
FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN 
AUTOMÓVILES/SOLO PER L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE
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8-INCH ADVANCED NAVI STATION

INE-W928R/INE-Z928E

7-INCH ADVANCED NAVI STATION

INE-W977BT/INE-W947E

ADVANCED NAVI STATION

INE-W925R/INE-W920R/
INE-S920E

MOBILE MEDIA STATION

IVE-W535BT/IVE-W535EBT/
IVE-W535ABT

• MirrorLink™ Operation Manual
Please read before using this equipment.

• MirrorLink™ Bruksanvisning 
Innan du använder utrustningen bör du läsa 
igenom denna användarhandledning.

• MirrorLink™-Bedienungsanleitung 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
bitte vor Gebrauch des Gerätes.

• MirrorLink™-gebruikershandleiding 
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens 
dit toestel te gebruiken.

• Guide d’utilisation de la fonction MirrorLink™ 
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.

• Руководство по эксплуатации MirrorLink™ 
Прочтите настоящее руководство перед 
началом использования оборудования.

• Manual de funcionamiento de MirrorLink™ 
Léalo antes de utilizar este equipo.

• MirrorLink™ — instrukcja obsługi 
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed 
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

• Manuale di funzionamento MirrorLink™ 
Si prega di leggere prima di utilizzare il 
attrezzatura.
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ANSVARSFRISKRIVNING
GENOM AKTIVERING AV ANSLUTNINGSFUNKTIONERNA 
HOS MOBILTELEFONEN VISAS MOBILTELEFONENS 
ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR MUSIK ELLER KÖRNING 
DIREKT PÅ VÅR HUVUDENHET UTAN NÅGON FÖRÄNDRING. 
ALPINE KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGA ELLER 
FÖRPLIKTADE GENTEMOT ANVÄNDARE FÖR SKADOR, 
FÖRLUSTER ELLER KOSTNADER RELATERADE TILL ELLER 
SOM UPPKOMMER FRÅN DESSA 
MOBILTELEFONGRÄNSSNITT.

Använda MirrorLink™
MirrorLink är en standard för anslutning mellan denna enhet och en 
mobiltelefon. Med MirrorLink kan du visa mobiltelefonskärmen och 
använda applikationerna i din mobiltelefon via denna enhet.

• Det kan hända att vissa applikationer inte visas eller kan användas, 
beroende på ansluten mobiltelefon.

• Om mobiltelefonen är låst kan den inte användas via enheten.
• Se Alpine-webbplatsen för mer information om kompatibla telefoner.

1 Tryck på -knappen (AUDIO).

2 Peka på [Mirror Mode] eller [Car Mode] i 
toppbannern.
Skärmen för det valda läget visas.
• Efter anslutning till en mobiltelefon som är kompatibel med 

denna enhet kommer applikationsikoner att visas på 
toppbannern.

• Mirror Mode eller Car Mode kan väljas automatiskt på denna 
enhet utan att utföra steg 2, beroende på ansluten mobiltelefon.

3 Tryck på -knappen (My Favorites) när 
toppbannern försvinner.
Mediaknappen visas längst ner på skärmen.
• Toppbannern försvinner om ingen funktion utförs under minst 5 

sekunder eller om du trycker mitt på skärmen.

<Exempel på visning av mediaknappen>

• Om mediaknapparna inte används under minst 5 sekunder försvinner 
visningen. Varje gång du trycker på -knappen (My Favorites) kan 
du ställa in visningen av mediaknappen till På/Av.

• Peka på [ ] för att växla läget för mediaknappens funktion.
• Peka på [ ] för att visa skärmen för Ställ in mediaknapp.
• Peka på [ ] för att visa toppbannern.

Mirror Mode

En mobiltelefons applikationer kan visas på denna enhets skärm. Det 
kan hända att vissa applikationer inte visas, beroende på ansluten 
mobiltelefon.

• Det går inte att använda Mirror Mode när du kör.

Car Mode

Alla automatiska applikationer på en mobiltelefon visas på denna enhet.

• Om ansluten mobiltelefon visar en annan skärm en Car Mode, visas 
”Var god välj billäge igen” på denna enhet.

Peka på mediaknappen , för att välja 
funktionsläge.

• Det går att ändra fyra mönster i Mirror Mode/Car Mode.
• En funktion som har ställts in på ”OFF” under Ställ in mediaknapp 

visas inte.

Läge -1 (Android-mobiltelefoner)

MirrorLink™-
funktion (tillval)

När du använder MirrorLink bör du ansluta din mobiltelefon 
via både USB och BLUETOOTH.
• Mer information om BLUETOOTH-anslutning hittar du i 

bruksanvisningen under ”Registering av BLUETOOTH-enhet”.
• Det kan hända att vissa funktioner inte fungerar som de ska om 

din mobiltelefon endast ansluts via USB. Se till så att du också 
ansluter via BLUETOOTH.

Växla läge för mediaknappens funktion

Läge -1

Läge -2

Läge -3

Läge -4

Tryck: För att återgå till föregående 
skärm.

Tryck: Visa Home-skärmen.

Tryck: Visar menyskärmen.
Håll intryckt: Visar sökskärmen.
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Läge -2 (Nokia-telefoner)

Läge -3 (Musikapplikationsläge)

Läge -4 (Navigationsläge)

• Funktionslägena på denna enhet kan skilja sig från funktionerna på 
din mobiltelefon, beroende på den anslutna mobiltelefonen.

Ställ in mediaknapp
Ställ in mediaknapp utförs för Mirror Mode/Car Mode. Ställ in på ”ON” 
för att aktivera Mediaknapparna.

Inställning: Ställ in mediaknapp
Inställningsalternativ: OFF / ON (ursprunglig inställning)

1 Peka på [ ] på mediaknapparna.

2 Peka på [ON] eller [OFF].

• Mediaknapparna för ett läge som ställts in på ”OFF” visas inte.

Om andra inställningar
Media Xpander och Volyminställning för applikation för MirrorLink 
används för Compress Media.

Tryck: För att återgå till föregående 
skärm.

Tryck: Visa applikationsskärmen.

Tryck: För att visa sökskärmen.

Tryck: Byta spår uppåt.
Håll intryckt: Snabbspola framåt.

Tryck: Spela upp/pausa.

Tryck: Byta spår nedåt.
Håll intryckt: Snabbspola bakåt.

Tryck: För att zooma ut på skärmen för 
att få en bättre överblick.

Tryck: Visa applikationsskärmen.

Tryck: För att zooma in på skärmen för 
att få en mer detaljerad överblick.

MirrorLink™ 
Inställning (Tillval)
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