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Bruksanvisning

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.

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.

FÖRVARA SMÅ FÖREMÅL SOM T.EX. BULTAR OCH 
SKRUVAR UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas 
omedelbart.

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.

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

INFORMATION

Rengöring av produkten
Använd en mjuk, torr duk för att rengöra produkten regelbundet. 
Om du behöver ta bort svårare fläckar kan du blöta trasan med 
endast vatten. Om du använder något annat än vatten vid rengöring 
kan detta medföra att färgen löses upp eller att plasten skadas.

Temperatur
Kontrollera att temperaturen inuti fordonet är mellan +60°C och 
–10°C innan bilstereon slås på.

Underhåll
Försök inte att själv reparera bilstereon, då det uppstår problem. 
Kontakta istället Alpine-återförsäljaren eller närmaste Alpine-
verkstad, för reparation.

Angående monteringsplatsen
Se till att PXA-H800 inte installeras på en plats där den utsätts för:

• Direkt solljus och värme
• Hög luftfuktighet och vatten
• Mycket damm
• Kraftiga vibrationer

VARNING

VARNING
Den här symbolen markerar viktiga anvisningar. 
Om inte dessa anvisningar följs kan det leda till 
allvarliga olyckor som till och med kan få dödlig 
utgång.

ATT OBSERVERA
Den här symbolen markerar viktiga anvisningar. 
Om inte dessa anvisningar följs kan det leda till 
skador på person eller egendom.

ATT OBSERVERA
Alpine tar inget ansvar för förlorade data osv. även om dessa data 
förloras vid användning av produkten.
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Hur man läser den här handboken
Styrenheten (RUX-C800) till PXA-H800 säljs separat. Ljudinställning 
och justeringar görs med RUX-C800 eller en dator med programvaran 
Sound Manager for PXA-H800.
Eftersom dessa två metoder skiljer sig åt beskrivs de i separata avsnitt. 
Varje avsnitt markeras på följande sätt.
e Från en dator

e Från styrenheten

Funktionslista

*1 Metoden för justering av MX Plus Level beskrivs i ”Ställa in MX 
Plus (Ai-NET Mode)”/”Ställa in MX Plus (Standalone Mode)”.

*2 ”Ställa in equaliserläget (EQ Mode)” ingår i åtgärden ”Ställa in den 
grafiska EQ:n”/”Ställa in den parametriska EQ:n”.

*3 ”Ställa in TCR Parameter” ingår i åtgärden ”Justera 
tidskorrigeringen (TCR)”. 

Komma igång Alternativ Sidan

Dator Styrenhet

Grundläggande 
användning

Slå på och stänga av strömmen 10 35

Justera balans 12 36

Justera fader 12 36

Justera subwoofer 12 35

Inställning av volymen 12 36

Ställa in Defeat 12 36

Justera MX Plus Level –*1 36

Växla mellan källorna 12 36

Lagra förinställda värden (Preset 
Store)

12 36

Återkalla en lagrad inställning (Preset 
Call)

13 37

Ställa in högtalarsystemet 13 37

Ställa in högtalarna 14 38

Ställa in subwooferhögtalarna 14 38

Ställa in AUX-ingångssystemet 14 39

Ställa in AUX-ingången 15 39

Ställa in den digitala ingången 15 40

Ställa in AUX-ingångens volymnivå 15 40

Justera AUX-volymnivån 15 40

Namnge AUX-ingången 16 41

Mixa navigationens röstvägledning 16 41

Justera volymen för navigationens 
röstvägledning

16 35

Automatisk 
mätfunktion

Ställa in ImprintEQ 17 –

In/urkoppling av ImprintEQ 19 42

Auto TCR 20 42

RoadEQ 20 43

Ljudinställning/
justering

Ställa in MX Plus (Ai-NET Mode) 22 44

Ställa in MX Plus (Standalone Mode) 22 45

Ställa in equalizerläget 23, 25*2 46

Ställa in den grafiska EQ:n 23 46

Ställa in den parametriska EQ:n 25 47

Justera X-Over 26 49

Justera tidskorrigeringen (TCR) 28 50

Ställa in TCR-parametern 29*3 51

Använda 
multikanal-
funktionen

Ställa in läget för uppspelning av 
2-kanalssignal

30 52

Ställa in EUPHONY 30 52

Anpassa EUPHONY 31 –

Använda Dolby Pro Logic II 31 53

Justera högtalarvolymnivån 33 54

Justera BI-PHANTOM 33 55

Ställa in Rear Mix 33 55

Ställa in Center Bass Split 34 56

Ställa in linjär PCM 34 56

Ställa in lyssningsläget 34 56

Justera DVD-nivån 34 57

Övriga 
användbara 
funktioner

Volymdämpning – 57

BLACK OUT-funktion – 57

Ställa in färgen för styrenhetens 
upplysta knapp

– 58

Justera dimmern – 58

Justera dimmernivån – 58

Växla displayen – 59

01SE00PXAH800.book  Page 5  Monday, February 14, 2011  6:09 PM



6-SE

01SE05PXAH800.fm

ALPINE PXA-H800_SE 68-13530Z68-A (B5)

Kontrollernas placering

<Ovansida>

A Strömindikator
Lyser när strömmen är på.

B Dolby Digital-indikator
Lyser när Dolby Digital-avkodning är aktiverad.

C Dolby Pro Logic II-indikator
Lyser när Dolby Pro Logic II är aktiverat.

D DTS-indikator
Lyser när DTS-avkodning är aktiverad.

Består av två skärmbilder: huvudskärmbilden och den sekundära 
skärmbilden. Den sekundära skärmbilden ser olika ut beroende på vald 
funktion. 
<Exempel på huvudskärmbild>

A Meny

B Flik för funktionsväxling

C Genväg till varje funktion

D Statusindikation

E Omkopplare för växling av grundinställning

F Statusindikation för högtalarsystem och fader/
balans

PXA-H800

Sound Manager for PXA-H800

OFFLINE/ONLINE-
statusvisning Visar när en 

mikrofon är 
ansluten Visning av 

uppspelningsformat
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<Exempel på sekundär skärmbild>

Om användning på en dator
• Välj och klicka på inställningsalternativet eller värdet. 
• Du kan också välja inställningsvärdet eller läget med hjälp av 

tangenterna [tabb], [ ], [ ], [ ] och [ ] på datorn. 
• För användning av File(F) och Option(O), se ”Använda 

Sound Manager for PXA-H800-menyn” (sidan 10).
• Vanlig datoranvändning

[CANCEL]: Avbryter åtgärden och återgår till 
föregående skärmbild.

[Close Window]: Stänger det aktuella fönstret.

Använda fliken för funktionsväxling
Du använder fliken för funktionsväxling på huvudskärmbilden på 
följande sätt:

1 Klicka på fliken för funktionsväxling.
En meny visas.

2 Klicka på den flik du vill växla till på menyn.
Skärmen växlar till den valda fliken.

A SOURCE-knapp
Växlar mellan källorna.

B CHANNEL-knapp
Växlar mellan justeringskanalerna. Om du håller knappen 
intryckt visas skärmbilden för växling av kanalläge (”L eller 
R” - ”L+R”).

C FUNC.-knapp
Visar inställningsskärmbilden. Om du håller den här 
knappen intryckt växlar systemet ImprintEQ-läget. 

D VIEW-knapp
Växlar displayen. Om du håller den här knappen intryckt 
visas skärmbilden Preset Call. 

E Vridkontroll
Normal skärmbild: 
Justera volymen genom att vrida åt vänster eller åt höger. 
När den här knappen hålls intryckt släcks 
bakgrundsbelysningen för knappen och displayen. (BLACK 
OUT-funktion)
Inställnings/justeringsskärmbild: 
Välj ett alternativ genom att vrida åt vänster eller åt höger. 
Ställ in alternativet genom att trycka. Om du håller den här 
knappen intryckt visas skärmbilden Defeat. 

F MUTE-knapp
Sänker volymen med 20 dB. På justeringsskärmbilden 
sänks volymen på den kanal som justeras. 

G -knapp (Återgå)
Återgår till föregående alternativ/skärmbild. Om du håller 
den här knappen intryckt återgår du till den normala 
skärmbilden.

H Display

I BLACK OUT-indikator
Lyser när BLACK OUT-funktionen är aktiverad.

Klicka

Klicka

RUX-C800 styrenhet (säljs separat)
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Funktioner

Installera den medföljande programvaran Sound Manager for 
PXA-H800 på en dator. Då får användaren tillgång till enhetens 
funktioner.
Användning sker från RUX-C800-styrenheten (säljs separat).
En Ai-NET-kompatibel huvudenhet ger obegränsad funktionalitet 
genom sina kontroller.
• RUX-C800-styrenheten ger tillgång till de flesta av 

PXA-H800-funktionerna.
• För att använda alla automatiska mätnings och 

ljudinställnings/justeringsfunktioner krävs en datoranslutning.

e Tillgänglighet för funktioner

*1 Du kan inte köra ImprintEQ-mätning. 
*2 För detaljer om de funktioner som är tillgängliga på den Ai-NET-

kompatibla huvudenheten, se ”Använda med Ai-NET-anslutningar” 
(sidan 10)/(sidan 35). 

• När Sound Manager for PXA-H800 är igång avaktiveras RUX-C800-
styrenheten. 

• För detaljer om vilka funktioner som är tillgängliga på styrenheten 
och på datorns, se ”Funktionslista” (sidan 5).

Ljudkvaliteten i en bil kan variera mycket. Flera faktorer, inklusive 
vilket media som används, typ av bil, högtalare osv. bidrar till denna 
konsekvens. Den här processorn kan kompensera för många av dessa 
faktorer och optimera ljudet automatiskt. 

ImprintEQ
ImprintEQ är ett system som erhåller den optimala akustiska effekten 
vid varje säte baserat på automatiskt uppmätta akustiska data i 
kupén. 

RoadEQ
RoadEQ (REAL-TIME OPTIMIZED ADAPTIVE DRIVING EQ) är en 
funktion som automatiskt justerar EQ-egenskaperna utifrån vägbullret 
under körning. 

TCR (tidskorrigering)/Auto TCR (automatisk tidskorrigering)
I en bil går det inte att ändra användarens lyssningsposition. Med 
hjälp av tidskorrigering skapas en optimerad lyssningsposition 
oavsett var användaren sitter. Denna automatiska justering kan 
fokusera ljudbilden såväl som utöka ljudfältet för ett mer naturligt ljud.
”TCR” fördröjer på digital väg ljudet från varje högtalare så att ljudet 
från dem ska nå lyssnaren samtidigt. 

MX Plus
MX (Media Xpander) Plus utökar ljudet av röster och instrument för 
varje musikkälla genom att generera harmoniska ljud och 
kompensera högfrekvent information, så att musiken blir klarare även 
i en kupé med högt vägbuller. 

Grafisk equalizer
Den grafiska EQ:n delar upp ljudbandet i 31 individuella band. Varje 
band kan styras individuellt för att balansera ljudet och förbättra 
detaljåtergivningen.

Parametrisk equalizer
Den parametriska EQ:n har färre band men ger mer kontroll över var 
bandet ligger i ljudspektrat. Användaren kan även styra 
överlappningen till närliggande frekvenser (Q). Detta ger dig en 
ljudkontrollfunktion på professionell nivå, som du kan använda till att 
justera ett extremt smalt område på ett exakt sätt utan att påverka 
närliggande ljudregioner.  

X-Over
Med funktionen X-Over kan processorn skicka ut ljud inom ett 
specifikt band. Dessa specifika band skickas till högtalare som 
optimerats för att återge dem. Använd det integrerade HPF 
(högpassfilter) eller LPF (lågpassfilter) för att skapa en anpassad 
utsignal för varje kanal. Brantheten och nivån för varje kanal kan 
justeras.

5.1-kanals biosurroundkompatibel
Få äkta 5.1-kanaligt ”biosurroundljud”. Skapa en 
konsertsalsupplevelse i din bil.

EUPHONY
EUPHONY är en innovativ metod för ljudfältsåtergivning som 
DiMAGIC har skapat med den senaste akustiktekniken baserad på 
kärnkonceptet att ”njuta av underbart ljud”. Ett maximalt utnyttjande 
av de små skillnaderna i ljudet mellan den högra och den vänstra 
stereosignaler, rumsinformation och akustiken ger tillsammans med 
de anpassningsbara filtren ett realistiskt ljudfält. Systemet ger en 
njutbar ljudkvalitet även efter lång lyssning, vilket är det optimala 
ljudet för långa resor.

Innan du börjar använda enheten
Den första gången du använder enheten gör du följande inställningar: 

Om användning

Ström PÅ/AV Automatisk 
justering 

Ljudinställning/
justering

Styrenhet (säljs 
separat)

(RUX-C800) 

(Endast vissa 
funktioner 

tillgängliga*1)

PC (Sound 
Manager for 
PXA-H800)

×

Ai-NET-
kompatibel 
huvudenhet

×
(Endast vissa 

funktioner 
tillgängliga*2)

Om ljudinställningen

Slå på strömmen (sidan 10)/(sidan 35)

Ställa in högtalarsystemet (sidan 13)/(sidan 37)

Ställa in AUX-ingångssystemet (sidan 14)/(sidan 39)
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Installera Sound Manager for PXA-H800
När du installerar Sound Manager for PXA-H800 på en dator kan du 
ställa in/justera ljudinställningarna på datorn.

Att tänka på innan installation:
• Det här programmet kan bara köras under Microsoft® 

Windows® XP, Vista, 7.
Rekommenderade specifikationer
Operativsystem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
CPU: 1,6 GHz eller snabbare
Minne: 1 GB eller mer
Hårddisk: minst 512 MB ledigt utrymme
Bildskärm: 1 024×576 eller högre

• Installera Sound Manager for PXA-H800 innan du ansluter 
PXA-H800 till din dator.

• Innan installation måste alla aktiva program avslutas.

1 Sätt in den medföljande CD-skivan (Sound Manager 
for PXA-H800) i CD-enheten. Kör filen setup.exe. Följ 
installationsinstruktionerna på skärmen.

2 Anslut en dator till anslutningsterminalen på 
PXA-H800 med den medföljande USB-kabeln.

• Installera PXA-H800 i bilen innan du ansluter en dator till den (se 
installationshandboken). Vrid tändningsnyckeln till läge ACC eller 
ON.

3 Starta Sound Manager for PXA-H800. 

Om OFFLINE-läget
Sound Manager for PXA-H800 kontrollerar anslutningen med 
PXA-H800 när det startar. När en anslutning finns, startas programmet i 
online-läge. Om ingen anslutning upptäcks, visas ett meddelande. 

Om du vill starta PXA-H800 i offline-läge klickar du på 
[OFFLINE]. För att ställa det i offline-läge, utför följande steg för 
att återspegla inställningarna på PXA-H800.

1 När du har gjort justeringarna och inställningarna 
sparar du informationen på datorn. Se ”Spara 
konfigurationsdata (File)” (sidan 10).

2 Stäng Sound Manager for PXA-H800.

3 Anslut PXA-H800 till datorn och starta Sound 
Manager for PXA-H800 i online-läge.

• Installera PXA-H800 i bilen innan du ansluter en dator till den (se 
installationshandboken). Vrid tändningsnyckeln till läge ACC eller 
ON.

4 Läs in informationen som lagrats på datorn enligt 
”Läsa in konfigurationsdata (File)” på sidan 10.
Inställningarna i Sound Manager for PXA-H800 återspeglas 
på PXA-H800.

ATT OBSERVERA
• Följa noga de varningar och den information som anges av 

tillverkaren av datorn och annan extern utrustning.
• Vi ansvarar inte för information som går förlorad pga. 

felaktig hantering av Sound Manager for PXA-H800. Vi 
rekommenderar att du säkerhetskopierar viktig information 
regelbundet.

USB-kabel

01SE00PXAH800.book  Page 9  Monday, February 14, 2011  6:09 PM



10-SE

01SE06PXAH800.fm

ALPINE PXA-H800_SE 68-13530Z68-A (B5)

Från en dator

Första gången enheten startas
Om systemet slutar fungera vrider du av tändningen och slår sedan på 
den igen. Om systemet fortfarande inte fungerar, återställer du enheten. 

1 Tryck på RESET-brytaren med en kulspetspenna 
eller ett liknande spetsigt föremål.

<Höger sida>

Systemet återställs och startas om.

• Återställ när strömmen är avstängd. 
• Återställning påverkar inte de inställningar som lagrats i systemet. 

Använda med Ai-NET-anslutningar
När enheten ansluts till huvudenheten via Ai-NET kan vissa funktioner 
styras från huvudenheten. 

Följande funktioner styrs från huvudenheten. Styrenheten och datorn 
styr inte längre dessa när huvudenheten är ansluten.
• Slå på och stänga av strömmen (sidan 10)
• Växla mellan källorna (sidan 12)
• Justering av subwoofer/balans/fader/volym (sidorna 11, 12)

Du kan ställa in Defeat (sidan 12) och hämtning av de lagrade 
inställningarna (Preset Call) (sidan 13) med huvudenheten, styrenheten 
eller datorn. 

• Se huvudenhetens bruksanvisning. 

