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VIKTIGT!
Skriv ned enhetens serienummer på den reserverade platsen här nedan och spara det för 
framtida bruk.

STANDARDSERIENUMMER:  W

ISO SERIENUMMER:  AL

INSTALLATIONSDATUM: 

INSTALLATIONSTEKNIKER: 

INKÖPSSTÄLLE: 

Läs bruksanvisning på den bifogade cd-skivan för utförlig information om de 
enskilda funktionerna. (Eftersom cd-skivan endast innehåller data, kan den inte 
användas för att spela upp musik eller visa bilder på spelaren.) På förfrågan kan 
en ALPINE-försäljare tillhandahålla en tryckt version av bruksanvisningen från 
cd-skivan.
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Bruksanvisningar

VARNING
Den här symbolen innebär viktiga 
anvisningar. Om man inte följer den, kan 
det medföra allvarliga skador eller dödsfall.

UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR 
ATT UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN 
KÖRNINGEN.
Stanna alltid fordonet på en säker plats innan apparaten 
manövreras. I annat fall kan olyckor lätt inträffa.

FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. 
BATTERIER, UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas 
omedelbart.

LÅT INTE NAVIGERINGSSYSTEMETS INFORMATION 
OM FÄRDVÄG FÖRLEDA TILL TRAFIKFARLIGA 
ELLER ILLEGALA MANÖVRER ELLER ANNAT 
TRAFIKFARLIGT BETEENDE.
Låt inte den här produkten ersätta det egna omdömet. Låt aldrig 
de föreslagna färdvägarna leda till något som bryter mot lokala 
förordningar eller som talar mot den egna erfarenheten.

STÄLL IN LJUDVOLYMEN PÅ EN NIVÅ MED VILKEN 
DET FORTFARANDE ÄR MÖJLIGT ATT HÖRA YTTRE 
LJUD UNDER PÅGÅENDE KÖRNING.
För hög volym som döljer utryckningsfordons sirener eller 
vägsignaler (t ex järnvägsövergångar) kan vara farlig och orsaka 
en olycka. DET KAN OCKSÅ ORSAKA HÖRSELSKADA OM 
MAN LYSSNAR PÅ FÖR HÖGA VOLYMER I EN BIL.

TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR.
Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar.

ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 
12-VOLTSYSTEM SOM HAR NEGATIV (–) JORD.
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig 
anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra 
skador.

ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV 
SÄKRINGAR.
Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar.

BLOCKERA INTE VENTILATIONSÖPPNINGAR ELLER 
VÄRMEPANELER.
Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda 
till brand.

DEN HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR 
MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM.
Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller 
andra skador.

STOPPA INTE IN FINGRAR, HÄNDER ELLER 
FRÄMMANDE FÖREMÅL I ÖPPNINGAR ELLER HÅL.
Det kan leda till personskada eller skada på utrustningen.

GÖR ANSLUTNINGARNA PÅ KORREKT SÄTT.
Felaktiga anslutningar kan orsaka brand eller skador på enheten.

KOPPLA UR KABELN FRÅN DET NEGATIVA 
(–) UTTAGET PÅ BILBATTERIET INNAN 
ANSLUTNINGARNA GÖRS.
Detta för att undvika risken för elektriska stötar eller olycksfall på 
grund av kortslutning.

KAPA INTE BORT KABELMANTELN FRÅN EN 
STRÖMKABEL FÖR ATT STRÖMFÖRSÖRJA NÅGOT 
ANNANT TILLBEHÖR.
Det leder till en för hög kabelbelastning och kan resultera i brand 
eller elektriska stötar.

SE TILL ATT VARKEN RÖR, VÄTSKELEDNINGAR 
ELLER KABLAR VIDRÖRS, SKADAS ELLER 
FÖRHINDRAS VID BORRNING AV HÅL.
Undersök chassit innan hålen borras så att inte några slangar, 
kablar, bränsleledningar eller liknande råkar skadas. Det kan leda 
till att brand uppstår.

