel pöörake “FF / RW” 

üles/alla, et valida soovitav seadistus, vajutage “MENU”valiku kinnitamiseks ja 

väljumiseks.   

� Stereolüliti 

  Valikuvõimalused�Switch on / Switch off (Sisse-/Välja lülitatud) 

� FM Region (FM-sagedusala piirkond) 

Valikuvõimalused � China(Hiina) / Europe(Euroopa) / Japan(Jaapan)/ 

America(Ameerika) 

3�Record setting(Salvestamise seadistamine) 
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Valikuvõimalused � Record quality(salvestuse kvaliteet); record 

Volume(salvestuse helitugevus); on/off (Sisse-/Väljalülitus) automaatselt. 

Pöörake “FF / RW”  lühidalt üles/alla, et valida objekt, vajutage “MENU” 

lühidalt , et siseneda teise menüüsse, Pöörake “FF / RW” üles/alla  , et valida 

soovitav seadistus, vajutage “PLAY” valiku kinnitamiseks ja väljumiseks.   

   � Record quality(salvestuse kvaliteet) 

     Valikuvõimalused�Best quality(Parim kvaliteet) / Normal quality(Normaalne 

kvaliteet).  

� Record Volume (Salvestuse helitugevus) 

Valikuvõimalused�+1�+2�+3�+4�+5. Suurim näitaja on kõige valjem.  

4�Näidiku seadistused 

Valikuvõimalused � Backlight(Taustavalgus) � Brightness(Heledus), Contrast, 

Display backlight mode(Näidiku taustavalguse moodus).  

Pöörake “FF / RW” lühidalt üles/alla , et valida objekt või vajutage “PLAY” 

lühidalt, sisenemaks teise menüüsse , Pöörake “FF” või “RW”, et valida soovitav 

seadistus, vajutage “MENU” valiku kinnitamiseks ja väljumiseks.   

   � Backlight Time(Taustavalguse helendumise kestvus) 

Valikuvõimalused�5 sekundit�10 sekundit�15 sekundit�20 sekundit�25 

sekundit, pidevalt sisse lülitatud.  

� Lum (Heledus) 

Valikuvõimalused�+1�+2�+3�+4�+5. Suurem näitaja tähendab heledamat 

taustavalgust.  

� Backlight display(Taustavalguse kuvamine) 
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Valikuvõimalused�Normal / Power saving(Voolusäästu moodus). 

5� System(süsteem) 

Neli võimalust�Language selection (Keele valik)�about(teave)�Firmware 

upgrade (Integreeritud programmide uuendamine), Default setting(Vaikimisi 

seadistus).  

Pöörake “FF / RW” lühidalt üles/alla, et valida objekt või vajutage “MENU” , et 

siseneda teise menüüsse. Pöörake  “FF / RW” üles/alla, et valida soovitav 

seadistus. Vajutage “MENU” lühidalt valiku kinnitamiseks ja väljumiseks.   

�Product information(Tooteteave) 

Valikuvõimalused�Memory space(Mälu maht), remain memory(vaba mälu 

maht) ja versiooni number, teave on ainult lugemiseks(read-only). Vajutage 

“MENU” või “PLAY” väljumiseks. 

�Firmware upgrade (Integreeritud programmide uuendamine) 

Menüü all on dialoogiaken, pöörake “FF” või “RW” , et valida “YES”(Jah) või 

“NO”(Ei), vajutage “PLAY” integreeritud programmide uuendamise 

kinnitamiseks. 

�Vaikimisi seadistused 

Valikuvõimalused� esilekerkiv  dialoogiaken  kinnitamiseks, kui uuendate  

vaikimisi, valige “YES”(Jah) või “NO”(Ei). 

 Valikuvõimalused�turn off(Välja lülitatud)�3 minutit�5 minutit�10 minutit�15 

minutit�20 minutit� 

6� Power off Time(Väljalülitamise kellaaeg) 

Valikuvõimalused�Pöörake “FF / RW” lühidalt üles/alla , et valida objekt või 
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vajutage “MENU” valiku kinnitamiseks ja väljumiseks.  

7� Language (Keel) 

Valikuvõimalused�Pöörake “FF / RW” lühidalt üles/alla, et valida objekt või 

vajutage “MENU” valiku kinnitamiseks ja väljumiseks.   

15 AV Converter (AV muundur) 

Sissejuhatus 

Tervitame Teid, tutvumaks AV Converter (AV muundur), võimsa ja 

hõlpsastikasutatava tarkvaraga videofailide konverteerimiseks(muundamiseks).  

AV Converter-i põhifunktsiooniks   on muundada videofaile paljudest video 

formaatidest(vormingutest) (s.h. avi, mpg, mpeg, rm, rmvb, wmv, dat, ja vob) avi 

formaati, milline on kõige populaarsemaks  videoformaadiks tänapäeva 

kaasaskantavates meediamängijates(pleierites). avi vormingus failid, mis on 

pakitud XviD/DivX Codec abil on parema video kvaliteediga; seejuures on need 

failid väiksema mahuga.  