Slå på och stänga av strömmen
Du kan inte slå på eller stänga av strömmen från datorn. Slå på/stänga 
av strömmen på styrenheten. Se avsnittet för styrenheten ”Slå på och 
stänga av strömmen” (sidan 35). 
När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten är enhetens ström 
kopplad till huvudenhetens ström. 

• När strömmen till PXA-H800 stängs av, avslutas Sound Manager for 
PXA-H800.

• Om en Ai-NET-kompatibel huvudenhet inte är ansluten slås 
PXA-H800 automatiskt på när Sound Manager for PXA-H800 
startas.

Använda Sound Manager for PXA-H800-
menyn
Från huvudmenyn kan du uppgradera programvaran och spara/läsa in 
konfigurationsvärden etc.

Du kan spara de aktuella konfigurationsvärdena i datorn som en fil. 
Du kan lagra upp till 6 uppsättningar med konfigurationsdata i enhetens 
snabbval. Använd den här funktionen om du vill lagra fler, eller för att 
säkerhetskopiera dem.

1 Klicka på [File(F)].

2 Klicka på [Save Current Data(S)].

Rutan ”Spara som” visas. 

3 Välj den plats du vill spara filen på och ange ett 
namn på filen. 

• Filändelsen för filen med konfigurationsdata är ”.pre”.

Du kan läsa in data som sparats i ”Spara konfigurationsdata (File)” 
(föregående avsnitt).

1 Klicka på [File(F)].

2 Klicka på [Load Current Data(L)].

Rutan ”Öppna fil” visas. 

3 Markera önskade inställningsdata och klicka på 
[Open].
Den valda filen läses in.

• Om den lagrade informationen om högtalar/AUX-ingångssystemet 
inte matchar det aktuella systemet kan informationen inte läsas in.

Grundläggande 
användning

RESET-brytare

Spara konfigurationsdata (File)

Läsa in konfigurationsdata (File)
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Från en dator

Läs in de ImprintEQ-mätdata som lagrats i datorn till PXA-H800. 

1 Klicka på [File(F)].

2 Klicka på [Send ImprintEQ Data to PXA-H800(I)].

Rutan ”Öppna fil” visas. 

• Filändelsen för filen med ImprintEQ-mätdata är ”.ieq”. 

3 Välj önskade ImprintEQ-mätdata från datorn och 
klicka på [Open]. 
Den valda filen läses in. Skärmbilden för minnesval visas. 

4 Välj [ImprintEQ Memory 1] eller [ImprintEQ Memory 
2] och klicka på [OK].
Filen skrivs nu till PXA-H800-minnet.

• Välj [File] för att spara ImprintEQ-mätdata på en dator.
• Information om ImprintEQ finns i ”Ställa in ImprintEQ” (sidan 17).

Du kan uppdatera programvaran till en nyare version.

Varning vid nedladdning
• När du laddar ned en fil raderas alla konfigurationsdata i 

PXA-H800. Lägg märke till att informationen inte kan 
återskapas när den väl tagits bort. Innan du laddar ned 
rekommenderas det att du sparar dina konfigurationsdata. 
Se ”Spara konfigurationsdata (File)” (sidan 10).

• Nedladdningen tar cirka 20 minuter. Stäng inte av PXA-H800 
och koppla inte bort USB-kabeln innan nedladdningen är 
klar.

1 Gå till Alpine webbplats och hämta 
uppgraderingsfilen och spara den på datorn. 

• Mer information om den här proceduren finns på Alpine webbplats. 

2 Klicka på [Option(O)].

3 Klicka på [Software Download(D)].

4 Klicka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
Rutan ”Öppna fil” visas. 

5 Markera den fil du sparade i steg 1 och klicka på 
[Open]. 
Filen laddas ned och uppgraderingsprocessen startas. När 
hämtningen är klar visas ett bekräftelsemeddelande.

6 Klicka på [OK].
Följ instruktionerna på skärmen och starta om PXA-H800-
enheten och Sound Manager for PXA-H800.

Du kan visa versionsinformationen för PXA-H800 och Sound Manager 
for PXA-H800. 

1 Klicka på [Option(O)].

2 Klicka på [Version Information (V)].

Versionsinformationen visas.  

Ljudjustering
När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten justeras 
ljudinställningarna från huvudenheten och kan inte justeras från datorn. 

1 Gör justeringarna med [ ], [ ], [ ], [ ], [ ] och 
[ ] för ”Fader”, ”Balance,” ”SubW Lv” och ”Master 
Volume” på huvudmenyn. 

Läsa in ImprintEQ-mätdata (File)

Ladda ned programvaran (Option)

Visa versionsinformationen (Option)
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Från en dator

Justera volymen för fram- och bakhögtalarna (grundinställning: ”0”).

Inställningsinnehåll:F (fram) 15 till C (center) 0 till R (bak) 15

Justera volymen för höger- och vänster högtalare (grundinställning: 
”0”).

Inställningsinnehåll:L (vänster) 15 till C (center) 0 till 
R (höger) 15

Justera subwoofernivån (grundinställning: ”0”). 

Inställningsinnehåll:0 till 15

• Den här inställningen har ingen effekt när subwoofern är avstängd. 

Justera volymen. (Grundinställning: ”-INF. dB”) 

1 Dra i [ ] eller klicka på [ ] eller [ ] för att göra 
justeringar. 
Om du håller ned [ ] eller [ ] minskar/ökar volymen 
kontinuerligt. 

Inställningsinnehåll:-INF. till 0 dB

Ställa in Defeat
Om du har valt [ON], återställs inställningarna för ImprintEQ, grafisk 
EQ, parametrisk EQ, MX Plus, RoadEQ och tidskorrigering till de 
ursprungliga värdena (grundinställningar: ”OFF”). 

1 Klicka på [ON] eller [OFF] för ”Defeat” på 
huvudmenyn.

Växla mellan källorna
Enheten accepterar upp till fem analoga signalingångar och två digitala 
signalingångar. För anslutningen, se installationshandboken. 
När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten ska källan växlas på 
huvudenheten. 

1 Klicka på [ ] för ”Source” på huvudmenyn och välj 
sedan önskad källa på menyn som visas.

Nu växlar enheten till den valda källan. 

Inställningsinnehåll:Auxiliary*(AUX1)/Auxiliary(AUX2)/
Auxiliary(AUX3)/Auxiliary(Ai-NET(HU))/
Auxiliary(Ai-NET(CHG))/
Auxiliary(Digital1)/Auxiliary(Digital2)

* Namn valda i ”Namnge AUX-ingången (AUX Name)” (sidan 16) 
visas som källnamn. Grundinställningen ”Auxiliary”.

• Antalet analoga signalingångar varierar beroende på inställningen i 
”Ställa in AUX-ingångssystemet (AUX Input System Select)” 
(sidan 14).

• Endast källor inställda på ON i ”Ställa in AUX-ingången (AUX IN)” 
(sidan 15) och ”Ställa in den digitala ingången (Digital AUX)” 
(sidan 15) visas.

Lagra förinställda värden (Preset Store)
Du kan lagra upp till 6 uppsättningar justerings/inställningsvärden. Alla 
följande justerings/inställningsvärden lagras i ett snabbvalsminne.

1 Justera det värde du vill lagra och ställ in det.

2 Klicka på [Store] för ”Preset” på huvudmenyn.

Justera fadern (mellan fram och bak)

Justera balansen (mellan vänster och 
höger)

Justera subwoofern (SubW Lv)

Inställning av volymen

Justerings/inställningsalternativ Sidorna

Ställa in högtalarsystemet (Output System Select) 13

Ställa in högtalarna (Speaker Setup)/Ställa in 
subwooferhögtalarna

14

Ställa in AUX-ingångssystemet (AUX Input System 
Select)

14

Ställa in AUX-ingången (AUX IN) 15

Ställa in den digitala ingången (Digital AUX) 15

Ställa in AUX-ingångens volymnivå (AUX IN Gain) 15

Justera AUX-volymnivån (AUX Level) 15

Namnge AUX-ingången (AUX Name) 16

In/urkoppling av ImprintEQ 19

In/urkoppling av RoadEQ 21

Ställa in MX Plus (Ai-NET Mode) 22

Ställa in MX Plus (Standalone Mode) 22

Ställa in den grafiska EQ:n 23

Ställa in den parametriska EQ:n 25

Justera X-Over och växla faserna 26

Justera tidskorrigeringen (TCR) 28

Ställa in läget för uppspelning av 2-kanalssignal (2ch 
Playback Mode)

30

Ställa in EUPHONY (EUPHONY) 30

Använda Dolby Pro Logic II (Dolby Pro Logic II) 31

Justera Center Width (Center Width) 32

Justera högtalarvolymnivån (Output Level) 33

Justera ljudbilden (BI-PHANTOM) 33

Blanda det lågfrekventa ljudet i bakkanalerna (Rear Mix) 33

Blanda det lågfrekventa ljudet i centerkanalen med de 
främre vänstra/högra kanalerna (Center Base Split)

34

Ställa in linjär PCM (PCM Mode) 34

Få kraftfullt ljud på hög volym (Listening Mode) 34

Justera DVD-nivån (DVD Level) 34
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Från en dator

3 Klicka på ett av alternativen mellan [Preset 1] och 
[Preset 6] och sedan på [OK].

Data lagras i snabbvalsnumret.

• Funktionen fungerar när Defeat är inställt på OFF.
• Mätvärden går inte förlorade om systemet återställs eller om 

batteriet kopplas bort.

Återkalla en lagrad inställning (Preset 
Call)
I snabbvalsminnet lagras inställnings/justeringsinformation. Det tar 
därför lite tid att anropa data från snabbvalsminnet. 

1 Klicka på [Call] för ”Preset” på huvudmenyn. 

2 Klicka på ett av alternativen mellan [Preset 1] och 
[Preset 6] och sedan på [OK].

Värdena i det valda snabbvalsnumret hämtas. 

• Funktionen fungerar när Defeat är inställt på OFF.
• Om högtalarsystemet i snabbvalet och det aktuella högtalarsystemet 

inte matchar, kan snabbvalet inte hämtas.
• Om AUX-ingångssystemet i snabbvalet och det aktuella AUX-

ingångssystemet inte matchar, kan alternativen för AUX-
ingångssystemet inte hämtas.

Ställa in högtalarsystemet (Output 
System Select)
Om du inte väljer utgångssystem, kan du inte ställa in några funktioner. 
Se till att ställa in systemet först. Om det valda systemet och de faktiska 
högtalaranslutningarna inte matchar kan högtalarna skadas. Kontrollera 
högtalarnas specifikationer innan du väljer systemet.

1 Klicka på [Output System] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn. 
Skärmbilden Output System Select visas.

• När du klickar på [I/O Configuration] på funktionsväxlingsfliken och 
sedan på [Output System Select], visas skärmbilden Output System 
Select. Se ”Använda fliken för funktionsväxling” (sidan 7). 

2 Klicka på högtalarsystemet och sedan på [NEXT].

System 1 (4.2ch): Front 2way+Rear+SubW
System 2 (2.2ch): Front 3way+SubW
System 3 (4.0ch): Front 3way+Rear
System 4 (5.1ch): Front 2way+Rear+Center+SubW

• Se tabell 1 (Utgångssystem) i ”Systemkonfiguration” (sidan 60).

Klicka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas. 
Skärmbilden Speaker Setup visas automatiskt. 

• Om du inte ändrar i de aktuella systeminställningarna avslutas 
åtgärden och ingen bekräftelse visas.

3 Klicka på [Full Range], [ON] eller [OFF] etc. för att 
ställa in högtalarna.

Front High*1: Full Range/Tweeter/OFF
Front Mid: Full Range
Front Low: Full Range/OFF
Rear: Full Range/OFF
Center: Full Range/OFF
Subwoofer (1, 2): ON/OFF
Subwoofer Output: Stereo/Mono *2

*1 När du ändrar högtalarinställningen ”Front High” till [Full Range], 
visas ett bekräftelsemeddelande. Om du vill ange ”Full Range”, välj 
[YES] och klicka på [OK]. Kontrollera att den högtalare som 
används för denna utgång kan hantera en fullregisterkälla. Många 
diskanthögtalare kan skadas när de drivs av en fullregistersignal.

*2 Det här alternativet kan bara anges när två subwooferhögtalare är 
anslutna. 

Stereo: Subwoofer stereoutgång (L/R)
Mono: Subwoofer monoutgång

Endast den första gången du startar systemet:

1 Klicka på [OK] när ett meddelande visas.
Skärmbilden Output System Select visas. Gå till steg 2.
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Från en dator

• För högtalare som inte kan stängas visas inte ”OFF”. Se tabell 1 
(Utgångssystem) i ”Systemkonfiguration” (sidan 60).

• Om högtalarsystemet ändras, återställs alla inställningsvärden utom 
dem för AUX-ingång till grundinställningsvärden. 

• Du kan också ställa in högtalarna från ”Ställa in högtalarna 
(Speaker Setup)/Ställa in subwooferhögtalarna” (sidan 14). 

• När du ansluter endast en subwoofer stänger du av ”Subwoofer2”.
• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 

när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12). 

4-1Vid den första starten:
Klicka på [NEXT]. Skärmbilden AUX Input System Select 
visas automatiskt. Fortsätt inställningen genom att följa 
anvisningarna i ”Ställa in AUX-ingångssystemet (AUX 
Input System Select)” (sidan 14).

4-2Vid efterföljande starter:
Klicka på [Close Window]. En bekräftelseskärmbild 
visas. Klicka på [OK]. Sound Manager for PXA-H800 
avslutas. Stäng av tändningen och slå sedan på den 
igen. Inställningarna blir aktiva.

Ställa in högtalarna (Speaker Setup)/
Ställa in subwooferhögtalarna
Slå på de anslutna högtalarna. 
Om du har anslutit 2 subwooferhögtalare kan du välja att mata ut 
subwoofersignalen i stereo eller mono. Välj utifrån hur 
subwooferhögtalarna ansluts (grundinställning: ”Mono”). 

1 Klicka på [Speaker Setup] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn. 
Skärmbilden Speaker Setup visas.

• Om du klickar på [I/O Configuration] på funktionsväxlingsfliken och 
sedan på [Speaker Setup], visas skärmbilden Speaker Setup. Se 
”Använda fliken för funktionsväxling” (sidan 7).

2 Klicka på [Full Range], [ON] eller [OFF] etc. för att 
ställa in högtalarna.

Front High*1: Full Range/Tweeter/OFF
Front Mid: Full Range
Front Low: Full Range/OFF
Rear: Full Range/OFF
Center: Full Range/OFF
Subwoofer (1, 2): ON/OFF
Subwoofer Output: Stereo/Mono *2

*1När du ändrar högtalarinställningen ”Front High” till [Full Range], 
visas ett bekräftelsemeddelande. Om du vill ange ”Full Range”, välj 
[YES] och klicka på [OK]. Kontrollera att den högtalare som 
används för denna utgång kan hantera en fullregisterkälla. Många 
diskanthögtalare kan skadas när de drivs av en fullregistersignal.

*2 Det här alternativet kan bara anges när två subwooferhögtalare är 
anslutna. 

Stereo: Subwoofer stereoutgång (L/R)
Mono: Subwoofer monoutgång

• För högtalare som inte kan stängas visas inte ”OFF”. Se tabell 1 
(Utgångssystem) i ”Systemkonfiguration” (sidan 60).

• När du ansluter endast en subwoofer stänger du av ”Subwoofer2”.
• Högtalarinställningarna här beror på vilket system som valdes i 

”Ställa in högtalarsystemet (Output System Select)” (sidan 13).

3 När du gjort inställningarna, klicka på [Close 
Window].

• När högtalarinställningen ändras samtidigt som ImprintEQ/RoadEQ 
är på, stängs ImprintEQ/RoadEQ av efter att ett 
bekräftelsemeddelande visats.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12).

Ställa in AUX-ingångssystemet (AUX 
Input System Select)
I det här steget ställer du in den sexkanaliga RCA-ingången på enheten. 
Det går även att ställa in volymnivåer för ingångar.
Vid den första starten visas skärmbilden AUX Input System Select 
automatiskt när högtalarna ställts in. Steg 1 är onödigt. 

1 Klicka på [AUX Input System] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn. 
Skärmbilden AUX Input System Select visas.

• När du klickar på [I/O Configuration] på funktionsväxlingsfliken och 
sedan på [AUX Input System Select], visas skärmbilden AUX Input 
System Select. Se ”Använda fliken för funktionsväxling” (sidan 7).

2 Klicka på AUX Input System och sedan på [NEXT].

Analog 5.1ch. Input:
AUX1 (vänster fram, höger fram, vänster bak, 
höger bak, center, subwoofer)

Analog 4ch. +2ch. Input:
AUX1 (vänster fram, höger fram, vänster bak, 
höger bak)/AUX2 (vänster, höger)

Analog 2ch. ×3 Input:
AUX1 (vänster, höger)/AUX2 (vänster, höger)/
AUX3 (vänster, höger)
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• Se tabell 2 (Ingångssystem) i ”Systemkonfiguration” (sidan 60).

Klicka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas. 
Skärmbilden AUX Gain Setup visas.

3 Klicka på [High] eller [Low] för varje AUX som ska 
ställas in och sedan på [OK]. 

High: När den externa ingångens volymnivå är hög. 
Low: När den externa ingångens volymnivå är låg. 