MONTERA VARKEN MUTTRAR ELLER BULTAR 
I NÅGON DEL AV BROMSSYSTEMET VID 
JORDANSLUTNINGAR.
Bultar eller muttrar som hör till någon vätsketank, styr- eller 
bromssystemet (eller något annan system som är av betydelse 
för säkerheten) ska ALDRIG användas för kabeldragning eller 
jordanslutning. Användandet av sådana delar kan leda till att 
fordonets styrförmåga försämras och orsaka bromsfel, brand eller 
personskada.

MONTERA INTE APPARATEN PÅ EN PLATS DÄR 
DEN KAN UTGÖRA RISK FÖR FORDONETS 
MANÖVRERING, T.EX. I NÄRHETEN AV RATT ELLER 
VÄXELSPAK.
Om installationen försämrar sikten eller hindrar rörelsen hos 
väsentliga funktioner kan det lätt leda till olyckor.

OBSERVERA
Den här symbolen innebär viktiga 
anvisningar. Om dessa inte följs, kan det 
medföra person- eller materialskador.

AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM 
UPPSTÅR.
I annat fall kan personskador eller skador på själva enheten 
uppstå. Lämna apparaten till återförsäljaren för reparation.

LÅT EN FACKKUNNIG TEKNIKER GÖRA 
KABELDRAGNINGEN OCH MONTERINGEN.
Kabeldragningen och monteringen av denna apparat kräver 
teknisk kunskap och erfarenhet. Kontakta återförsäljaren, som 
sålde apparaten, för utförandet av säker montering.

ANVÄND ALLTID SPECIFICERADE TILLBEHÖR OCH 
MONTERA TILLBEHÖREN ORDENTLIGT.
Användandet av andra delar än som är avsedda för denna apparat 
kan leda till att apparaten skadas invändigt eller till ostadig 
montering på grund av lossnande delar.

DRA KABLARNA RAKA OCH SÅ ATT DE INTE KOMMER 
I KLÄM ELLER SKAVER MOT SKARPA KANTER.
Undvik kläm- och nötskador genom att se till att kablarna går 
fria från rörliga delar (t.ex. bilsätenas glidbanor) och skarpa och 
spetsiga kanter. Om kablarna måste dras genom hål i plåten bör 
gummibussningar användas som skydd, så att inte kablarna ligger 
och nöter mot metallen.

MONTERA INTE APPARATEN DÄR DEN UTSÄTTS 
FÖR FUKT ELLER DAMM.
Undvik att installera enheten på platser där fukt och damm kan 
tränga in och ställa till skador.
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Bruksanvisning Pekfunktion, Kontrollernas placering, Sätta på eller stänga av strömmen

Grundläggande användning

Pekfunktion
Du kan använda systemet genom att använda pekpanelen på skärmen.

Gemensamma pekknappar e
: Återgår till föregående skärmbild. Beroende på funktion avbryter den här knappen de 
åtgärder som håller på att verkställas på skärmen.

: Stänger fönstret.

Kontrollernas placering

 /  (VOL.)
Justerar volymen i läget 
Ljud/bild.

Knappen <SOURCE/PWR>
Visar skärmen Ljud/bild. 
Om skärmen Ljud/bild 
redan visas, ändras källan.

Knappen <NAV>
Visar skärmen 
med aktuell position.

 knapp 
Matar ut skivan. Skivfack

Fjärrsensor/dimmersensor
Rikta fjärrkontrollen (RUE-4202, tillval) mot • 
fjärrsensorn på ett avstånd av maximalt två 
meter. Vissa funktioner kan användas i läget 
Ljud/bild.
Mäter ljusstyrkan inne i bilen.• 

Återställningsknapp
Återställer enhetens system.
Främre AUX-kontakt
Används för att ansluta bärbara 
musikspelare och liknande till 
systemet.

Knappen <MENU>
Visar skärmen Meny.

Knappen <MUTE>
Används för att omedelbart dämpa 
ljudvolymen med 20 dB.