Omadused 

� Suur muundamise kiirus ja parem pakkimise kvaliteet 

� Hõlpsastikasutatav tarkvara kasutajaliides 

� Toetab valikulist video-eristusvõimet 

� Toetab valikulist konverteerimise  kvaliteeti, kuvasuhte(aspect ratio) ja 

konverteerimise aja seadistamist 
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Programmi kasutajaliides 

 

Funktsioonide  seadistamine 

Nupp Kirjeldus 

Resolution 

(Eristusvõime) 
Siht-video laius × kõrgus on 220pixel×176pixel 

Source file path 

(Allikfail) 

Tee kuni allik-videofailini 

Target File Path 

Sihtfaili tee 
Tee kuni siht-videofailini 

Target File 

Name 

(Sihtfaili nimetus) 

Siht-videofaili nimetus, millele lisandub lõpus ‘avi’  

Quality 

(Kvaliteet) 

Kolm kvaliteedi valikuvõimalust, siia kuuluvad “High Quality”, 

“Normal” ja “High Compression”(Kõrge kvaliteet,normaalne, 
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tihedalt pakitud). 

”High Quality” näitab, et  allikfail on  konverteeritud suurema  

A/V bittide arvuga, seetõttu on tulemfail suuremate mõõtmetega 

ja parema kujutise kvaliteediga. 

“Normal” normal image kvaliteet. näitab, et  allikfail on  

konverteeritud normaalse  A/V bittide arvuga, seetõttu on 

tulemfail normaalse kujutise kvaliteediga. 

“High Compression”, just nii, nagu selle nimetus näitab, 

tähendabg, et fail on konverteeritud minimaalse A/V bittide 

arvuga, seega on tulemfaili mõõtmed minimaalsed, kuid 

kvaliteet võib rohkem hälbida. 

Aspect Ratio 

(Kuvasuhe) 

Videokaadri laiuse suhe  videokaadri kõrgusesse (ühik: pixel) 

 

Põhiliselt, enamiku Ameerika filmide kuvasuhe on (või on 

ligikaudu) 16:9. Teiselt poolt, TV programmidel Euroopas on 

tavaliselt 4:3 kuvasuhted. Enamike MTV ja sportmängude 

kuvasuhe on samuti 4:3. Kasutades 16:9 pakkimist, on võimalik 

saavutada, et filme on võimalik vaadata kaasaskantaval 

meediamängijal, kuid kasulik vaadeldav ala võib väheneda. Kui 

vaatatee  mõningaid TV programme, nagu näiteks MTV jmt., 

me soovitame kasutada 4:3 pakkimist, et vältida video suuremat 

moonutamist. 
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Convert start 

time 

(Konverteerimise 
algusaeg) 

Alustab konverteerimist 

alates seadistatud 

kellaajast. 

Conversion 

Limit 

(Konverteerimise 
piirang) 

Valige see, s.t. 

on vajalik 

seadistada 

konverteerimise 

piirang. Juhul, 

kui see on 

vaikimisi 

seadistatud, 

pole vaja seada. 

Continues 

Time 

(Kestvuse aeg) 

Konverteerib alates 

algusest kuni seadistatud 

ajani. 

Start convert 

(Alusta 
konverteerimist) 

Pärast  kõigi parameetrite seadistamist jätkake “start 

convert”(alustage konverteerimist) 

Stop convert 

(Lõpeta 
konverteerimine) 

Vajutage “stop convert”�see annab Teile teada, kas saab 

lõpetada konverteerimist või mitte, konverter töötab veel praegu. 

“YES” peatab konverteerimise koheselt. 

Close 

(Sulge) 
Sulgege tarkvara. 

Help 

(Spikker) 
Mõningane kasulik teave 

Näide 

LCD eristusvõime on kaasaskantaval meediamängijal(pleieril) 220×176, meil on 

vaja konverteerida   MTV (formaat: mpg, eristusvõime: 220×176) avi vormingu 

sihtfaili. 

Operation step: 
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   1. Valige allikfail, Valige MTV , mida on vajalik konverteerida. 

 

2. Pärast valiku teostamist, valige salvestamise tee  väljundfailini (näiteks 

valige D ketas sihtfaili salvestamiseks). 

 

   3. Sihtfaili nimetus on “Ta sai aru .avi” (Te võite seda ka muuta). 

4. Valige “conversion quality”(konverteerimise kvaliteet), mis Teiel meeldib, siin 

me valime “normal”. Allikfaili kuvasuhe on 4:3, me valime “4:3” siin ja valime 

eristusvõime 220 pixel × 176 pixel. 

�Märkus: Muude eristusvõime väärtuste valimine võib sobida Windows 
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süsteemile, kuid ei sobi meie mängijale, vajalik on valida 220×176, et konverteerida 

faile, mis sobiksid antud mängijale. 

 

5. Juhul, kui Te eelistate konverteerida vaid osa allikfailist, saate seda teostada, 

valides “conversion range”(konverteerimise vahemiku). Oletame, et  

konverteerimine algab kell 0 tundi üks minut, kestab 0 tundi 3 minutit, seega 

jätkame alljärgnevalt: 
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    6. Kõik parameetrite seadistused on OK, seejärel asume “start 

convert”(konverteerimise alustamise) juurde, nagu on näidatud alljärgnevalt: 

 

 

     

7. Kui konverteerimise toimumise protsess saavutab 100%, ilmub teade 

konverteerimise lõpetamise kohta, mis näitab, et video konverteerimine toimus 

edukalt.  

Süsteemi nõuded 

Põhilised riistavara nõuded AV konverterile: 

CPU:  Intel või AMD core. Intel Pentium 3 või sellest parem, (s.h. Intel Celeron 

seeriad ja Intel Pentium 4 seeriad). 

RAM: 128M või suurem. 