4 Klicka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas. 
Avsluta Sound Manager for PXA-H800. Stäng av 
tändningen och slå sedan på den igen. Inställningarna blir 
aktiva.

• Förstärkningen kan även ställas in i ”Ställa in AUX-ingångens 
volymnivå (AUX IN Gain)” (sidan 15).

• När AUX-ingångssystemet ändras, återställs alla inställningsvärden 
för AUX-ingång till grundinställningsvärden.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12).

Inställning och justering av AUX-ingång/
digital ingång (Analog AUX Input/Digital 
AUX Input)
I det här steget ställer du in och justerar Analog AUX och Digital AUX. 

• När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet ansluts blir den externa 
ingången på PXA-H800 otillgänglig och den här inställningen 
avaktiveras.

1 Klicka på [Input Setup] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn. 
Skärmbilden Input System Setup visas.

• Om du klickar på [I/O Configuration] på funktionsväxlingsfliken och 
sedan på [Input System Setup], visas skärmbilden Input System 
Setup. Se ”Använda fliken för funktionsväxling” (sidan 7). 

2 För varje AUX, klicka på [ON]/[OFF], [High]/[Low] 
eller [ ]/[ ] för att ställa in och justera varje 
alternativ.

Ställa in Analog AUX Input

Inställningsalternativ:AUX 1~3*1/Ai-NET(HU) *2/
Ai-NET(CHG) *2

Inställningsinnehåll: AUX IN/AUX IN Gain/AUX Level/
AUX Name

*1 Det antal AUX-kanaler som ska ställas in varierar beroende på det 
system som ställts in i ”Ställa in AUX-ingångssystemet (AUX Input 
System Select)” (sidan 14).

*2 När du anslutit Ai-NET/RCA-gränssnittskabeln (KCA-121B) till 
terminalerna på enhetens huvudenhetsingång (Ai-NET-ingång)/
växlaringång (Ai-NET-ingång), kan du använda den som AUX. 

Ställa in Digital AUX Input

Inställningsalternativ:Digital1/Digital2
Inställningsinnehåll: Digital AUX/AUX Name

3 När du gjort inställningarna, klicka på [Close 
Window].

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12).

En TV eller videobandspelare med RCA-ljudutgång kan anslutas till 
enheten. Välj OFF om den externa ingången inte är ansluten 
(grundinställning: ”ON”). 

Inställningsalternativ:AUX IN
Inställningsinnehåll: ON/OFF

• AUX1 kan inte ställas in.

Välj OFF om ingen optisk digital produkt är ansluten (grundinställning: 
”ON”). 

Inställningsalternativ:Digital AUX
Inställningsinnehåll: ON/OFF

Om den externa ingångens ljud blir förvrängt, väljer du High 
(grundinställning: ”High”). 

Inställningsalternativ:AUX IN Gain
Inställningsinnehåll: High/Low

High: När den externa ingångens volymnivå är hög. 
Low: När den externa ingångens volymnivå är låg. 

• Det här alternativet kan bara ställas in när AUX IN är aktiverat.
• Du kan bara justera Analog AUX med den här inställningen.

Du kan justera volymnivån för den externa RCA-ingången. Justera detta 
när volymen är högre eller lägre jämfört med den optiska digitala 
ingången (grundinställning: ”0 dB”). 

Inställningsalternativ:AUX Level
Inställningsinnehåll: -10 till +10 dB

• Det här alternativet kan bara ställas in när AUX IN är aktiverat.
• Du kan bara justera Analog AUX med den här inställningen.

Ställa in AUX-ingången (AUX IN)

Ställa in den digitala ingången (Digital 
AUX)

Ställa in AUX-ingångens volymnivå (AUX 
IN Gain)

Justera AUX-volymnivån (AUX Level)
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När du ansluter en extern ingångskälla kan du ge den ett passande namn 
(grundinställning: ”Auxiliary”).

1 Klicka på [ ] för varje AUX och klicka sedan på den 
externa ingångens produktnamn på menyn som 
visas.

Inställningsalternativ:AUX Name
Inställningsinnehåll: Auxiliary/TV/EXT.DVD/Portable/Game

• Det här alternativet kan bara ställas in när AUX IN är aktiverat.

Ställa in/justera volymen för 
navigationens röstvägledning (Navi Mix)
Om ett navigationssystem är anslutet blandas dess röstvägledning med 
systemet och spelas upp i de främre högtalarna (grundinställning: 
”OFF”). Du kan justera navigationsvägledningens volym 
(grundinställning: ”0 dB”).

1 Klicka på [ON] eller [OFF] för ”Navi Mix” på 
huvudmenyn. 

Om du klickar på [ON] väljer du inställningsvärdet. 

2 Klicka på [ ] eller [ ] för att justera volymen. 

Inställningsinnehåll:-10 till +10 dB

• Mer information om anslutning av ett navigationssystem finns i 
installationshandboken.

Innan du utför automatisk mätning
Den här enheten är utrustad med de automatiska mätfunktionerna 
ImprintEQ, RoadEQ och AutoTCR. 

Se till att läsa detta innan du utför automatisk mätning. 

• Den automatiska mätningen ska utföras på en tyst plats med motorn, 
luftkonditioneringen och värmen avstängd. Om en mobiltelefon är 
monterad i bilen bör den tas ut ur kupén eller stängas av. Andra ljud 
än mätljudet (omgivningsbuller, motorljud och ringsignaler) kan 
störa mätningen och leda till felaktiga akustiska värden för kupén.

• Notera att batteriet kan laddas ur om du använder enheten under en 
längre tid utan att köra motorn. 

• Den mikrofon som medföljer produkten är särskilt utformad för 
denna typ av mätning. Användning av andra mikrofoner ger dåliga 
eller inga resultat alls. Det rekommenderas inte att du använder 
andra mikrofoner.

• Om systemet är utrustat med en effektförstärkare med 
ingångsnivåkontroll eller en aktiv subwoofer, kan det hända att 
mätningen inte kan utföras om ingångsnivån är inställd för lågt. För 
rätt mätning ska ingångsnivån inte ställas för högt.

• För en effektförstärkare med lågpassfilter, stäng av lågpassfiltret 
under mätningen. Lågpassfiltret i den aktiva subwoofern eller 
effektförstärkaren för en subwoofer ska ställas på högsta 
brytfrekvens. 

Mätsekvens för de automatiska mätfunktionerna
Utför den automatiska mätningen i följande ordning. 

När ImprintEQ används: 
Först ImprintEQ, sedan RoadEQ. 

När ImprintEQ inte används: 
Först Auto TCR, sedan RoadEQ. 

• När ImprintEQ används, behövs inte AutoTCR. 
• När ImprintEQ och AutoTCR utförs efter RoadEQ, utför RoadEQ på 

nytt. 

Namnge AUX-ingången (AUX Name) Automatisk 
mätfunktion

VARNING
• Utför inte automatisk mätning medan bilen rör på sig. 

Automatisk mätning kräver att mikrofoner installeras i kupén 
för att mäta akustiska egenskaper och högtalarna kan avge 
höga ljud under mätningen. Detta kan störa körningen och 
leda till olyckor.
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Ställa in ImprintEQ
ImprintEQ är ett system som erhåller den optimala akustiska effekten 
från varje sätesposition baserat på automatiskt uppmätta akustiska data i 
kupén.
Innan du använder ImprintEQ bör du utföra en akustisk mätning av 
kupén.

ImprintEQ-mätflöde

1 Förbereda för mätning.
• Parkera bilen på en tyst plats.
• Stäng dörrarna, fönstren, takluckan etc.
• Stäng av luftkonditioneringen och värmen.
• Stäng av motorn.

2 Förbereda mikrofonen.
Placera mikrofonen i öronhöjd (ett kamerastativ är 
användbart för detta).

• Mikrofonens riktning påverkar inte mätningen. 

3 Vrid tändningen till ACC (på).

• Stäng av luftkonditioneringen och värmen. Mätning ska inte utföras 
om luftkonditioneringen eller värmen är igång.

4 Klicka på [ImprintEQ] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn. 
Fliken Automatic Measurement visas. 

• När du klickar på [Automatic Measurement] på 
funktionsväxlingsfliken, visas fliken Automatic Measurement. Se 
”Använda fliken för funktionsväxling” (sidan 7).

5 Klicka på [Setup] för ”ImprintEQ”.
Skärmbilden för ImprintEQ-läge visas.

6 Välj [Factory Audio] eller [Other] och klicka.

Factory Audio: När ett fabriksmonterat system ansluts till 
AUX1, välj detta alternativ.

Other: Välj [Other] när en annan huvudenhet (från 
andra tillverkare eller från ALPINE) ansluts.

Om du väljer [Factory Audio], gå till steg 7.
Om du väljer [Other], gå till steg 10.

7 Sätt in SETUP DISC i huvudenheten. Klicka på 
[START] inom 10 sekunder från att spår 01 startar.

8 Följ instruktionerna på skärmen och justera 
ingångsnivån för den enhet som är ansluten till 
AUX1. När ”OK” visas, klicka på [OK].

9 Klicka på [START] inom 10 sekunder från att spår 02 
startar.
Mätning av frekvensegenskaperna startar. När mätningen är 
klar visas ett bekräftelsemeddelande.

• Om du vill avbryta mätningen, klicka på [CANCEL]. 

10 Klicka på [OK] när ett meddelande visas.
Skärmbilden Area Selection visas.

11 Välj lyssningsposition. Välj mellan [ALL], [FRONT], 
[FRONT LEFT], [FRONT RIGHT] och [REAR] och 
klicka sedan på [Next]. 
Om du väljer [ALL], mäter systemet egenskaperna från alla 
sätespositioner.

Mätningsskärmbilden visas. 

Förbered bilen och montera mikrofonen. 

Vrid tändningsnyckeln till läge ACC ON och starta ALPINE 
PXA-H800. 

Välj lyssningsposition.

Följ instruktionerna på skärmen och utför den automatiska 
mätningen.

Välj målkurvan.

Spara mätvärdena.

Om bilen har ett 
fabriksmonterat system

Spela upp den SETUP DISC som 
medföljde enheten på huvudenheten. 

Om bilen har 
ett system 
som inte 

monterades på 
fabriken
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12 Flytta mikrofonen till en plats som anges på skärmen 
och se till att den står stadigt.

• Mikrofonen bör placeras i axelhöjd. 

13 Klicka på [Measure]. När skärmbilden för mätstart 
visas, klicka på [START]. 
En nedräkning börjar. 

Under nedräkningen på 10 sekunder hinner du lämna bilen 
och stänga dörren. 
En testsignal skickas ut från högtalarna som mäter kupéns 
akustiska egenskaper. Öppna inte dörrarna förrän ett 
meddelande visas på skärmen som anger att mätningen är 
klar. Om externt buller stör mätningen klickar du på 
[Measure] igen för att mäta på nytt.

• Mätningen tar ca. 5 till 15 minuter.
• Om du vill avbryta mätningen, klicka på [CANCEL]. 

14 Klicka på [OK] när ett slutförandemeddelande visas.

15 När mätningen för position 1 är klar, flytta 
mikrofonen till nästa mätposition och sätt fast den 
enligt anvisningarna på skärmen. När mikrofonen är 
på plats, upprepa steg 13 genom att följa 
anvisningarna på skärmen. 

• Du kan mäta från upp till 6 lyssningspositioner.
• Vi rekommenderar att du mäter från minst 2 

lyssningspositioner. 
• För att avsluta mätningen, gå till steg 16. 
• För mer exakt mätning kan du mäta från 6 

lyssningspositioner. Det tar däremot ca. 70 minuter att 
slutföra hela proceduren. Se därför till att ladda batteriet 
under mätningarna. 

• Om ingen mikrofon är ansluten, visas ett bekräftelsemeddelanden 
och ingen mätning sker. Klicka på [OK] för att avbryta indikeringen.

• Om du vill göra om mätningen från samma position, klicka på 
[Reset].

16 När mätningen är klar, klicka på [Result].
Resultatskärmbilden visas. 
Justeringens resultat när Target Curve är ”REFERENCE” 
visas.

Om du vill välja en annan målkurva, gå till steg 17.
Om du vill spara justeringens resultat, gå till steg 19.

17 Klicka på [Target Curve Select]. 

Skärmbilden Target Curve Selection visas.  

18 Klicka på önskad målkurva. Klicka sedan på [OK].  

Justeringsresultaten för vald Target Curve visas.

REFERENCE:
Njut av musikens rytm och balans med bästa 
akustiska effekt, lämplig för bilens kupé. 

Reference With Mid-range Comp.:
Välj det här alternativet om diskant- och 
mellanregisterhögtalarna är monterade i 
instrumentpanelen och ljudet är vasst.

LINEAR:
En linjär (platt) akustisk effekt fås. Den här 
inställningen återskapar det balanserade ljudet i ett 
studiolyssningsrum.

USERS:
Det här kan bara väljas när du har justerat kurvan. Se 
”Justera och spara Target Curve” (sidan 19).

• Om du inte är nöjd med mätresultatet klickar du på [Re-Measure] för 
att göra om mätningen.

19 Klicka på [Send Filter]. 
Skärmbilden för minnesval visas. 

Namnet på den valda kurvan.
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20 Klicka på det minne som kurvan ska sparas i, 
[ImprintEQ Memory 1] eller [ImprintEQ Memory 2]. 
Klicka på [OK].

• Välj [File] för att spara ImprintEQ-mätdata på en dator. Se ”Spara 
ImprintEQ-mätdata på en dator” (sidan 19).

21 Klicka på [Close Window].

• För att aktivera den här funktionen ska Defeat ställas in på ON.
• Grafisk EQ, parametrisk EQ och X-Over Level ställs in på sina 

grundvärden under ImprintEQ-mätning.
• Filändelsen för filen med ImprintEQ-inställningsdata är ”.ieq”. 
• När du sparar mätresultatet från ImprintEQ i Memory 1 eller 2 den 

andra gången, skrivs minnet över och föregående data tas bort.
• Ljudet kan nå lyssningspositionen vid något olika tidpunkter, 

beroende på högtalare och låda. För att kompensera för detta kan 
avståndet anges till mer än det faktiska avståndet. 

• Mätvärden går inte förlorade om systemet återställs eller om 
batteriet kopplas bort.

1 Klicka på [ImprintEQ] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn.
Fliken Automatic Measurement visas. 

• När du klickar på [Automatic Measurement] på 
funktionsväxlingsfliken, visas fliken Automatic Measurement. Se 
”Använda fliken för funktionsväxling” (sidan 7).

2 Klicka på [ON] eller [OFF] för ”ImprintEQ”.  
Om du klickar på [ON] väljer du inställningsvärdet. 

3 Klicka på [ ] och sedan på [Memory 1] eller 
[Memory 2]. 

• Om du inte använder ImprintEQ, välj [OFF].
• Om högtalarsystemet i ”Memory” och det aktuella högtalarsystemet 

inte matchar, kan minnets innehåll inte hämtas.
• När du aktiverar ImprintEQ, justeras grafisk EQ, parametrisk EQ, 

tidskorrigering och utnivå automatiskt. Dessa värden kan justeras 
ytterligare, men justeringsintervallet för den grafiska EQ:n och den 
parametriska EQ:n är begränsade. 

• När ImprintEQ är aktiverat ställs tidskorrigeringen och X-Over-
kanalen automatiskt in på läget för separat justering mellan vänster 
och höger kanal.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12).

1 Klicka på [File] i steg 20 för ”Setting ImprintEQ” och 
sedan på [OK].
Rutan ”Spara som” visas.

2 Välj den plats du vill spara filen på och ange ett 
namn på filen.

• Mer information om metoder att läsa in data sparade på en dator 
finns i ”Läsa in ImprintEQ-mätdata (File)” (sidan 11).

Du kan justera målkurvan och spara den på en dator.

1 Klicka på [Target Curve Setting] i steg 17 för ”Setting 
ImprintEQ.”
Skärmbilden Target Curve Setting visas.

• När du klickar på [Target Curve] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn visas skärmbilden Target Curve Setting.

2 Dra i kurvan för att justera den.

Inställningsinnehåll:-6 till +6dB

3 Klicka på [Save].
Rutan ”Spara som” visas. 

4 Välj den plats du vill spara filen på och ange ett 
namn på filen. 

• Filändelsen för filen med mätdata är ”.tcv”.
• Du kan hämta sparade data genom att klicka på [Load].
• För att återställa målkurvan till grundinställningarna, klicka på 

[Reset]. Klicka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
• Musspårningsfunktion

När du klickar på [Mouse Trace OFF] aktiveras 
musspårningsfunktionen och [Mouse Trace OFF] ändras till [Mouse 
Trace ON]. När du drar ändras kurvan (inställningar) enligt 
markörens rörelser. 
För att avaktivera musspårningsfunktionen, klicka på [Mouse Trace 
ON].

In/urkoppling av ImprintEQ

Spara ImprintEQ-mätdata på en dator

Justera och spara Target Curve
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Justera tidskorrigeringen automatiskt 
(Auto TCR)
En bil utgör en unik lyssningsmiljö. Högtalarnas avstånd varierar 
betydligt beroende på lyssningsposition. Dessa speciella förhållanden 
kan överkommas med hjälp av den medföljande mikrofonen och det 
kraftfulla mätsystemet i den här processorn. Processorn mäter och 
analyserar data automatiskt för att optimera tidskorrigeringen för varje 
högtalare och vald lyssningsposition.