Sätta på eller stänga av strömmen

1 Vrid tändningsnyckeln till läget ACC eller ON.
Systemet startas automatiskt. Efter systemstarten visas först öppningsskärmen och därefter 
funktionsskärmen (kartskärm, radioskärm, osv.).

2 För att stänga av systemet, håll knappen <SOURCE/PWR> intryckt längre än 
3 sekunder.
Systemet stängs av.
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Bruksanvisning Växla mellan menyn NAVIGATION och menyn LJUD/BILD

Använda skärmen Meny

Om du trycker på knappen <MENU>, visas skärmen Meny. Du kan använda ett fl ertal olika 
funktioner via den här skärmen, exempelvis söka efter ett resmål, visa huvudskärmen för läget 
LJUD/BILD eller konfi gurera systemet.

1 Tryck på <MENU>.
Menyskärmen NAVIGATION eller menyskärmen 
LJUD/BILD visas.

2 För att växla till menyskärmen NAVIGATION, tryck på fl iken [NAVIGATION]. 
För att växla till menyskärmen LJUD/BILD, tryck på fl iken [AUDIO/VISUAL].
Du kan även trycka på <MENU> för att växla till skärmen MENY.

Navigationsknappar

Fliken NAVIGATION

Visar menyskärmen 
Telefon

Visar skärmen 
Inställningar

För inställning av klocka och 
funktionen Skärm av

Visar huvudskärmen 
för läget Ljud/bild

Fliken LJUD/BILD

Visar skärmen 
Bildinställningar

Visar skärmen 
Ljudinställningar

Källan Ljud/bild är 
avstängd

Menyskärmens utseende i läget LJUD/BILD varierar beroende på anslutna enheter och inställningar.• 
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Bruksanvisning Förklaring av navigationsskärmen, Guidningsvisning

Förklaring av navigationsskärmen

Karta med fordonets aktuella position

Guidning med svängpil

Nästa gatunamn

Kompassikon
Ändrar kartans orientering.

Funktionsfönster
Används för att komma åt 
grundläggande funktioner 
i läget Ljud/bild.

Knappen för visning av POI-ikoner
Visar/döljer POI-ikoner.

Knappen Resmål
Visar skärmen Resmål.

Ändrar kartskalan

Skärmen visar en svänglista Skärmen visar en 3D-karta

Förutom vad som visas ovan kan även guidning i rondeller, gränsguidning, osv. visas.• 

Knappen Information om resmålet
Växlar mellan visning av kartan och 
visning av svänglistan.

Gatunamn

TMC-indikator

Minimeringsknapp
Minimerar 
funktionsfönstret och visar 
kartan i helskärmsläget.

Guidningsvisning

Korsningsguidning e Guidning i motorvägskorsningar e
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Bruksanvisning Visa menyskärmen Resmål, Hitta med hjälp av en adress

Hitta ett resmål och påbörja vägledning

Följande är ett exempel på hur du söker efter en given adress och påbörjar vägledning.

1-1 Peka på [  ] på kartskärmen.

Skärmen Resmål visas.
---------------------- eller ----------------------

1-2 Tryck på <MENU> och peka på 
[Resmål].
Skärmen Resmål visas.

2 Peka på [Adressökning].

Skärmen Adressökning visas.

3 Peka på knappen Land på 
sökskärmen.

Knappen Land

Skärmen för val av land (område) visas.

4 Peka på önskat land (område) och 
peka därefter på [OK].
Skärmen Adressökning visas.

5 Tangentbordet för inmatning av 
resmålets gatunamn visas. 
Mata in namnet på staden (orten).

 Peka på [Gata] och mata in 
gatunamnet.

6 Peka på [OK].
En lista med gatunamn visas.

7 Peka på önskat gatunamn.
Om två eller fl er adresser hittas, visas • 
de i en lista.
Ange husnummer om sifferpaletten för • 
inmatning av husnummer visas.

Skärmen Bekräfta resmål visas.

8 Peka på [OK].

Systemet beräknar resvägen.

9 Systemet påbörjar vägledning.
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Bruksanvisning TMC-funktion, RDS-TMC-inställningar

TMC-funktion

Konfi guration av avgiftsbelagd 
TMC-tjänst
Avgiftsbelagda TMS-tjänster fi nns 
tillgängliga. Registrering krävs för 
V-Trafi c (Frankrike) och RTL (Italien).
Besök Alpines webbplats 
(http://www.alpine-europe.com/) och välj 
ditt land. Välj därefter "Support" och följ 
instruktionerna för att slutföra registreringen. 
En aktiveringsnyckel kommer att skapas. 
Skriv in aktiveringsnyckeln i systemet enligt 
följande:

När det gäller Traffi c Master (GB) är systemet • 
redan aktiverat vid leveransen och du behöver 
inte utföra den här proceduren.

1 Tryck på <MENU>.

2 Peka på [Setup].

3 Peka på fl iken [Navi].

4 Peka på [TMC].

5 Peka på [Inmatning] vid V-Trafi c(F)/
RTL(I).

6 Mata in aktiveringsnyckeln.

7 Peka på [OK].
Aktiveringen genomförs och systemet 
återgår till föregående skärm.

Visning av TMC-information

Visning av  e
TMC-händelseikonen på kartan

TMC-

Linjerna visar avståndet 
mellan trafi khändelserna.

Visning av  e
trafi khändelseinformationen

1 Tryck på <MENU>.
Menyskärmen NAVIGATION visas.

2 Peka på [Trafi khändelser].
Skärmen Trafi khändelser visas.

3 Peka på en händelse i listan.

Detaljerad information om den valda 
händelsen visas.
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Bruksanvisning Radio, RDS-mottagning

Radiofunktion

Programtyp

Frekvensband

Frekvens/stationsnamn

Visar skärmen Välj PTY

Snabbvalsknappar
En kort beröring av 
knapparna aktiverar de 
förinställda stationerna.
Om en knapp hålls intryckt 
längre än 2 sekunder, lagras 
den nuvarande stationen 
som en förinställd station.

Minskar frekvens

Ändrar kanalsökningsläge

Ökar frekvens

Aktiverar/deaktiverar AF-läge

Byter till nästa station i PTY

Växlar till läget Radiotext

Funktionsfönster
För visning av 
navigationsläget.

RDS-indikator

Byter frekvensband

Automatisk lagring av stationer

Aktiverar/deaktiverar läget Trafi kinformation

Aktiverar/deaktiverar läget PRIORITERA NYHETER

Bruksanvisning DVD

DVD-funktion

När du pekar på dvd-uppspelningsskärmen, visas funktionsskärmen DVD. Nedan visas ett 
exempel på en DVD-VIDEO-funktionsskärm.

Funktionsknapp 1/2

Går till början av 
nuvarande kapitel/
Går till föregående 
kapitel om du pekar 
på knappen inom 
en sekund efter 
uppspelningsstarten/
Snabbspolar bakåt om 
du pekar på knappen 
längre än 2 sekunder

Paus och Uppspelning

DVD-information

Går till början av nästa kapitel/
Snabbspolar framåt om du pekar 
på knappen längre än 2 sekunder

Stoppar uppspelning

Döljer funktionsskärmen 
DVD

Växlar funktionsknapp

Visar skärmen Toppmeny.

Funktionsknapp 2/2

Byter visningsläge

Byter ljudspår

Byter undertexter

Byter vinkel

Växlar funktionsknapp 

Upprepad spelning

Visar kontrollskärmen Meny

Visar skärmen med numeriskt 
tangentbord

Visar skärmen Meny
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Bruksanvisning iPod/iPhone (tillval)

Använda iPod/iPhone (tillval)

En iPod/iPhone kan anslutas till den här enheten med hjälp av en adapterkabel (KCU-451iV, 
säljs separat). Om du ansluter en iPod som kan visa video, kan du förutom att lyssna på musik 
även titta på fi lmer.