1 Förbereda för mätning.
• Parkera bilen på en tyst plats.
• Stäng dörrarna, fönstren, takluckan etc.
• Stäng av luftkonditioneringen och värmen.
• Stäng av motorn.

2 Förbereda mikrofonen.
Placera mikrofonen på lyssningspositionen (förarsätet etc.). 
Det rekommenderas att du använder ett kamerastativ för 
detta.

• Mikrofonen bör placeras i axelhöjd.
• När du sparar mätdatavärden för olika lyssningspositioner i 

snabbvalet kan du enkelt läsa in dem när det behövs.

3 Vrid tändningen till ACC (på).

• Stäng av luftkonditioneringen och värmen. Mätning ska inte utföras 
om luftkonditioneringen eller värmen är igång.

4 Klicka på [Auto TCR] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn.
Fliken Automatic Measurement visas.

• När du klickar på [Automatic Measurement] på 
funktionsväxlingsfliken, visas fliken Automatic Measurement. Se 
”Använda fliken för funktionsväxling” (sidan 7).

5 Klicka på [Setup] för ”Auto TCR”.

6 När bekräftelsemeddelandet visas, kontrollera 
innehållet och klicka på [OK].

7 När bekräftelsemeddelandet visas igen, kontrollera 
innehållet och klicka på [OK].

8 Klicka på [START] på skärmbilden för mätningsstart. 
En nedräkning börjar. 

Under nedräkningen på 10 sekunder hinner du lämna bilen 
och stänga dörren.
En testsignal skickas ut från högtalarna som mäter kupéns 
akustiska egenskaper. Öppna inte dörrarna förrän ett 
meddelande visas på skärmen som anger att mätningen är 
klar. Om externt buller stör mätningen. Om felmeddelandet 
visas, utför du mätningen igen.

• Om du vill avbryta mätningen, klicka på [CANCEL].
• Om ingen mikrofon är ansluten, visas ett bekräftelsemeddelanden 

och ingen mätning sker. Klicka på [OK] för att avbryta indikeringen.

9 När ett meddelande för bekräftelse av skärmbildens 
stängning visas klickar du på [OK]. 

• För att aktivera den här funktionen ska Defeat ställas in på ON.
• Mätning av Auto TCR tar cirka 5 minuter.
• Mätresultaten från Auto TCR skriver över resultaten från manuell 

TCR.
• Ljudet kan nå lyssningspositionen vid något olika tidpunkter, 

beroende på högtalare och låda. För att kompensera för detta kan 
avståndet anges till mer än det faktiska avståndet. 

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12).

Justera för vägbuller (RoadEQ)
RoadEQ (REAL-TIME OPTIMIZED ADAPTIVE DRIVING EQ) är en 
funktion som automatiskt justerar EQ-egenskaperna utifrån vägbullret 
under körning. 

Den här funktionen kompenserar för kontinuerligt förändrande buller, så 
ha alltid mikrofonerna anslutna. 

1 Förbereda för mätning.
• Parkera bilen på en tyst plats.
• Stäng dörrarna, fönstren, takluckan etc.
• Stäng av luftkonditioneringen och värmen.
• Stäng av motorn.

2 Förbereda mikrofonen.
Se installationshandboken. 

3 Vrid tändningen till ACC (på).

• Stäng av luftkonditioneringen och värmen. Mätning ska inte utföras 
om luftkonditioneringen eller värmen är igång.

4 Klicka på [RoadEQ] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn. 
Fliken Automatic Measurement visas.

• När du klickar på [Automatic Measurement] på 
funktionsväxlingsfliken, visas fliken Automatic Measurement. Se 
”Använda fliken för funktionsväxling” (sidan 7).
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5 Klicka på [Setup] för ”RoadEQ”.

6 När bekräftelsemeddelandet visas, kontrollera 
innehållet och klicka på [OK].

7 Klicka på [START] på skärmbilden för mätningsstart. 
En nedräkning börjar. 

Under nedräkningen på 10 sekunder hinner du lämna bilen 
och stänga dörren.
En testsignal skickas ut från högtalarna som mäter kupéns 
akustiska egenskaper. Öppna inte dörrarna förrän ett 
meddelande visas på skärmen som anger att mätningen är 
klar. Om externt buller stör mätningen. Om felmeddelandet 
visas, utför du mätningen igen.

• Om du vill avbryta mätningen, klicka på [CANCEL].
• Om ingen mikrofon är ansluten, visas ett bekräftelsemeddelanden 

och ingen mätning sker. Klicka på [OK] för att avbryta indikeringen.

8 När ett meddelande för bekräftelse av skärmbildens 
stängning visas klickar du på [OK].

• För att aktivera den här funktionen ska Defeat ställas in på ON.
• Mätning av RoadEQ tar cirka 7 minuter.
• Mätvärden går inte förlorade om systemet återställs eller om 

batteriet kopplas bort.

När den automatiska mätningen är klar kan du aktivera eller avaktivera 
RoadEQ och välja dess nivå.

1 Klicka på [RoadEQ] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn. 
Fliken Automatic Measurement visas.

• När du klickar på [Automatic Measurement] på 
funktionsväxlingsfliken, visas fliken Automatic Measurement. Se 
”Använda fliken för funktionsväxling” (sidan 7).

2 Klicka på [ON] eller [OFF] för ”RoadEQ”.
Om du klickar på [ON] väljer du nivån. 

• Om du inte använder RoadEQ väljer du [OFF]. 

3 Klicka på [ ] och sedan på [Level 1], [Level 2] eller 
[Level 3]. 

Level 1: Låg korrigeringsnivå. Lämplig för tysta bilar.
Level 2: Medelhög korrigeringsnivå.
Level 3: Hög korrigeringsnivå. Lämplig för körning i höga 

farter.

• Om mätningen inte slutförs, eller om ingen mikrofon är ansluten, kan 
den här inställningen inte göras.

• När du ändrar högtalarinställningen för på/av, avaktiveras RoadEQ 
automatiskt. När du har ändrat högtalarinställningarna börjar du 
om med mätsteget. 

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12).

In/urkoppling av RoadEQ
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Ställa in MX Plus (Ai-NET Mode)
MX (Media Xpander) Plus utökar ljudet av röster och instrument för 
musikkällor som radio/CD/MP3, genom att generera övertoner som 
förlorats under digital bearbetning. Denna högfrekventa kompensation 
ger ett klarare och mer detaljerats ljud som annars dränks av vägbuller. 

Den här funktionen aktiveras när en Ai-NET-kompatibel huvudenhet 
med MX Plus-länkfunktion ansluts. Om MX Plus-läget ställs in för 
varje källa i förväg, växlar systemet automatiskt till huvudenhetens 
musikkälla.

• När en huvudenhet med MX Plus-länkfunktion, t.ex. IVA-D800R, är 
ansluten, ska den ställas in på Ai-NET-läge. Övriga huvudenheter 
ska ställas in i fristående läge.

1 Klicka på [MX Plus] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn. 
Skärmbilden för MX Plus-konfiguration visas.

• Om du klickar på [Media Sound Manager] på 
funktionsväxlingsfliken och sedan på [Setup], visas skärmbilden för 
MX Plus-konfiguration. Se ”Använda fliken för funktionsväxling” 
(sidan 7).

2 Klicka på [ON] för ”MX Plus” på huvudmenyn.
MX Plus aktiveras. 

• När du klickar på [OFF], avaktiveras MX Plus för alla musikkällor.

3 Klicka på [Ai-NET] för ”MX Plus Setup” på 
huvudmenyn.
MX Plus länkas till huvudenheten. 

4 Klicka på [ ] för ”Level Adjustment” på 
konfigurationsskärmbilden och klicka sedan på 
nivån på menyn som visas. 

MX Plus-nivån ökar i följande ordning: 1  2  3. 

FM (Level 1 to 3, OFF):
Mellan och höga frekvenser blir tydligare samtidigt som ljudet 
blir välbalanserat i alla frekvenser.

CD (Level 1 to 3, OFF):
CD-läget behandlar mycket data under uppspelning.
Mx Plus utnyttjar denna stora datamängd för att producera en 
tydligare och renare utsignal.

Compressed Data/Digital Radio (Level 1 to 3, OFF):
Detta korrigerar information som gick förlorad vid 
komprimeringen. Detta ger ett välbalanserat ljud som ligger 
nära originalet.

DVD (Cinema, Action, Music, OFF):

Cinema: 
Filmens dialog återges tydligt. Actionfilmer återges med mer 
kraftfullt ljud.

Action:
Actionfilmer återges med mer kraftfullt ljud.

Music:
Ljud i lägre register (trummor, bas etc.) och röster framhävs för 
klarare och tydligare ljud.

AUX / Others (Compressed, Music, DVD, OFF):
MX-läge lämpligt för mediet (komprimerade data, musik, DVD) 
kan väljas.

• Om du väljer ”OFF”, avaktiveras MX Plus. 

5 När du gjort inställningarna, klicka på [Close 
Window]. 

• För att aktivera den här funktionen ska Defeat ställas in på ON.
• Beroende på huvudenheten kan det hända att MX Plus-funktionen 

avaktiveras för FM-radio.
• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 

när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12).

Ställa in MX Plus (Standalone Mode)
MX (Media Xpander) Plus utökar ljudet av röster och instrument för 
musikkällor som radio/CD/MP3, genom att generera övertoner som 
förlorats under digital bearbetning. Denna högfrekventa kompensation 
ger ett klarare och mer detaljerats ljud som annars dränks av vägbuller.

I fristående läge länkas inte MX Plus med huvudenhetens källa. MX 
Plus ska ställas in för varje extern ingång. MX Plus-läget växlas, länkat 
till källväxlingen på PXA-H800. 

1 Klicka på [MX Plus] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn. 
Skärmbilden för MX Plus-konfiguration visas.

• Om du klickar på [Media Sound Manager] på 
funktionsväxlingsfliken och sedan på [Setup], visas skärmbilden för 
MX Plus-konfiguration. Se ”Använda fliken för funktionsväxling” 
(sidan 7).

2 Klicka på [ON] för ”MX Plus” på huvudmenyn.
MX Plus aktiveras. 

• När du klickar på [OFF], avaktiveras MX Plus för alla musikkällor.

Om en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten, gå till 
steg 3.
Om en Ai-NET-kompatibel huvudenhet inte är ansluten, 
gå till steg 4.

3 Klicka på [Standalone] för ”MX Plus Setup” på 
huvudmenyn.

• När en huvudenhet utan MX Plus-länkfunktionen är ansluten, ska 
denna ställas in som ”Standalone”, även om det är en Ai-NET-
kompatibel huvudenhet.

Ljudinställning/
justering
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4 Klicka på [ ] för ”Level Adjustment” för varje extern 
ingång på konfigurationsskärmbilden och klicka 
sedan på nivån på menyn som visas.

MX Plus-nivån ökar i följande ordning: 1  2  3. 

Compressed 1 to 3:
Detta korrigerar information som gått förlorad i 
komprimeringsprocessen. Detta ger ett välbalanserat ljud som 
ligger nära originalet. Genom att lägga till mellan och 
högfrekvensinformation återges ljudet tydligare och med mer 
rumsinformation.

Music 1 to 3:
Ljud i lägre register (trummor, bas etc.) och röster framhävs för 
klarare och tydligare ljud.

Cinema:
Dialoger återges tydligare. Actionfilmer återges med mer 
kraftfullt ljud. 

Action:
Actionfilmer återges med mer kraftfullt ljud.

Drama/Talk:
Dialogen i en film återges klarare.

• Om du väljer ”Non Effect”, avaktiveras MX Plus. 
• Vilka externa ingångar som ställs in varierar beroende på det system 

som valts i ”Ställa in AUX-ingångssystemet (AUX Input System 
Select)” (sidan 14). 

5 När du gjort inställningarna, klicka på [Close 
Window]. 

• För att aktivera den här funktionen ska Defeat ställas in på ON.
• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 

när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12).

Ställa in den grafiska EQ:n
Med den grafiska equalisern kan du ändra ljudet i 31 band per 
frontkanal (vänster och höger), per bakkanal (vänster och höger) samt 
centerkanal. Ytterligare 10 band är tillgängliga för subwoofern. Då kan 
du anpassa ljudet att passa din smak.

1 Klicka på [G.EQ] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn. 
Skärmbilden EQ Setup visas.

• Om du klickar på [Mobile Sound Manager] på 
funktionsväxlingsfliken och sedan på [EQ Setup], visas skärmbilden 
EQ Setup. Se ”Använda fliken för funktionsväxling” (sidan 7).

2 Klicka på [G.EQ] på huvudmenyn.

EQ-läget växlar till grafiskt EQ-läge.

• Du kan välja mellan grafisk EQ eller parametrisk EQ. När du klickar 
på [OFF], avaktiveras EQ-läget.

3 Klicka på [ ] eller [ ]. 

: Både höger och vänster kanal är inställda på samma 
värde (grundinställningen).

: Höger och vänster kanal kan ställas in oberoende av 
varandra.

• Om du väljer ” ” visas ett meddelande där du får bekräfta vilken 
av kanalerna inställningen ska gälla för. Klicka på [LEFT] eller 
[RIGHT]. 

4 Klicka på den kanal du vill justera. 

• Vilka kanaler som ställs in varierar beroende på det system som valts 
i ”Ställa in högtalarsystemet (Output System Select)” (sidan 13).
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5 Klicka på en frekvens och dra uppåt eller nedåt för 
att justera nivån.

Frequency:
Fram/bak/center: 20 Hz~20 kHz (1/3-oktavsteg) 

(1 till 31 band)
SubW: 20 Hz till 160 Hz (1/3-oktavsteg) 

(1 till 10 band)
Level: -12 till +12 dB (i steg om 0,5 dB)*

* Om ImprintEQ är aktiverat, -6 till +6 dB (i steg om 0,5 dB)

• Musspårningsfunktion
När du klickar på [Mouse Trace OFF] aktiveras 
musspårningsfunktionen och [Mouse Trace OFF] ändras till [Mouse 
Trace ON]. När du drar ändras kurvan (inställningar) enligt 
markörens rörelser. 
För att avaktivera musspårningsfunktionen, klicka på [Mouse Trace 
ON].

• Du kan också göra justeringar genom att använda 
inställningsindikeringsområdet (frekvens, nivå).
Det aktuella inställningsvärdet visas längst ned på skärmen. Klicka 
på [ ] och sedan på ett inställningsvärde. Du kan också välja 
inställningsvärdet med hjälp av tangenterna [tabb], [ ], [ ], 
[ ] och [ ] på datorn.

6 Om du vill justera en annan kanal upprepar du steg 4 
till 5. 

• Du kan lyssna med Defeat OFF (justerade inställningsvärden) eller 
med Defeat ON (grundvärde) för att jämföra, genom att klicka på 
[ON] eller [OFF] eller ”Defeat” på huvudmenyn medan du är i 
justeringsläget. 

• Genom att klicka på [ ] eller [ ] vid ”Mute” när du är i 
justeringsläge, kan du dämpa ljudet för den valda kanalen. 

7 När du gjort inställningarna, klicka på [Close 
Window]. 

• För att aktivera den här funktionen ska Defeat ställas in på ON.
• Om du vill återställa den kanal som justeras till standardvärdet 

klickar du på [Ch. Flat]. För att återställa alla kanaler till 
grundinställningarna, klicka på [All Reset]. Klicka på [OK] när 
bekräftelsemeddelandena visas.

• När högtalaren är inställd på läge ”OFF” kan den grafiska 
equalisern för den högtalaren inte ställas in. Se ”Ställa in 
högtalarsystemet (Output System Select)” (sidan 13)/”Ställa in 
högtalarna (Speaker Setup)/Ställa in subwooferhögtalarna” 
(sidan 14).

• Kontrollera de spelbara frekvensområdena för de anslutna 
högtalarna innan du justerar equalisern. Om högtalarens spelbara 
frekvensintervall är 55 Hz till 30 kHz, har en justering av 40 Hz- 
eller 20 Hz-bandet ingen effekt. Det kan dessutom leda till att du 
överbelastar och skadar högtalarna.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12).

Visa data 

1 Klicka på [Show All Data].
Inställningsvärdet för alla kanaler visas. 

01SE00PXAH800.book  Page 24  Monday, February 14, 2011  6:09 PM



25-SE

01SE06PXAH800.fm

ALPINE PXA-H800_SE 68-13530Z68-A (B5)

Från en dator

Ställa in den parametriska EQ:n
Den grafiska equaliserns frekvensband är fasta. Detta gör det väldigt 
svårt att korrigera för oönskade toppar och dalar vid specifika 
frekvenser. Den parametriska equaliserns mittfrekvens kan finjusteras 
till dessa specifika frekvenser. Sedan finjusteras bandbredden (Q) och 
nivån, oberoende, för nödvändiga korrigeringar. Den parametriska 
equaliserfunktionen är ett avancerat verktyg för seriösa audiofiler.