Visning av grafi k

Går till början av 
nuvarande fi l/
Går till föregående fi l om 
du pekar på knappen 
inom en sekund efter 
uppspelningsstarten/
Snabbspolar bakåt om 
du pekar på knappen 
längre än 2 sekunder

Paus och Uppspelning

Går till början av nästa fi l/Snabbspolar 
framåt om du pekar på knappen längre 
än 2 sekunder

Funktionsfönster
För visning av 
navigationsläget.

Visa Sökskärm
Sök efter en önskad fi l.• 
Slumpvis uppspelning • 
(blandning)

Upprepad spelning

Slumpvis uppspelning (blandning)

Går till början av nästa Spellista/Artist/
Album/Podcast/Genre/Kompositör
Ikon för direktväxling mellan lägenGår till början av föregående Spellista/Artist/

Album/Podcast/Genre/Kompositör

Visning av information 
från iPod/iPhone

Söka efter önskad musikfi l
Exempel: Söka efter artistens namn.

1 Peka på [  (Sök)] under 
uppspelning.

2 Peka på [Artists].

3 Peka på önskad artist.

Sökskärmen Album för vald artist visas.
Om du pekar på en artist längre än 
2 sekunder, kommer artistens alla låtar 
att spelas upp.

4 Peka på önskat album.

Sökskärmen Låtar för valt album visas.
Om du pekar på ett album längre än 
2 sekunder, kommer alla låtar från valt 
album att spelas upp.

5 Peka på önskat låt.
Den valda låten spelas upp.

Om du pekar på [All], kommer alla låtar • 
i listan i spelas upp.
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Bruksanvisning Funktionen Handsfree-telefon

Funktionen Handsfree-telefon

Du kan ringa handsfree med INE-S900R om mobiltelefonen är kompatibel med en HFP-profi l 
(Hands-Free Profi le, handsfree-profi l).

Hur man ansluter till en 
BLUETOOTH-kompatibel enhet 
(parar ihop)

1 Tryck på <MENU>.

2 Peka på [Telefon].

3 Peka på [Enhetslista].

4 Peka på [  (Sök)].

Systemet söker efter BLUETOOTH-
kompatibla enheter i närheten och visar 
dem i en lista.

5 Peka på den mobiltelefon som du 
vill ansluta till.

6 Peka på [Anslut].

Systemet visar produktens namn 
samt enhetskoden och väntar på att 
mobiltelefonen ansluter till systemet. 
Fortsätt till punkt 7 om systemet visar 
ovanstående skärm. För information 
om hur du hanterar mobiltelefonen, se 
mobiltelefonens bruksanvisning.

7 Ställ in mobiltelefonen på sökning 
efter systemets enhetsnamn och 
därefter autentisera systemet.

8 Mata in systemets enhetskod på 
mobiltelefonen för att registrera 
systemet.
Ett meddelande visas på systemets skärm 
och BLUETOOTH-anslutningen slutförs.

Telefonboken synkroniseras automatiskt • 
när du ansluter en mobiltelefon för första 
gången.

Ta emot ett samtal

1 När du tar emot ett inkommande 
samtal, hörs systemets rington och 
ett meddelande om inkommande 
samtal visas.

2 Peka på [  ].
Samtalet tas emot.

Avsluta samtal

1 Peka på [  ].
Samtalet avslutas.
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Bruksanvisning Montering

Montering

Var aktsam med bilens elektriska komponenter • 
(t.ex. en inbyggd dator) vid anslutning till bilens 
elsystem. Led inte ström till denna produkt via 
strömkabeln till en sådan komponent. Se till 
att säkringen för avsedd krets i INE-S900R har 
korrekt amperetal när du ansluter INE-S900R till 
säkringsboxen. Felaktigt amperetal kan leda till 
skador på denna produkt och/eller på fordonet. 
Kontakta en Alpine-återförsäljare om osäkerhet 
föreligger.
Huvudenheten måste monteras inom 40 grader • 
från horisontalplanet.