1 Klicka på [P.EQ] på fliken [Shortcut] på huvudmenyn. 
Skärmbilden EQ Setup visas.

• Om du klickar på [Mobile Sound Manager] på 
funktionsväxlingsfliken och sedan på [EQ Setup], visas skärmbilden 
EQ Setup. Se ”Använda fliken för funktionsväxling” (sidan 7).

2 Klicka på [P.EQ] på huvudmenyn.

EQ-läget växlar till parametriskt EQ-läge.

• Du kan välja mellan grafisk EQ eller parametrisk EQ. När du klickar 
på [OFF], avaktiveras EQ-läget.

3 Klicka på [ ] eller [ ]. 

: Både höger och vänster kanal är inställda på samma 
värde (grundinställningen).

: Höger och vänster kanal kan ställas in oberoende av 
varandra.

• Om du väljer ” ” visas ett meddelande där du får bekräfta vilken 
av kanalerna inställningen ska gälla för. Klicka på [LEFT] eller 
[RIGHT]. 

4 Klicka på den kanal du vill justera. 

• Vilka kanaler som ställs in varierar beroende på det system som valts 
i ”Ställa in högtalarsystemet (Output System Select)” (sidan 13).

5 Klicka på varje band och dra uppåt eller nedåt för att 
justera nivån. Dra åt höger eller vänster för att 
justera frekvensen. Justera bandbredden (Q) genom 
att dra diagonalt på kurvan.

Band: Fram/bak/center: 1 till 10
SubW: 1 till 5

Frequency: Fram/bak/center: 20 Hz till 20 kHz (i 1/6-
oktavsteg)
SubW: 20 Hz till 200 Hz (i 1/6-oktavsteg)

Level: -12 till +12 dB (i steg om 0,5 dB)*
Q Factor: 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0

* Om ImprintEQ är aktiverat, 6 till +6 dB (i steg om 0,5 dB)

• Du kan också göra justeringar genom att använda 
inställningsindikeringsområdet. 
Det aktuella inställningsvärdet visas längst ned på skärmen. Klicka 
på [ ] och sedan på ett inställningsvärde. Du kan också välja 
inställningsvärdet med hjälp av tangenterna [tabb], [ ], [ ], 
[ ] och [ ] på datorn.  

6 Om du vill justera en annan kanal upprepar du steg 4 
till 5. 

• Du kan lyssna med Defeat OFF (justerade inställningsvärden) eller 
med Defeat ON (grundvärde) för att jämföra, genom att klicka på 
[ON] eller [OFF] eller ”Defeat” på huvudmenyn medan du är i 
justeringsläget. 

• Genom att klicka på [ ] eller [ ] vid ”Mute” när du är i 
justeringsläge, kan du dämpa ljudet för den valda kanalen. 

7 När du gjort inställningarna, klicka på [Close 
Window]. 

• För att aktivera den här funktionen ska Defeat ställas in på ON.
• Om du vill återställa den kanal som justeras till standardvärdet 

klickar du på [Ch. Flat]. För att återställa alla kanaler till 
grundinställningarna, klicka på [All Reset]. Klicka på [OK] när 
bekräftelsemeddelandena visas.

• När högtalaren är inställd på läge ”OFF” kan den parametriska 
equalisern för den högtalaren inte ställas in. Se ”Ställa in 
högtalarsystemet (Output System Select)” (sidan 13)/”Ställa in 
högtalarna (Speaker Setup)/Ställa in subwooferhögtalarna” 
(sidan 14).

• Kontrollera de spelbara frekvensområdena för de anslutna 
högtalarna innan du justerar equalisern. Om högtalarens spelbara 
frekvensintervall är 55 Hz till 30 kHz, har en justering av 40 Hz- 
eller 20 Hz-bandet ingen effekt. Det kan dessutom leda till att du 
överbelastar och skadar högtalarna.

• Om du förstärker ljudet för mycket i samma frekvensområde kan 
ljudet förvrängas.
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• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12).

Visa data 

1 Klicka på [Show All Data].
Inställningsvärdet för alla kanaler visas. 

Om delningsfiltret (X-Over)

Delningsfilter (X-Over):
Den här enheten är utrustad med ett aktivt delningsfilter. Delningsfiltret 
begränsar de frekvenser som kommer till utgångarna. Varje kanal styrs 
oberoende av de andra. På så sätt kan varje högtalarpar drivas av de 
frekvenser som de speciellt utformats för.
Delningsfiltret justerar HPF (högpassfiltret) eller LPF (lågpassfiltret) 
för varje frekvensområde, och även lutningen (hur snabbt filtrets 
respons stiger och faller).
Justeringarna ska göras enligt högtalarnas specifika återgivning. 
Beroende på högtalarna kan ett passivt nätverk krävas. För ytterligare 
information om detta rådfrågar du närmaste Alpine-återförsäljare.

• HPF (högpassfilter): klipper de låga frekvenserna och släpper fram 
höga frekvenser.

• LPF (lågpassfilter): klipper de höga frekvenserna och släpper fram 
låga frekvenser.

• Lutning: Nivåförändringen (i dB) för en frekvensändring på en oktav.
• Ju högre lutningsvärde, desto brantare lutning.

• Justera lutningen till FLAT (0 dB/oct) för att koppla förbi HP-eller 
LP-filtren.

• Använd inte en diskanthögtalare utan att högpassfiltret är aktivt eller 
inställt på en låg frekvens, eftersom detta kan skada högtalaren 
beroende på de låga frekvenserna.

• Du kan inte justera delningsfrekvensen högre än HPF eller lägre än 
LPF.

• Justeringarna ska göras enligt högtalarnas rekommenderade 
delningsfrekvens. Avgör högtalarnas rekommenderade 
delningsfrekvens. Justeringar till ett frekvensområde utanför det 
rekommenderade kan skada högtalarna.
Rekommenderade delningsfrekvenser för Alpine-högtalare finns i 
respektive bruksanvisning. Vi är inte ansvariga för skador eller 
felaktigt fungerande högtalare som orsakas av att delningsfiltret 
använts utanför de rekommenderade värdena.

Justera X-Over och växla faserna
I det här avsnittet beskrivs hur du justerar X-Over. Innan du arbetar med 
detta, se ”Om delningsfiltret (X-Over)” (sidan 26).

Tips för justering av subwoofern
Om subwoofern är monterad på det bakre golvet kan du välja en 
mindre brant L.P.F.-lutning (t.ex. 6 dB/okt.) för att lokalisera ljudet 
mer bakåt. Detta kan även påverka ljudlokaliseringen där fram. 

Tips för justering av det höga frekvensområdet
Beroende på högtalaren, kan inmatning av 
lågfrekvenskomponentsignaler (ca. 2 kHz eller lägre) med 
H.P.F.-justering leda till distorsion. Om det inträffar, välj en brant 
lutning (till exempel 30 dB/okt.). 

När du gör detta, justera så att mellan och högfrekventa ljud inte 
separerar.

Använd vanligen med L.P.F. avstängt. Om de högra 
frekvenserna blir för kraftiga, rekommenderar vi att du justerar 
för en mindre brant lutning.

Tips för justering av det låga frekvensområdet
När en subwoofer är ansluten och du använder en högtalare 
med ett lågt område under 10 eller 12 cm, och du ställer in det 
låga områdets H.P.F. på ”OFF” leda till distorsion när 
lågfrekvenskomponenter matas in.
Om detta inträffar ställer du in H.P.F.-lutningen på ett värde som 
passa högtalarens frekvensomfång.

1 Klicka på [X-Over] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn. 
Skärmbilden för inställning av X-Over visas.

• Om du klickar på [Mobile Sound Manager] på 
funktionsväxlingsfliken och sedan på [X-Over], visas skärmbilden 
för inställning av X-Over. Se ”Använda fliken för funktionsväxling” 
(sidan 7).

2 Klicka på [ ] eller [ ]. 

Brytfrekvensens justeringsintervall 
(1/6-oktavssteg)

HPF LPF

Front hög
20 Hz till 18 kHz 22 Hz till 20 kHz
1 kHz till 18 kHz 
(endast diskant)

1,1 kHz till 20 kHz 
(endast diskant)

Front mellan 20 Hz till 18 kHz 22 Hz till 20 kHz
Front låg 20 Hz till 18 kHz 22 Hz till 20 kHz

Bak 20 Hz till 18 kHz 22 Hz till 20 kHz
Center 20 Hz till 18 kHz 22 Hz till 20 kHz

Subwoofer 20 Hz till 180 Hz 22 Hz till 200 Hz

Nivåjustering 
(0 till -12 dB) Utgångsfrekvensintervall

Lutning FLAT

Lutningsjustering

20 Hz
HPF 
brytfrekvens

LPF 
brytfrekvens

(Skiljer sig från verklig visning)
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: Både höger och vänster kanal är inställda på samma 
värde (grundinställningen).

: Höger och vänster kanal kan ställas in oberoende av 
varandra.

• Om du väljer ” ” visas ett meddelande där du får bekräfta vilken 
av kanalerna inställningen ska gälla för. Klicka på [LEFT] eller 
[RIGHT]. 

3 Klicka på den kanal du vill justera. 

• Vilka kanaler som ställs in varierar beroende på det system som valts 
i ”Ställa in högtalarsystemet (Output System Select)” (sidan 13).

4 Dra inställningspunkten uppåt eller nedåt eller åt 
höger eller vänster för att göra justeringar. 
Pilen som ange dragriktningen visas. 

Brytfrekvensbandet varierar beroende på kanalen 
(högtalare) (se ”Om delningsfiltret (X-Over)” sidan 26). 

Slope: 0 (AV)/-6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/okt*
Level: -24 till 0 dB (i steg om 0,5 dB)

* Vare sig LPF för subwoofer eller HPF för fram hög kan ställas in på 
0 (AV). 

• Show All Curves:
När du klickar på [Show All Curves] visas kurvorna för alla kanaler. 

• Hide Other Curves:
När du klickar på [Hide Other Curves] visas bara kurvan för den 
kanal som du justerar. 

• Du kan också göra justeringar genom att använda 
inställningsindikeringsområdet. 
Det aktuella inställningsvärdet visas längst ned på skärmen. Klicka 
på [ ] och sedan på ett inställningsvärde. Du kan också välja 
inställningsvärdet med hjälp av tangenterna [tabb], [ ], [ ], 
[ ] och [ ] på datorn. 

• Den ojusterade kurvvisningen kan avaktiveras i följande steg. 
1 Klicka på indikatorn för ”Show”.

Indikatorn avaktiveras och kurvvisningen för den valda 
kanalen döljs. 

2 För att aktivera visningen, klicka på indikatorn för ”Show” 
igen. 

5 Klicka på [0°] eller [180°] för att växla fasen. 

6 Om du vill justera en annan kanal upprepar du steg 3 
till 5. 

• Genom att klicka på [ ] eller [ ] vid ”Mute” när du är i 
justeringsläge, kan du dämpa ljudet för den valda kanalen. 

7 När du gjort inställningarna, klicka på [Close 
Window]. 

• Om du vill återställa den kanal som justeras till standardvärdet 
klickar du på [Ch. Flat]. För att återställa alla kanaler till 
grundinställningarna, klicka på [All Reset]. Klicka på [OK] när 
bekräftelsemeddelandena visas.

• När ”Front 1” ställts in på diskanthögtalare för att skydda 
högtalaren, finns det ingen inställning för avaktivering av filter 
(Slope OFF) för HPF. Det finns ingen inställning för avaktivering av 
filter (Slope OFF) för Subwoofer LPF heller. 

• När högtalaren är inställd på läge ”OFF” kan X-Over för den 
högtalaren inte ställas in. Se ”Ställa in högtalarsystemet (Output 
System Select)” (sidan 13)/”Ställa in högtalarna (Speaker Setup)/
Ställa in subwooferhögtalarna” (sidan 14).

• Kontrollera uppspelningsfrekvenserna för de anslutna högtalarna 
innan justering.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12).

Inställningspunkt

Frequency Level

Slope

Indikator
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Visa data 

1 Klicka på [Show All Data].
Inställningsvärdet för alla kanaler visas. 

Justera tidskorrigeringen (TCR)
På grund av de särskilda förhållandena i bilen är det stora skillnader 
mellan avstånden för de olika högtalarna och de olika 
lyssningspositionerna. Rätt tidskorrigering kan erhållas med hjälp av 
den automatiska tidskorrigeringsfunktionen (”Auto TCR”), men det går 
också att beräkna de optimala korrigeringsvärdena och eliminera 
tidsfelet vid lyssningspositionen med den här funktionen.
Enheten för tidskorrigering kan väljas att vara ”cm” eller ”inch”. 
(Grundinställning: ”cm”) 

e Beräkning av tidskorrigering

1 Sitt där lyssnaren kommer att sitta (t.ex. förarsätet) 
och mät avståndet (i meter) mellan ditt huvud och de 
olika högtalarna.

2 Beräkna skillnaden i avstånd mellan högtalaren 
längst bort och de övriga högtalarna.
L = (avstånd till mest avlägsna högtalare) – (avstånd till 
övriga högtalare)

3 Dela avstånden som beräknats för de olika 
högtalarna med ljudets hastighet (343 m/sek. vid 
20°C).
Detta värde är tidskorrigeringsvärdet för de olika 
högtalarna.

Konkreta exempel
1 Beräkna tidskorrigeringsvärdet för vänster framhögtalare 

i schemat nedan.

Villkor:
Avstånd mellan högtalaren längst bort och lyssningspositionen: 
2,25 m
Avstånd mellan vänster framhögtalare och lyssningspositionen: 
0,5 m
Beräkning: L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m
Kompenseringstid= 1,75 ÷ 343 × 1 000 = 5,1 (ms)

Med andra ord ger en inställning av tidskorrigeringsvärdet för 
vänster framhögtalare om 5,1 (ms) ett virtuellt avstånd som 
matchar avståndet till högtalaren längst bort.

e Ange tidskorrigeringen

4 Klicka på [TCR] på fliken [Shortcut] på huvudmenyn. 
Skärmbilden för inställning av TCR visas.

• Om du klickar på [Mobile Sound Manager] på 
funktionsväxlingsfliken och sedan på [TCR], visas skärmbilden för 
inställning av TCR. Se ”Använda fliken för funktionsväxling” 
(sidan 7).

5 Klicka på [ON] för ”TCR” på huvudmenyn.

• Välj OFF om du vill avaktivera TCR-funktionen.

6 Klicka på [ ] eller [ ]. 
: Både höger och vänster kanal är inställda på samma 

värde (grundinställningen).
: Höger och vänster kanal kan ställas in oberoende av 

varandra. 

• Om du väljer ” ” visas ett meddelande där du får välja vilken av 
kanalerna R eller L inställningen ska gälla för. Klicka på [LEFT] 
eller [RIGHT]. 

2,25m

0,5m

5,1ms

Ljudet är ojämnt, eftersom 
avståndet mellan 
lyssningspositionen och de olika 
högtalarna är olika.
Avståndsskillnaden mellan 
vänster framhögtalare och höger 
bakhögtalare är 1,75 m.

Tidskorrigering eliminerar 
skillnaden mellan tiden det tar 
för ljudet från de olika 
högtalarna att nå 
lyssningspositionen.
Om du ställer in 
tidskorrigeringen för vänster 
framhögtalare till 5,1 ms kan du 
koordinera avståndet från 
lyssningspositionen till 
högtalaren.
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7 Klicka på [cm] eller [inch]. 

cm: Enheten för tidskorrigering blir ”cm”. 
inch: Enheten för tidskorrigering blir ”inch”. 

8 Dra [ ] för den kanal du vill justera åt höger eller åt 
vänster. Eller klicka på [ ] eller [ ] för att ange.

Inställningsinnehåll:0,00 till 20,00 ms (i steg om 0,05 ms)

• Vilka kanaler som ställs in varierar beroende på det system som valts 
i ”Ställa in högtalarsystemet (Output System Select)” (sidan 13).

• Genom att klicka på [ ] när du är i justeringsläge, kan 
du dämpa ljudet för den valda kanalen. Klicka på [ ] 
igen för att skicka ut ljudet. 

• Du kan lyssna med Defeat OFF (justerade inställningsvärden) eller 
med Defeat ON (grundvärde) för att jämföra, genom att klicka på 
[ON] eller [OFF] eller ”Defeat” på huvudmenyn medan du är i 
justeringsläget. 

9 När du gjort inställningarna, klicka på [Close 
Window]. 

• För att aktivera den här funktionen ska Defeat ställas in på ON.
• När högtalaren är inställd på läge ”OFF” kan tidskorrigeringen för 

den högtalaren inte ställas in. Se ”Ställa in högtalarsystemet (Output 
System Select)” (sidan 13)/”Ställa in högtalarna (Speaker Setup)/
Ställa in subwooferhögtalarna” (sidan 14).

• Ljudet kan nå lyssningspositionen vid något olika tidpunkter, 
beroende på subwoofer och låda. Efter denna inställning provlyssnar 
du och justerar om det behövs. En korrigering på 10 ms (343,0 cm) 
kan bli nödvändig.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12).

Ange numeriska värden
Du kan göra justeringar genom att ange avstånden (faktiska mätningar) 
till alla högtalarna direkt. 