0-40°

1 Kontrollera medföljande delar.

GPS-antenn 
(5 m)

Vattenbeständig 
mellanlägg 
(för GPS-antenn)

Monteringsplatta 
för antennen

×5

Kabelklämma 
(för GPS-antenn)

Mikrofon (3,5 m) Strömkabel

AUX/PREOUT-
kabel

Anslutningskabel 
för externt 
gränssnitt

USB-kabel

Frontram Monteringskassett Gummihatt

×2 ×6

Sexkantsbult Monteringsnyckel Försänkt skruv

×8
Skruv

2 Montera GPS-antennen på taket.
Torka bort smuts och olja från 
monteringsytan och montera antennen.

GPS-antenn

Montera GPS-antennen inne i bilen e

1 Rengör monteringsplatsen.
2 Fäst antennens monteringsplatta.
3 Montera GPS-antennen.

GPS-antenn

Monteringsplatta för antennen

3 Dra kabeln till GPS-antennen.
1 Fäst kabeldragningen, särskilt löst 

liggande slingor, med de medföljande 
kabelhållarna.

2 Använd det vattenbeständiga 
mellanlägget när du drar kabeln under 
fordonets gummipackning.

3 Använd överblivna kabelhållare för att 
fästa kabeln i ytterligare punkter.

KabelhållareVatten-
beständigt 
belägg
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4 Montera mikrofon.

Mikrofon

Kabelklämma 
(säljs separat).

5 Lossa monteringskassetten från 
huvudenheten.

Denna enhet

Monteringsnycklar
(medföljer)

 Skjut in monteringskassetten i 
instrumentbrädan och fäst den med 
metallbyglarna.

Monteringskassett 
(medföljer)

Instrumentbräda

Gummihatt 
(medföljer)

Denna enhet

Frontram*2 
(medföljer)

Sexkantsbult 
(medföljer)

Konsol

Tryckplåtar*1 

*1 Om monteringskassetten sitter löst monterad 
i instrumentbrädan, kan man böja försiktigt i 
tryckplåtarna för att lösa problemet.

*2 Det kan ibland vara nödvändigt att montera 
den medföljande frontramen.

6 Om det redan fi nns ett fäste i bilen, 
sätter du i den långa sexkantsbulten 
på baksidan av INE-S900R och sätter 
gummihatten på sexkantsbulten. Om 
det inte fi nns något monteringsstöd 
i bilen, ska huvudenheten förstärkas 
med en metallbygel (medföljer 
ej). Anslut jordkabeln till en ren 
metallpunkt med en skruv (*1) som 
redan fi nns på fordonets chassi. 
Anslut alla ledningar till INE-S900R i 
enlighet med detaljbeskrivningarna i 
avsnittet ANSLUTNINGAR.

Denna enhet

Skruv

Chassi

*1

*2

Sexkantsmutter (M5)

Pinnbult

Metallbygel

Jordledning

För skruven märkt ”*2”, använd en skruv som är • 
lämplig för den valda monteringsplatsen.

7 Skjut in INE-S900R i 
instrumentbrädan tills den klickar på 
plats. Detta garanterar att enheten 
sitter ordentligt i säkrat läge och 
att det inte fi nns någon risk att den 
glider ut ur instrumentbrädan.
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Bruksanvisning Anslutningar

Anslutningar

Anslutningar 1/2

(orange/vit)

(gul/blå)

(orange)

BACKNING

PARKERINGSBROMS

BELYSNING

(grön/vit) HASTIGHETSMÄTARE

ACC
(röd)

GND(svart)

MOTORANTENN

(blå)

BATTERI

(gul)
15A

(grön)

(grön/svart)
(vit)

(vit/svart)
(grå/svart)

(grå)
(violett/svart)

(violett)

(vit/brun)

(rosa/svart) 

(blå/vit)

(svart)

FJÄRRSTYRNING UT

FJÄRR

IN INT.