1 Klicka på [Value Input]. 

2 Klicka på [cm] eller [inch].

3 Ange värdet direkt eller klicka på [ ] eller [ ] för att 
ange de faktiska mätningarna (avstånd till 
högtalarna).

Inställningsinnehåll:
inch: 0,0 till 270,1
cm: 0,0 till 686,0

4 Klicka på [OK].
Läget ändras till läget för justering av vänster och höger 
kanal individuellt. Det värde du ange återspeglas på 
inställningsskärmbilden. 

Tidskorrigeringsvärdet.
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Ställa in läget för uppspelning av 
2-kanalssignal (2ch Playback Mode)
Så här ställer du in läget för uppspelning av 2-kanalssignal.  

1 Klicka på [Multi Channel Manager] på 
funktionsväxlingsfliken.
Flikskärmen Multi Channel Manager visas.

• Se ”Använda fliken för funktionsväxling” (sidan 7).

2 Ställ in och justera ”2ch Playback Mode”, 
”EUPHONY”, ”Dolby Pro Logic II”.

• När både bak- och centerhögtalare är avaktiverade i ”Ställa in 
högtalarsystemet (Output System Select)” (sidan 13)/”Ställa in 
högtalarna (Speaker Setup)/Ställa in subwooferhögtalarna” 
(sidan 14), kan detta alternativ inte ställas in. 

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12).

När du spelar upp 2-kanals stereo väljer du ett uppspelningsläge som 
bäst passar musiken. (Grundinställning: ”Stereo”)

1 Klicka på [ ] för ”2ch Playback Mode” och klicka 
sedan på önskat uppspelningsläge på menyn som 
visas. 

Inställningsinnehåll:Stereo/Rear Fill/EUPHONY/Dolby Pro 
Logic II

Stereo: Spela upp i 2-kanals stereo. 
Rear Fill: Mata ut den främre signalen från 

bakkanalerna. 
EUPHONY: Spela upp i 5.1-kanals surround 

(sidan 30).
Dolby Pro Logic II: Spela upp i Dolby Pro Logic II surround 

(sidan 31).

• För linjär PCM, skickas frontsignalerna till bakkanalen även om 
systemet är inställt på ”Stereo”.

• ”Rear Fill”-funktion
Beroende på insignalerna kan det hända att ljudet bara matas ut från 
fronthögtalarna. I det här fallet kan ”Rear Fill”-funktionen 
användas till att mata ut signaler även från de bakre högtalarna.

• Om inställningen av Rear Fill görs när Rear Mix är aktiverat blir 
ljudet oförändrat eftersom Rear Mix ges prioritet under annan 
2-kanalsavkodning än linjär PCM.

EUPHONY skapar 5.1-kanals surround med adaptiv surround-teknik 
baserat på en musiksignal som spelats in i 2 kanaler. 
När du ställer in EUPHONY och spelar upp en CD eller en iPod-
stereokälla kan du njuta av den realistiska upplevelsen av musiker som 
spelar runt dig. Vid uppspelning av DVD-filmer kan du njuta av känslan 
av en lokaliserad dialog och imponerande tredimensionella ljudeffekter.
I den här inställningen kan EUPHONY-läget väljas. (Grundinställning: 
”ACOUSTIC”)

1 Klicka på [ ] för ”2ch Playback Mode” och klicka 
sedan på [EUPHONY] på menyn som visas. 

• Om du klickar på [EUPHONY] på genvägsfliken på huvudmenyn 
visas fliken Multi Channel Manager där du kan ställa in EUPHONY.

2 Klicka på [ ] för ”EUPHONY” och klicka sedan på 
läget på menyn som visas. 

• Den här funktionen fungerar bara med 2-kanaliga signaler.

Använda 
multikanalfunktionen

Ställa in läget för uppspelning av 
2-kanalssignal (2ch Playback Mode)

Ställa in EUPHONY (EUPHONY)

Inställningsinnehåll: ACOUSTIC/LIVE/CINEMA/TV SHOW/
Custom 1/Custom 2/Custom 3

ACOUSTIC: Lokaliseringen framhävs. Läget med 
vanlig ljudfältsresonans. 

LIVE: Rumskänslan framhävs. Läget där 
ljudfältsresonansen blir mer märkbar. 

CINEMA: Läge passande för filmljud. Dialoger 
återges tydligt och ljudeffekten blir 
klar. 

TV SHOW: Läge passande för direktsänt ljud, i 
t.ex. digitala utsändningar. 

Custom 1/Custom 2/
Custom 3:

Dessa kan bara väljas när EUPHONY 
har anpassats i ”Anpassa 
EUPHONY” (sidan 31). 
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Anpassa EUPHONY
Du kan anpassa upplevelsen av rumskänslan (lokalisering och 
rumskänsla) i kupéns ljudfält och balansen (nivån) mellan 
surroundkanalerna och spara inställningarna. 

1 Klicka på [Custom] för ”EUPHONY”.
Skärmbilden för anpassning av EUPHONY visas.

2 Klicka på [Standard], [Wide] eller [Off] i ”Localization/
Ambience” för att välja lokalisering/rumskänsla.

Standard: Inställning av normal rumskänsla för Ls/Rs-ljud. 
Välj detta för en subtil utökning av ljudet. 

Wide: Rumskänslan för Ls/Rs-ljud blir mer påtaglig. 
Använd detta när du är ute efter klarhet och 
tydlighet. 

OFF: Detta avaktiverar EUPHONY. 

3 Justera lokaliseringen/rumskänslan för varje kanal. 
Dra [ ] för ”Localization/Ambience” eller klicka på 
[ ] eller [ ]. 

Inställningskanal: C (center), L (vänster fram)/
R (höger fram), Ls (vänster surround)/
Rs (höger surround)

Inställningsinnehåll:0,0 till 1,0 (i steg om 0,05)

4 Klicka på [ ] eller [ ] för ”L/R Group”.

: Både höger och vänster kanal är inställda på samma 
värde. 

: Höger och vänster kanal kan ställas in oberoende av 
varandra. 

• Om du väljer ” ” visas ett meddelande där du får bekräfta vilken 
av kanalerna inställningen ska gälla för. Klicka på [LEFT] eller 
[RIGHT]. 

5 Justera nivån för varje kanal. Dra [ ] för ”EUPHONY 
Output Level” eller klicka på [ ] eller [ ]. 

Inställningskanal: C (center), L (vänster fram)/
R (höger fram), Ls (vänster surround)/
Rs (höger surround)

Inställningsinnehåll:-12 till 0 dB (i steg om 0,05)

6 Klicka på [Store] för ”Custom Memory” för att spara 
inställningarna. 
Skärmbilden för minnesval visas.

7 Klicka på [Custom 1], [Custom 2] eller [Custom 3] 
och sedan på [OK].

8 När du gjort inställningarna, klicka på [Close 
Window]. 

• Den här inställningen gäller bara för uppspelning av 2-kanalssignal.
• Om du klickar på [Call] i steg 6 kan du ta fram och justera om de 

lagrade inställningsvärdena. Klicka på [Custom 1], [Custom 2] eller 
[Custom 3] på skärmbilden inställning av värde och sedan på [OK]. 

• Genom att klicka på  för ”Mute” när du är i justeringsläge, kan 
du dämpa ljudet för den valda kanalen.

Pro Logic-bearbetning kan tillämpas på musiksignaler som spelats in i 
2-kanalig stereo. Detta ger vanlig 2-kanalsstereo en mer liveliknande, 
konsertsalseffekt. När du väljer ”Music” kan du justera centerbredden. 
Den här funktionen tillhandahåller den optimala röstlokaliseringen 
genom att justera centerkanalens lokalisering mellan centerhögtalaren 
och de vänstra och högra högtalarna. (Grundinställning: ”Music”)

1 Klicka på [ ] för ”2ch Playback Mode” och klicka 
sedan på [Dolby Pro Logic II] på menyn som visas. 

2 Klicka på [Music] eller [Movie] för ”Dolby Pro Logic 
II”. 

Music: Passar TV-program i stereo och alla program 
kodade med Dolby Surround. Skapar ett ljudfält 
nära det för ett diskret 5.1-kanalsljud.

Movie: Kan användas för alla stereomusikinspelningar och 
ger ett brett och djupt ljudfält.

• För information om Dolby Pro Logic II, se sidan 61.
• Den här funktionen fungerar bara med 2-kanaliga signaler.

Använda Dolby Pro Logic II (Dolby Pro 
Logic II)
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Justera centerbredden (Center Width)
När du väljer ”Music” för ”Dolby Pro Logic II” kan du justera centerns 
bredd i följande steg. Den här funktionen tillhandahåller den optimala 
röstpositionen genom att justera centerkanalens position mellan 
centerhögtalaren och de vänstra och högra högtalarna. (De justeringar 
som görs i ”Justera ljudbilden (BI-PHANTOM)” (sidan 33) fungerar 
inte när den här funktionen är aktiverad.) (Grundinställning: ”OFF”, 
”Level 0”)

1 Klicka på [ON] för ”Dolby Pro Logic II” - ”Center 
Width.” 

2 Klicka på [ ] och sedan på en nivå. 

Nivåinställningar:Level 0 till Level 7

När nivån blir högre, går centerkanalen mot de båda sidorna.

• När centerhögtalaren är avaktiverad i ”Ställa in högtalarsystemet 
(Output System Select)” (sidan 13)/”Ställa in högtalarna (Speaker 
Setup)/Ställa in subwooferhögtalarna” (sidan 14), kan detta 
alternativ inte ställas in.

Procedur för justering av 
flerkanalsfunktion
Gör justeringarna som beskrivs nedan för att återge Dolby Digital- och 
DTS-ljud med större noggrannhet.

Om du kombinerar de automatiska justeringarna etc.
Vi rekommenderar att du gör de automatiska justeringarna innan du 
justerar Dolby Surround.

Inställning av flera kanaler
Med följande steg ställer du in uppspelning av flerkanalsljud.  

1 Klicka på [Multi Ch. Setup] på fliken [Shortcut] på 
huvudmenyn. 
Skärmbilden Multi Channel Setup visas.

• Om du klickar på [Multi Channel Manager] på 
funktionsväxlingsfliken och sedan på [Multi Channel Setup], visas 
skärmbilden Multi Channel Setup. Se ”Använda fliken för 
funktionsväxling” (sidan 7).

2 Ställ in och justera varje alternativ. 

Inställningsalternativ:Output Level/BI-PHANTOM/Rear Mix/
Center Bass Split/PCM Mode/
Listening Mode/DVD Level

Ställa in läget för uppspelning av 2-kanalssignal (2ch 
Playback Mode) (sidan 30)

Det här ställer in läget för uppspelning av 2-kanalssignal. 

Justera ljudbilden (BI-PHANTOM) (sidan 33)
Justera ljudbilden för att erhålla ett ljud som om 
centerhögtalaren var direkt framför lyssnaren.

Ställa in linjär PCM (PCM Mode) (sidan 34)
Du kan välja mellan 2- eller 3-kanal uppspelning av en skiva 

inspelad med linjär PCM. 

Blanda det lågfrekventa ljudet i centerkanalen med de främre 
vänstra/högra kanalerna (Center Bass Split) (sidan 34)

Om du aktiverar den här funktionen blandas de ljudsignaler 
som avges från de främre högtalarna med centerkanalens 

ljudsignaler (låga frekvenser).

Blanda det lågfrekventa ljudet i bakkanalerna (Rear Mix) 
(sidan 33)

 Få mjukt ljud i baksätet genom att blanda frontkanalernas 
ljudsignaler i bakhögtalarna.

Få kraftfullt ljud på hög volym (Listening Mode) (sidan 34)
Få ett kraftfullt ljud med ännu mer kraft, som i en biosalong.

Justera DVD-nivån (DVD Level) (sidan 34)
Justera volymsignalen i lägena Dolby Digital, Dolby Pro 

Logic II, DTC och PCM. 

Justera högtalarvolymnivån (Output Level) (sidan 33)
Justera varje högtalarens volym till samma nivå. 

Lagra förinställda värden (Preset Store) (sidan 12)
Lagra alla inställningar och justeringar gjorda på PXA-H800 

(inte bara ovanstående inställningar/justeringar) i minnet.
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3 När du gjort inställningarna, klicka på [Close 
Window]. 

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 12).

Testtonerna leder dig genom volymjusteringarna för de olika 
högtalarna. När nivåerna är balanserade kan en stark känsla av närvaro 
höras från de olika högtalarna på lyssningspositionen. 
(Grundinställning: ”±0dB”) 

1 Klicka på [Start] för ”Test Tone Output”.
Skärmbilden för utnivå visas och testsignalen spelas upp i 
den vänstra fronthögtalaren.

2 Välj en kanal och klicka. 
Inställningskanal:Left/Center/Right/Right Surround/Left 

Surround

• Vilka kanaler som ställs in varierar beroende på det system som valts 
i ”Ställa in högtalarsystemet (Output System Select)” (sidan 13).

3 Justera högtalarvolymerna för varje kanal så att de 
blir lika medan testtonen spelas upp i varje kanal. 
Dra i [ ] eller klicka på [ ] eller [ ] för att göra 
justeringar. 

Level: -10 till +10 dB (i steg om 1 dB)

Justera utifrån fronthögtalarna.

4 Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in nivån för varje 
kanal.

5 För att avbryta testtonen, klicka på [Stop]. 
• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, snabbspola framåt eller 

byta ljudkanal på enheten medan denna justering görs. 
Inställningen avbryts om du byter avkodningsläge.

Om du ska installera en centerhögtalare måste den placeras på 
instrumentpanelen, på samma avstånd från den vänstra och högra 
högtalaren. I de flesta fall är detta väldigt svårt att uppnå. Med hjälp av 
Bi-PHANTOM-funktionen skapar du en virtuell centerhögtalare genom 
att skicka centerkanalens information till de båda framhögtalarna. Om 
du justerar centerbredden i Dolby Pro Logic II ”Music” (se ”Använda 
Dolby Pro Logic II (Dolby Pro Logic II)” på sidan 31), fungerar inte 
den här funktionen. (Grundinställning: ”OFF”, ”±0dB”)

1 Klicka på [ON] för ”BI-PHANTOM”.  

Om du aktiverar den här funktionen skapas en ljudbild där 
centerhögtalaren placeras virtuellt exakt framför lyssnaren 
genom att skicka centerkanalens ljud till de båda sidorna.

2 Klicka på [ ] för ”Level” och klicka sedan på 
önskad nivå på menyn som visas. 

Level: -5 till +5 dB (i steg om 1 dB)

Nivån kan justeras mellan -5 och +5. När nivån blir högre rör 
sig ljudbilden från centerhögtalarens plats mot de båda 
sidorna. 

• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, snabbspola framåt eller byta 
ljudkanal på enheten medan denna justering görs. Inställningen 
avbryts om du byter avkodningsläge.

• När centerhögtalaren är avaktiverad i ”Ställa in högtalarsystemet 
(Output System Select)” (sidan 13)/”Ställa in högtalarna (Speaker 
Setup)/Ställa in subwooferhögtalarna” (sidan 14), kan detta 
alternativ inte ställas in.

• Fungerar bara för Dolby Pro Logic II, EUPHONY och DTS (med 
centersignal).

Den här funktionen blandar fronthögtalarnas ljudsignaler med de 
ljudsignaler som spelar upp i de bakre högtalarna, vilket förbättrar 
ljudet i bilens baksäte. Detta används i system där det inte finns någon 
subwoofer och de bakre högtalarna kan återge lägre frekvenser än 
framhögtalarna. (Grundinställning: ”OFF”, ”±0dB”)

1 Klicka på [ON] för ”Rear Mix”.  

Om du aktiverar den här funktionen blandas ljudsignalerna 
från bakhögtalarna med de främre ljudsignalerna.

2 Klicka på [ ] för ”Level” och klicka sedan på 
önskad nivå på menyn som visas. 

Level: -6/-3/0/+3/+6 dB

Nivån kan justeras i 5 steg. Ju högre nivå, desto mer av det 
lågfrekventa ljudet spelas upp i bakhögtalarna. (Beroende 
på materialet, t.ex. DVD, kan effekten variera.)

Justera högtalarvolymnivån (Output Level)

Justera ljudbilden (BI-PHANTOM)

Blanda det lågfrekventa ljudet i 
bakkanalerna (Rear Mix)
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• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, snabbspola framåt eller byta 
ljudkanal på enheten medan denna justering görs. Inställningen 
avbryts om du byter avkodningsläge.

• När bakhögtalaren är avaktiverad i ”Ställa in högtalarsystemet 
(Output System Select)” (sidan 13)/”Ställa in högtalarna (Speaker 
Setup)/Ställa in subwooferhögtalarna” (sidan 14), kan detta 
alternativ inte ställas in. 

• Fungerar bara för Dolby Pro Logic II, EUPHONY och DTS (med 
baksignal).

Om du aktiverar den här funktionen skickas centerkanalens låga 
frekvenser till de båda framhögtalarna. Detta förbättrar ljudet när du har 
en liten centerhögtalare. Den här funktionen används när 
centerhögtalaren har liten diameter och inte kan återge lågfrekventa 
ljud. (Grundinställning: ”OFF”, ”315 Hz”)

1 Klicka på [ON] för ”Center Bass Split”.  

Om du aktiverar den här funktionen blandas ljudsignalerna 
från bakhögtalarna med de främre ljudsignalerna.

2 Klicka på [ ] för ”Frequency” och klicka sedan på 
önskad frekvens på menyn som visas. 

Frequency:
200 Hz/225 Hz/250 Hz/280 Hz/315 Hz/350 Hz/400 Hz/
450 Hz/500 Hz

• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, snabbspola framåt eller byta 
ljudkanal på enheten medan denna justering görs. Effekten upptäcks 
kanske inte direkt beroende på avkodningsförhållanden.

• När centerhögtalaren är avaktiverad i ”Ställa in högtalarsystemet 
(Output System Select)” (sidan 13)/”Ställa in högtalarna (Speaker 
Setup)/Ställa in subwooferhögtalarna” (sidan 14), kan detta 
alternativ inte ställas in. 

• Fungerar bara för Dolby Pro Logic II, EUPHONY och DTS (med 
centersignal).

Utsignalen kan ställas in på 2 eller 3 kanaler när du spelar upp skivor 
inspelade i linjär PCM. (Grundinställning: ”2ch”) 

1 Klicka på [ ] för ”PCM Mode” och klicka sedan på 
[2ch] eller [3ch] på menyn som visas. 

2ch: 2-kanals utmatning (vänster/höger)
3ch: 3-kanals utmatning (vänster/höger/center)

• När centerhögtalaren är avaktiverad i ”Ställa in högtalarsystemet 
(Output System Select)” (sidan 13)/”Ställa in högtalarna (Speaker 
Setup)/Ställa in subwooferhögtalarna” (sidan 14), kan detta 
alternativ inte ställas in.

Med Dolby Digital komprimerar dynamikomfånget så att ett kraftfullt 
ljud kan erhållas på vanliga volymnivåer. Denna komprimering kan tas 
bort för att få ett ännu mer kraftfullt ljud, som ljudet i en biosalong. Den 
här funktionen fungerar bara i Dolby Digital-läge. (Grundinställning: 
”Standard”)

1 Klicka på [ ] för ”Listening Mode” och sedan på 
[Standard] eller [Maximum] på menyn som visas. 

Standard: För att njuta av ett dynamiskt ljud på vanlig 
volym 

Maximum: För att njuta av ett dynamiskt ljud på högsta 
volym 

• Den här funktionen kan bara användas med Dolby Digital. 
• Använd den här funktionen på en volymnivå där du fortfarande hör 

ljud utanför kupén. 
• Beroende på typer av källor, t.ex. DVD-material, kan det hända att 

denna funktion inte har någon effekt.

Volymnivån för lägena Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS, 
EUPHONY och PCM kan ställas in. (Grundinställning: ”±0dB”) 

1 Klicka på [ ] för ”DVD Level” och klicka sedan på 
önskat läge på menyn som visas. 

Justeringslägen: Dolby Digital/Dolby Pro Logic II/DTS /
PCM/EUPHONY

Level: -10 till +10 dB (i steg om 1 dB)

• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, snabbspola framåt eller byta 
ljudkanal på enheten medan denna justering görs. Effekten upptäcks 
kanske inte direkt beroende på avkodningsförhållanden.

Blanda det lågfrekventa ljudet i 
centerkanalen med de främre vänstra/
högra kanalerna (Center Bass Split)

Ställa in linjär PCM (PCM Mode)

Få kraftfullt ljud på hög volym (Listening 
Mode)

Justera DVD-nivån (DVD Level)
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e Om styrenhetens display
<Alternativ som har valts>

<Alternativ som inte har valts>

Första gången enheten startas
Om systemet slutar fungera vrider du av tändningen och slår sedan på 
den igen. Om systemet fortfarande inte fungerar, återställer du enheten. 

1 Tryck på RESET-brytaren med en kulspetspenna 
eller ett liknande spetsigt föremål.

<Höger sida>

Systemet återställs och startas om.

• Återställ när strömmen är avstängd. 
• Återställning påverkar inte de inställningar som lagrats i systemet. 

Använda med Ai-NET-anslutningar
När enheten ansluts till huvudenheten via Ai-NET kan vissa funktioner 
styras från huvudenheten. 

Följande funktioner styrs från huvudenheten. Styrenheten och datorn 
styr inte längre dessa när huvudenheten är ansluten.
• Slå på och stänga av strömmen (sidan 35)
• Växla mellan källorna (sidan 36)
• Justering av subwoofer/balans/fader/volym (sidorna 35, 36)

Du kan ställa in Defeat (sidan 36) och hämtning av de lagrade 
inställningarna (Preset Call) (sidan 37) med huvudenheten, styrenheten 
eller datorn. 

• Se huvudenhetens bruksanvisning. 

Slå på och stänga av strömmen
När du slår på strömmen den första gången matas inget ljud ut förrän du 
väljer system i ”Ställa in högtalarsystemet (System Select)” (sidan 37)/
”Ställa in AUX-ingångssystemet (AUX Input Setup)” (sidan 39) och 
ställer in alternativen, för att skydda högtalarna. Ställ först in 
högtalarsystemet/ingångssystemet.
Du kan inte slå på eller stänga av strömmen från datorn. När en Ai-
NET-kompatibel huvudenhet är ansluten är enhetens ström kopplad till 
huvudenhetens ström.

1 Vrid tändningsnyckeln till läge ACC eller ON. 
Strömmen slås på.

2 Håll [SOURCE] intryckt i minst 2 sekunder för att 
stänga av enheten.

• Strömmen slås på med båda knapparna. 
• När du stänger av tändningen stängs även strömmen till enheten av.

Ljudjustering

1 Tryck flera gånger på [vridkontrollen].

Välj justeringsläget.
SUBWOOFER*1  NAVI LEVEL*2  MX PLUS SETUP 
(LEVEL ADJUSTMENT) *3  BALANCE  FADER  
DEFEAT  VOLUME  SUBWOOFER

*1 Detta visas inte när subwoofern är avaktiverad. 
*2 Detta visas inte när ”Mixa navigationens röstvägledning (Navi Mix 

Setup)” (sidan 41) är avaktiverat. 
*3 Detta visas inte när MX Plus är avaktiverat.

2 Vrid på [vridkontrollen].
Välj önskad nivå.

• Du kan justera volymen genom att vrida på vridkontrollen utan att 
välja volymläget. 

• Om ingen åtgärd utförs på 5 sekunder avbryts justeringsläget. 

Justera subwooferutsignalen (grundinställning: ”00”).

Inställningsinnehåll:00 till 15

• När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten justeras 
ljudinställningarna från huvudenheten och kan inte ställas in på 
själva enheten. 

Justerar navigationsvägledningens volym (grundinställning: ”0 dB”). 

Inställningsinnehåll:-10 till +10 dB

Grundläggande 
användning
FUNC.

VIEW

Vridkontroll

SOURCE

AUX 2

RESET-brytare

Justera subwoofern (SUBWOOFER)

Justering av navigationsljudets volym 
(NAVI LEVEL)
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Justera MX Plus-nivån I Ai-NET-läge utförs justeringen för den aktuella 
källan (grundinställning: ”OFF” / ”Non Effect”).

När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten:

Inställningsalternativ:DVD: OFF/Cinema/Action/Music
AUX/Others: OFF/Compressed/Music/
DVD
CD/Compressed Data/FM/Digital 
Radio: OFF/Level1/Level2/Level3

När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet inte är ansluten:

Inställningsalternativ:Non Effect/Compressed 1/
Compressed 2/Compressed 3/
Music 1/Music 2/Music 3/Cinema/
Action/Drama/Talk

• För MX Plus, se ”Ställa in MX Plus (Ai-NET Mode)” (sidan 44) och 
”Ställa in MX Plus (Standalone Mode)” (sidan 45).

Justera volymen för höger- och vänster högtalare (grundinställning: ”0”).

Inställningsinnehåll: L (vänster) 15 till 0 (center) till 
R (höger) 15

• När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten justeras 
ljudinställningarna från huvudenheten och kan inte ställas in på 
själva enheten. 

Justera volymen för fram- och bakhögtalarna (grundinställning: ”0”).

Inställningsinnehåll: F (fram) 15 till 0 (center) till R (bak) 15

• När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten justeras 
ljudinställningarna från huvudenheten och kan inte ställas in på 
själva enheten. 

Om du har valt ”ON”, återställs inställningarna för ImprintEQ, grafisk 
EQ, parametrisk EQ, MX Plus, RoadEQ och tidskorrigering till de 
ursprungliga värdena (grundinställningar: ”OFF”).

Inställningsinnehåll: ON/OFF

Justera volymen (grundinställning: ”-∞ dB”).

Inställningsinnehåll: -∞ till 0,0 dB

• När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten justeras 
ljudinställningarna från huvudenheten och kan inte ställas in på 
själva enheten. 

Växla mellan källorna
Enheten accepterar upp till fem analoga signalingångar och två digitala 
signalingångar. För anslutningen, se installationshandboken. 
När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten ska källan växlas på 
huvudenheten. Den är funktionen är avaktiverad på styrenheten.

1 Tryck på [SOURCE].
Varje tryck växlar källan. 
AUX1  AUX2  AUX3  Ai-NET(HU)  Ai-NET(CHG) 

 DIGITAL1  DIGITAL2  AUX1

• Antalet analoga signalingångar varierar beroende på inställningen i 
”Ställa in AUX-ingångssystemet (AUX Input Setup)” (sidan 39).

• Endast källor inställda på ON i ”Ställa in AUX-ingången (AUX IN)” 
(sidan 39) och ”Ställa in den digitala ingången (Digital AUX)” 
(sidan 40) visas. 

• Namn valda i ”Namnge AUX-ingången (AUX Name)” (sidan 41) 
visas som källnamn.

Lagra förinställda värden (Preset Store)
Du kan lagra upp till 6 uppsättningar justerings/inställningsvärden. Alla 
följande justerings/inställningsvärden lagras i ett snabbvalsminne. 

1 Justera det värde du vill lagra och ställ in det. 

2 Tryck på [FUNC.].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Preset” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Store” och tryck 
sedan på [vridkontrollen].

Justera MX Plus-nivån (MX PLUS SETUP/
LEVEL ADJUSTMENT)

Justera balansen (mellan vänster och 
höger) (BALANCE)

Justera fadern (mellan fram och bak) (FADER)

Ställa in Defeat (DEFEAT)

Inställning av volymen (VOLUME)

Justerings/inställningsalternativ Sidorna

Ställa in högtalarsystemet (System Select) 37

Ställa in högtalarna (Speaker Setup) 38

Ställa in subwooferutgången (SW Channel) 38

Ställa in AUX-ingångssystemet (AUX Input Setup) 39

Ställa in AUX-ingången (AUX IN) 39

Ställa in den digitala ingången (Digital AUX) 40

Ställa in AUX-ingångens volymnivå (AUX IN Gain) 40

Justera AUX-volymnivån (AUX Level) 40

Namnge AUX-ingången (AUX Name) 41

In/urkoppling av ImprintEQ 42

In/urkoppling av RoadEQ 43

Ställa in MX Plus (Ai-NET Mode) 44

Ställa in MX Plus (Standalone Mode) 45

Ställa in equaliserläget (EQ Mode) 46

Ställa in den grafiska EQ:n 46

Ställa in den parametriska EQ:n 47

Justera X-Over och växla faserna 49

Justera tidskorrigeringen (TCR) 50

Ställa in läget för uppspelning av 2-kanalssignal (Mode) 52

Ställa in EUPHONY (EUPHONY) 52

Använda Dolby Pro Logic II (Dolby PLII) 53

Justera Center Width (Center Width) 53

Justera högtalarvolymnivån (Output Level) 54

Justera ljudbilden (BI-PHANTOM) 55

Blanda det lågfrekventa ljudet i bakkanalerna (Rear Mix) 55

Blanda det lågfrekventa ljudet i centerkanalen med de 
främre vänstra/högra kanalerna (Center Bass Split)

56

Ställa in linjär PCM (PCM Mode) 56

Få kraftfullt ljud på hög volym (Listening Mode) 56

Justera DVD-nivån (DVD Level) 57
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5 Välj ett alternativ mellan ”P.1” och ”P.6” genom att 
vrida på [vridkontrollen] och tryck sedan på den.

Data lagras i det valda snabbvalsnumret.

• Funktionen fungerar när Defeat är inställt på OFF.
• Det lagrade innehållet försvinner inte även om enheten återställs 

eller om batteriet kopplas ur.

Återkalla en lagrad inställning (Preset 
Call)
I snabbvalsminnet lagras inställnings/justeringsinformation. Det tar 
därför lite tid att anropa data från snabbvalsminnet. 

1 Håll [VIEW] intryckt i minst 2 sekunder.

2 Välj ett snabbval mellan ”P.1” och ”P.6” genom att 
vrida på [vridkontrollen] och tryck sedan på den.

Värdena i det valda snabbvalsnumret hämtas. 

• Du kan även ta fram snabbvalet på följande sätt:
1 Tryck på [FUNC.].
2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Preset” och tryck 

sedan på [vridkontrollen].
3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Call” och tryck sedan 

på [vridkontrollen].
4 Välj ett snabbval mellan ”P.1” och ”P.6” genom att vrida 

på [vridkontrollen] och tryck sedan på den.
Värdena i det valda snabbvalsnumret hämtas.

• Funktionen fungerar när Defeat är inställt på OFF.
• Om högtalarsystemet i snabbvalet och det aktuella högtalarsystemet 

inte matchar, kan snabbvalet inte hämtas.
• Om AUX-ingångssystemet i snabbvalet och det aktuella AUX-

ingångssystemet inte matchar, kan alternativen för AUX-
ingångssystemet inte hämtas.

Ställa in högtalarsystemet (System 
Select)
Ställ först in systemet och högtalarna. Om du inte ställer in systemet kan 
du inte ställa in några funktioner. Se till att ställa in systemet först. Om 
det valda systemet och högtalaranslutningarna inte matchar kan 
högtalarna skadas. Kontrollera högtalarnas anslutningar innan du väljer 
systemet.

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Output Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”System Select” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

Skärmbilden för val av utgångssystem visas.

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ett system och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

F-2way+R+SW: 4.2-kanals system (främre 2-
vägs+bak+subwoofer)

F-3way+SW: 2.2-kanals system (främre 3-
vägs+subwoofer)

F-3way+R: 4.0-kanals system (främre 3-vägs+bak)
F-2way+R+C+SW: 5.1-kanals system (främre 2-

vägs+bak+center+subwoofer)

• Se tabell 1 (Utgångssystem) i ”Systemkonfiguration” (sidan 60).

5 Välj ”OK” genom att vrida på [vridkontrollen] när ett 
bekräftelsemeddelande visas och tryck sedan på 
[vridkontrollen]. 

Skärmbilden Speaker Setup visas.

• Om du väljer ”OK” stoppas ljudutmatningen tills tändningen vrids 
på/av. 

6 Stäng av högtalare som inte är anslutna. Vrid på 
[vridkontrollen] för att välja ”ON” eller ”OFF” etc, 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

Upprepa stegen tills alla högtalare har ställts in. 

FRONT HIGH*1: OFF/Tweeter/Full
FRONT LOW: OFF/ON
REAR: OFF/ON
CENTER: OFF/ON
SUBWOOFER(1, 2): OFF/ON
SW CHANNEL: Mono/Stereo*2

Endast den första gången du startar systemet: 

1 Tryck på [FUNC.] eller på [vridkontrollen].
Skärmbilden för val av utgångssystem visas. Gå till steg 
3. 
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*1 När du ändrar högtalarinställningen ”FRONT HIGH” till ”Full”, 
visas ett bekräftelsemeddelande. För att ställa in ”Full Range”, vrid 
på [vridkontrollen] för att välja ”OK” och tryck sedan på 
[vridkontrollen]. 
Om du väljer ”Full range” för en diskanthögtalare finns det risk att 
den skadas. Ställ in utifrån syftet.

*2 Det här alternativet kan bara ställas in när 2 subwooferhögtalare är 
anslutna. Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Stereo” eller 
”Mono” och tryck sedan på [vridkontrollen].

Stereo: Subwoofer stereoutgång (L/R)
Mono: Subwoofer monoutgång

• Högtalare som inte kan stängas av kan inte ställas in. Se tabell 1 
(Utgångssystem) i ”Systemkonfiguration” (sidan 60).

• När du ansluter endast en subwoofer stänger du av ”Subwoofer2”.

7-1Vid den första starten:
Skärmbilden AUX Input System Select visas 
automatiskt. Fortsätt inställningen genom att följa 
anvisningarna i ”Ställa in AUX-ingångssystemet (AUX 
Input Setup)” (sidan 39).

7-2Vid efterföljande starter:
Skärmbilden ”Turn ACC Off” visas. Stäng av tändningen 
och slå sedan på den igen. Inställningarna blir aktiva.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Om högtalarsystemet ändras, återställs alla inställningsvärden utom 
dem för AUX-ingång till grundinställningsvärden.

• Du kan också ställa in högtalarna från ”Ställa in högtalarna 
(Speaker Setup)” (sidan 38).

• Du kan också ställa in subwooferutgången från ”Ställa in 
subwooferutgången (SW Channel)” (sidan 38).

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Ställa in högtalarna (Speaker Setup)
Slå på de anslutna högtalarna.