S-KONTROLL IN

(svart) MIK IN

Till pluspolen på bilens 
signalkabel för backljuset
Till handbromsens 
signalkabel

Till instrumentbrädans 
belysning

Till fordonets 
fartpulsledning

Till motorantenn

Tändningslås

Batteri

Högtalare

Bakre vänster

Främre vänster

Främre höger

Bakre höger

Till fjärrstyrningsingång

Till extern enhet

Till förstärkare

Till fjärrstyrningens 
gränssnittsdosa

Till mikrofon

Antenn 
ISO-antennanslutning

JASO-antennanslutning
(säljs separat)

Till fordonets 
bildskärmsgränssnitt
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Anslutningar 2/2

(gul)

AUX-UTGÅNG (röd)

(vit)

(gul)

(röd)

(vit)

RCA-förlängningskabel 
(säljs separat)

AUX-INGÅNG

BAKRE UT

FRÄMRE UT

SWL

SWR

USB-kabel (medföljer)

Till polen Video ut

Till polerna Ljud ut (H, V)

Till polen Video in

Till polerna Ljud in (H, V)

Förstärkare

Förstärkare

Förstärkare

Bakre vänster

Bakre höger

Främre vänster

Främre höger

Subwoofers

Till backkamera

GPS-antenn

iPod/iPhone 
(säljs separat)

Anslutningssats 
KCU-451iV 
(säljs separat)

BACKKAMERA
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Bruksanvisning Specifi kationer

Specifi kationer

NAVIGATION
Mottagningsfrekvens 1575,42 ±1 MHz
Mottagningskänslighet max -130 dB

GPS-ANTENN
GPS-antenntyp Micro-strip planarantenn
GPS-mottagningsfrekvens 1575,42 ±1 MHz
GPS-mottagningskänslighet max -130 dB
GPS-mottagningsmetod 12 kanaler parallellt
Yttre mått 

Bredd 26 mm
Höjd 12,9 mm
Djup 26 mm

SKÄRM
Skärmstorlek 6,1”
LCD-typ Genomskinlig LCD av TN-typ
Driftsystem TFT aktiv matris
Antal bildelement 336 960 pixlar (480×3×234)
Antal effektiva bildelement

99 % eller fl er
Belysningssystem LED

FM-MOTTAGARE
Mottagningsområde 87,5-108,0 MHz
Enkanalig användbar 
känslighet

13,5 dBf (0,8 μV/75 ohm)

Känslighet vid 50 dB:s 
störavstånd

13,5 dBf (1,3 μV/75 ohm)

Alternativ kanalselektivitet 80 dB
Signalbrusförhållande 65 dB
Stereoseparation 35 dB
Infångningsindex 2,0 dB

MW-MOTTAGARE
Mottagningsområde 531-1 602 kHz
Användbar känslighet 22,5 μV/27 dBf

LW-MOTTAGARE
Mottagningsområde 153-281 kHz
Känslighet (IEC standard) 31,6 μV/30 dBf

USB
USB-krav USB 1.1/2.0
Maximal strömförbrukning 1 000 mA
USB-klass USB (spela upp från enhet)/

USB (masslagringsklass)
Filsystem FAT12/16/32
MP3-avkodning MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
WMA-avkodning Windows Media™ Audio
AAC-avkodning AAC-LC-format ".m4a"-fi l
Antal kanaler 2-kanaler (Stereo)
Frekvensåtergivning* 5-20 000 Hz (±1 dB)
Total harmonisk distorsion 0,02 % (vid 1 kHz)
Dynamikomfång 95 dB (vid 1 kHz)
Signalbrusförhållande 95 dB
Kanalseparation 85 dB (vid 1 kHz)

Frekvensåtergivningen kan skifta beroende på kodomvandlarens * 
programvara/bithastighet.

CD/DVD
Frekvensåtergivning 5-20 000 Hz
Svajning & vibrationer 
(% WRMS)

Under den mätbara gränsen

Total harmonisk distorsion 0,02 % (vid 1 kHz)
Dynamikomfång 95 dB (vid 1 kHz)
Kanalseparation 85 dB (vid 1 kHz)
Signalsystem NTSC/PAL
Horisontell upplösning 500 linjer eller större
Videosignalnivå 1 Vp-p (75 ohm)
Signalbrusförhållande för bild DVD: 60 dB
Signalbrusförhållande för ljud Mer än 105 dB

PICKUP
Våglängd DVD: 666 nm

CD: 785 nm
Lasereffekt KLASS II

ALLMÄNT
Strömförsörjning 14,4 V DC

(11-16 V tolerans)
Drifttemperatur -20°C till + 60°C

Maximal uteffekt 50 W × 4
Utspänning 2 000 mV/10 kohm
Bas ±14 dB vid 60 Hz
Diskant ±14 dB vid 10 kHz
Vikt 2,3 kg
Utsignalnivå

Lågnivå ut fram/bak 
(preout):

2 V/10 kohm (max.)

Lågnivå ut subwoofer 
(preout):

2 V/10 kohm (max.)

AUX UT: 1,2 V/10 kohm

CHASSIMÅTT
Bredd 178 mm
Höjd 100 mm
Djup 160 mm
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Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad • 
teknik som skyddas av patent och andra 
immateriella rättigheter enligt Förenta 
staterna lagstiftning. Användning av denna 
kopieringsskyddade teknik måste beviljas av 
Macrovision och är endast avsedd för visning i 
hemmet och för annan begränsad visning, om inte 
Macrovision beviljat annat. Baklängeskonstruktion 
eller demontering är förbjuden.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. • 
Dolby och den dubbla-D-symbolen är varumärken 
tillhörande Dolby Laboratories.

Tillverkad under licens under amerikanska patent • 
nr: 5,451,942 och andra amerikanska samt globala 
patent, både utfärdade och under behandling. DTS 
och Symbol är registrerade varumärken och DTS 
Digital Out och DTS logotyper är varumärken som 
tillhör DTS, Inc. Programvara ingår i produkten.
© DTS, Inc. Alla rättigheter förbehålles.

iPod är ett varumärke tillhörande Apple Inc., • 
registrerat i USA och i andra länder.
iPhone är ett varumärke tillhörande Apple Inc., 
registrerat i USA och i andra länder.

Märkningen ”Made for iPod” innebär att ett tillbehör • 
har utformats särskilt för anslutning till iPod och att 
tillverkaren intygar att tillbehöret uppfyller Apples 
prestandastandarder.

Märkningen ”Works with iPhone” innebär att ett • 
tillbehör har utformats särskilt för anslutning till 
iPhone och att tillverkaren intygar att tillbehöret 
uppfyller Apples prestandastandarder.

Apple är inte ansvarigt för användningen av den • 
här enheten eller dess överensstämmelse med 
säkerhetsnormer och regleringsstandarder.

Windows Media och Windows-logotypen är • 
varumärken eller registrerade varumärken 
tillhörande Microsoft Corporation i Förenta staterna 
och/eller i andra länder.

DivX Certifi ed för att spela DivX video• 
DivX, DivX Certifi ed och tillhörande logotyper är 
varumärken som tillhör DivX, Inc. och används 
under licens

Ordet BLUUETOOTH och logotyper är registrerade • 
varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och 
all användning av dessa varumärken av Alpine 
Electronics, Inc. sker under licens.

”Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 är licensierad • 
av Fraunhofer IIS och Thomson.”

”Med den här produkten medföljer endast en • 
licens för privat, icke-kommersiellt bruk. Licensen 
varken ger dig eller medför några rättigheter 
för att använda denna produkt för kommersiell 
(dvs. inkomstbringande) realtidssändning (via 
markbundna nät, satellit, kabel och/eller annan 
media), sändning/dataöverföring via Internet, 
intranät och/eller andra nätverk eller i andra 
elektroniska distributionssystem, t.ex. applikationer 
för pay-audio eller audio-on-demand. Det krävs 
en oberoende licens för den typen av användning. 
Besök http://www.mp3licensing.com för mer 
information”

© 1993-2009 NAVTEQ. Alla rättigheter förbehålles.

Delar © 2010, Microsoft Corporation. Alla rättigheter 
förbehålles.
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