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Output Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Speaker Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

Skärmbilden för högtalarval visas.

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja den högtalare 
som ska ställas in och tryck sedan på 
[vridkontrollen].

Inställningsinnehåll: Front High/Front Mid/Front Low/Rear/
Center/Subwoofer (1, 2)

• Vilka högtalare som ställs in varierar beroende på det system som 
valts i ”Ställa in högtalarsystemet (System Select)” (sidan 37).

• Högtalare som inte kan stängas av kan inte ställas in. Se tabell 1 
(Utgångssystem) i ”Systemkonfiguration” (sidan 60).

5 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”ON” eller ”OFF” 
etc, och tryck sedan på [vridkontrollen].
Upprepa stegen tills alla högtalare har ställts in.

Front High*: OFF/Tweeter/Full
Front Low: OFF/ON
Rear: OFF/ON
Center: OFF/ON
Subwoofer(1, 2): OFF/ON

* När du ändrar högtalarinställningen ”Front High” till ”Full”, visas 
ett bekräftelsemeddelande. För att ställa in ”Full Range”, vrid på 
[vridkontrollen] för att välja ”OK” och tryck sedan på 
[vridkontrollen]. 
Om du väljer ”Full range” för en diskanthögtalare finns det risk att 
den skadas. Ställ in utifrån syftet.

• När du ansluter endast en subwoofer stänger du av ”Subwoofer2”.

6 Om du vill ställa in fler högtalare, tryck på [ ] och 
upprepa steg 4 och 5.

7 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 2 
sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• När högtalarinställningen ändras samtidigt som ImprintEQ/RoadEQ 
är på, stängs ImprintEQ/RoadEQ av efter att ett 
bekräftelsemeddelande visats.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Ställa in subwooferutgången (SW 
Channel)
Du kan justera subwoofer-utgången till stereo eller mono. Använd 
korrekt utgång för din subwoofer. (Grundinställning: ”Mono”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Output Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”SW Channel” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

Skärmbilden för val av subwooferkanal visas.

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Mono” eller 
”Stereo” och tryck sedan på [vridkontrollen].

Mono: Subwoofer monoutgång
Stereo: Subwoofer stereoutgång (L/R)
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5 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 2 
sekunder.

• Det här alternativet kan bara anges när två subwooferhögtalare är 
anslutna i ”Ställa in högtalarsystemet (System Select)” (sidan 37)/
”Ställa in högtalarna (Speaker Setup)” (sidan 38).

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Ställa in AUX-ingångssystemet (AUX 
Input Setup)
I det här steget ställer du in den sexkanaliga analoga (RCA) ingången på 
enheten. Det går även att ställa in volymnivåer för ingångar.
Vid den första starten visas skärmbilden AUX Input System Select 
automatiskt när högtalarna ställts in. Gå till steg 3. 

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Input Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”AUX Input 
Setup” och tryck sedan på [vridkontrollen].
Skärmbilden AUX Input Setup visas.

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja önskat system 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

5.1ch Input: AUX1 (vänster fram, höger fram, vänster 
bak, höger bak, center, subwoofer)

4ch&2ch Input: AUX1 (vänster fram, höger fram, vänster 
bak, höger bak)/AUX2 (vänster, höger)

2ch×3 Input: AUX1 (vänster, höger)/AUX2 (vänster, 
höger)/AUX3 (vänster, höger)

• Se tabell 2 (Ingångskonfiguration) i ”Systemkonfiguration” 
(sidan 60).

5 Välj ”OK” genom att vrida på [vridkontrollen] när ett 
bekräftelsemeddelande visas och tryck sedan på 
[vridkontrollen]. 
Skärmbilden AUX IN Gain Setup visas.

• Om du väljer ”OK” stoppas ljudutmatningen tills tändningen vrids 
på/av. 

6 Välj ”High” eller ”Low” för varje AUX-ingång genom 
att vrida på [vridkontrollen] och tryck sedan på den. 

High: När den externa ingångens volymnivå är hög. 
Low: När den externa ingångens volymnivå är låg.

7 Skärmbilden ”Turn ACC Off” visas. Stäng av 
tändningen och slå sedan på den igen. 
Inställningarna blir aktiva. 

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Förstärkningen kan även ställas in i ”Ställa in AUX-ingångens 
volymnivå (AUX IN Gain)” (sidan 40).

• När AUX-ingångssystemet ändras, återställs alla inställningsvärden 
för AUX-ingång till grundinställningsvärden.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Ställa in AUX-ingången (AUX IN)
En TV eller videobandspelare med RCA-ljudutgång kan anslutas till 
enheten. Välj OFF för den externa ingång som inte är ansluten 
(grundinställning: ”ON”).

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Input Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”AUX IN” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].
Skärmbilden för AUX-val visas.

4 Välj önskad AUX-ingång genom att vrida på 
[vridkontrollen] och tryck sedan på den.

Inställningsalternativ:AUX 2/AUX 3/Ai-NET(HU)/
Ai-NET(CHG)

• AUX1 kan inte ställas in. 
• Om du ansluter Ai-NET/RCA-gränssnittskabeln (KCA-121B) till 

terminalerna på enhetens huvudenhetsingång (Ai-NET-ingång)/
växlaringång (Ai-NET-ingång), kan du använda den som AUX. 

• Antalet AUX-ingångar varierar beroende på AUX-
ingångsinställningen (sidan 39).

5 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”ON” eller ”OFF” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

6 Om du vill ställa in en ytterligare AUX-ingång, tryck 
på [ ] och upprepa steg 4 och 5. 

7 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 2 
sekunder.

• När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet ansluts blir den externa 
ingången på PXA-H800 otillgänglig och den här inställningen 
avaktiveras.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

01SE00PXAH800.book  Page 39  Monday, February 14, 2011  6:09 PM



40-SE

01SE07PXAH800.fm

ALPINE PXA-H800_SE 68-13530Z68-A (B5)

Från fjärrkontrollen

Ställa in den digitala ingången (Digital AUX)
En TV eller videobandspelare med RCA-ljudutgång kan anslutas till 
enheten. Välj OFF om externa ingångar inte är anslutna 
(grundinställning: ”ON”).

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Input Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Digital AUX” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].
Skärmbilden för AUX-val visas.

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Digital 1” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

5 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”ON” eller ”OFF” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

6 Tryck på [ ].

7 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Digital 2” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

8 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”ON” eller ”OFF” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

9 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet ansluts blir den externa 
ingången på PXA-H800 otillgänglig och den här inställningen 
avaktiveras.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Ställa in AUX-ingångens volymnivå (AUX 
IN Gain)
Om den externa ingångens ljud blir förvrängt, väljer du High. 
(Grundinställning: ”High”) 

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Input Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”AUX IN Gain” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].
Skärmbilden för AUX-val visas.

4 Välj önskad AUX-ingång genom att vrida på 
[vridkontrollen] och tryck sedan på den. 

Inställningsalternativ:AUX 1, AUX2, AUX 3

• Antalet AUX-ingångar varierar beroende på AUX-
ingångsinställningen (sidan 39).

5 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”High” eller 
”Low” och tryck sedan på [vridkontrollen].

High: När den externa ingångens volymnivå är hög. 
Low: När den externa ingångens volymnivå är låg. 

6 Om du vill ställa in en ytterligare AUX-ingång, tryck 
på [ ] och upprepa steg 4 och 5. 

7 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 2 
sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Justera AUX-volymnivån (AUX Level)
Du kan justera volymsignalnivån för den externa RCA-ingången. 
Justera detta när volymen är högre eller lägre jämfört med den optiska 
digitala produkten. (Grundinställning: ”0 dB”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Input Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”AUX Level” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].
Skärmbilden för AUX-val visas.

4 Välj önskad AUX-ingång genom att vrida på 
[vridkontrollen] och tryck sedan på den. 

Inställningsalternativ:AUX 1/AUX 2/AUX 3/Ai-NET(HU)/
Ai-NET(CHG)

• Antalet AUX-ingångar varierar beroende på AUX-
ingångsinställningen (sidan 39).

5 Justera volymnivån genom att vrida på 
[vridkontrollen]. 

Inställningsinnehåll: -10 till +10 dB

6 Om du vill ställa in en ytterligare AUX-ingång, tryck 
på [ ] och upprepa steg 4 och 5. 
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7 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Namnge AUX-ingången (AUX Name)
När du ansluter en extern produkt kan du tilldela den ett valfritt namn. 
När du har ställt in värdet på ON i ”Ställa in AUX-ingången (AUX IN)” 
(sidan 39), ”Ställa in den digitala ingången (Digital AUX)” (sidan 40), 
ställer du in det här alternativet (grundinställning: ”Auxiliary”).

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Input Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”AUX Name” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].
Skärmbilden för AUX-val visas.

4 Välj önskad AUX-ingång genom att vrida på 
[vridkontrollen] och tryck sedan på den.
Inställningsalternativ:AUX 1/AUX 2/AUX 3/Ai-NET(HU)/

Ai-NET(CHG)/Digital 1/Digital 2

• Antalet AUX-ingångar varierar beroende på AUX-
ingångsinställningen (sidan 39).

5 Välj mellan ”Auxiliary,” ”TV,” ”EXT.DVD,” ”Portable,” 
och ”Game” genom att vrida på [vridkontrollen] och 
sedan trycka på den.

6 Om du vill ställa in en ytterligare AUX-ingång, tryck 
på [ ] och upprepa steg 4 och 5. 

7 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten justeras 
ljudinställningarna från huvudenheten och kan inte ställas in på 
själva enheten. 

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Mixa navigationens röstvägledning 
(Navi Mix Setup)
När ett navigationssystem är anslutet blandas dess röstvägledning med 
systemet och spelas upp i de främre högtalarna (grundinställning: 
”OFF”). Du kan justera navigationens röstvägledningsvolym. 
(Grundinställning: ”0 dB”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Input Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Navi Mix Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].
Skärmbilden NAVI MIX SETUP visas.

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”ON” eller ”OFF” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

OFF: Ingen mixning av navigationens röstvägledning. 
ON: Navigationen röstvägledning mixas. 

• Om du väljer [ON] anger du inställningsvärdet.

5 Håll ned [ ] i minst 2 sekunder för att gå tillbaka 
till det normala läget och tryck sedan flera gånger på 
[vridkontrollen].
Skärmbilden för NAVI LEVEL-justering visas.  

6 Vrid på [vridkontrollen] för att göra justeringen.

Inställningsinnehåll: -10 till +10 dB

7 När inställningen är klar, tryck på [ ].

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Mer information om anslutning av ett navigationssystem finns i 
installationshandboken.
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Innan du utför automatisk mätning
Den här enheten är utrustad med de automatiska mätfunktionerna 
ImprintEQ, RoadEQ och AutoTCR. 

• Styrenheten kan inte ställa in ImprintEQ. Se avsnittet om användning 
från datorn ”Ställa in ImprintEQ” (sidan 17).

Se till att läsa detta innan du utför automatisk mätning. 

• Den automatiska mätningen ska utföras på en tyst plats med motorn, 
luftkonditioneringen och värmen avstängd. Om en mobiltelefon är 
monterad i bilen bör den tas ut ur kupén eller stängas av. Andra ljud 
än mätljudet (omgivningsbuller, motorljud och ringsignaler) kan 
störa mätningen och leda till felaktiga akustiska värden för kupén.

• Notera att batteriet kan laddas ur om du använder enheten under en 
längre tid utan att köra motorn. 

• Den mikrofon som medföljer produkten är särskilt utformad för 
denna typ av mätning. Användning av andra mikrofoner ger dåliga 
eller inga resultat alls. Det rekommenderas inte att du använder 
andra mikrofoner.

• Om systemet är utrustat med en effektförstärkare med 
ingångsnivåkontroll eller en aktiv subwoofer, kan det hända att 
mätningen inte kan utföras om ingångsnivån är inställd för lågt. För 
rätt mätning ska ingångsnivån inte ställas för högt.

• För en effektförstärkare med lågpassfilter, stäng av lågpassfiltret 
under mätningen. Lågpassfiltret i den aktiva subwoofern eller 
effektförstärkaren för en subwoofer ska ställas på högsta 
brytfrekvens. 

Mätsekvens för de automatiska mätfunktionerna
Utför den automatiska mätningen i följande ordning. 

När ImprintEQ används: 
Först ImprintEQ, sedan RoadEQ. 

När ImprintEQ inte används: 
Först AutoTCR, sedan RoadEQ. 

• När ImprintEQ används, behövs inte AutoTCR. 
• När ImprintEQ och AutoTCR utförs efter RoadEQ, utför RoadEQ på 

nytt. 

In/urkoppling av ImprintEQ
ImprintEQ-inställning görs från en dator. Styrenheten kan bara växla 
ImprintEQ-minnesinställningarna.

1 Håll [FUNC.] intryckt i minst 2 sekunder.
Minnesinställningen växlar för varje nedtryckning. 
ImprintEQ 1  ImprintEQ 2  ImprintEQ OFF  
ImprintEQ 1

ImprintEQ 1/ImprintEQ 2: ImprintEQ ON-läge

• Minnesinställningar som inte inkluderar ImprintEQ-mätdata hoppas 
över.

• För mer information om ImprintEQ, se avsnittet om datoranvändning 
”Ställa in ImprintEQ” (sidan 17).

Justera tidskorrigeringen automatiskt 
(Auto TCR)
En bil utgör en unik lyssningsmiljö. Högtalarnas avstånd varierar 
betydligt beroende på lyssningsposition. Dessa speciella förhållanden 
kan överkommas med hjälp av den medföljande mikrofonen och det 
kraftfulla mätsystemet i den här processorn. Processorn mäter och 
analyserar data automatiskt för att optimera tidskorrigeringen för varje 
högtalare och vald lyssningsposition.

1 Förbereda för mätning.
• Parkera bilen på en tyst plats.
• Stäng dörrarna, fönstren, takluckan etc.
• Stäng av luftkonditioneringen och värmen.
• Stäng av motorn.

2 Förbereda mikrofonen.
Placera mikrofonen på lyssningspositionen (förarsätet etc.). 
Det rekommenderas att du använder ett kamerastativ för 
detta.

• Mikrofonen bör placeras i axelhöjd.
• När du sparar mätdatavärden för olika lyssningspositioner i 

snabbvalet kan du enkelt läsa in dem när det behövs.

3 Vrid tändningen till ACC (på).

• Stäng av luftkonditioneringen och värmen. Mätning ska inte utföras 
om luftkonditioneringen eller värmen är igång.

4 Tryck på [FUNC.].

5 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Sound Field 
Adj.” och tryck sedan på [vridkontrollen].

Automatisk 
mätfunktion

VARNING
• Utför inte automatisk mätning medan bilen rör på sig. 

Utför inte automatisk mätning medan bilen rör på sig. 
Automatisk mätning kräver att mikrofoner installeras i kupén 
för att mäta akustiska egenskaper och högtalarna kan avge 
höga ljud under mätningen. Detta kan störa körningen och 
leda till olyckor.

FUNC.

Vridkontroll

01SE00PXAH800.book  Page 42  Monday, February 14, 2011  6:09 PM



43-SE

01SE07PXAH800.fm

ALPINE PXA-H800_SE 68-13530Z68-A (B5)

Från fjärrkontrollen

6 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Auto TCR” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

Skärmbilden AUTO TCR visas.

7 Tryck på [vridkontrollen].
En nedräkning börjar.

Under nedräkningen på 10 sekunder hinner du lämna bilen 
och stänga dörren.
En testsignal skickas ut från högtalarna som mäter kupéns 
akustiska egenskaper. Öppna inga dörrar förrän skärmen 
visar ”Finished”. Om externt buller stör mätningen visas 
meddelandet ”Calibration Error” på skärmen. I det här fallet 
klickar du på [vridkontrollen] igen för att göra om 
mätningen.

• Om du vill avbryta mätningen, tryck på [ ].
• Om mikrofonen inte är ansluten, visas ”No Mic” och ingen mätning 

sker. Tryck på [ ] eller på [vridkontrollen] för att avbryta 
indikeringen.

8 När ”Finished” visas, tryck på [vridkontrollen]. 

• Denna funktion är inte tillgänglig när Defeat är inställt på ON.
• Mätning av Auto TCR tar cirka 5 minuter.
• Mätresultaten från Auto TCR skriver över resultaten från manuell 

TCR.
• Ljudet kan nå lyssningspositionen vid något olika tidpunkter, 

beroende på högtalare och låda. För att kompensera för detta kan 
avståndet anges till mer än det faktiska avståndet. 

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Justera för vägbuller (RoadEQ)
RoadEQ (REAL-TIME OPTIMIZED ADAPTIVE DRIVING EQ) är en 
funktion som automatiskt justerar EQ-egenskaperna utifrån vägbullret 
under körning. 

Den här funktionen kompenserar för kontinuerligt förändrande buller, så 
ha alltid mikrofonerna anslutna. 

1 Förbereda för mätning.
• Parkera bilen på en tyst plats.
• Stäng dörrarna, fönstren, takluckan etc.
• Stäng av luftkonditioneringen och värmen.
• Stäng av motorn.

2 Förbereda mikrofonen.
Se installationshandboken. 

3 Vrid tändningen till ACC (på).

• Stäng av luftkonditioneringen och värmen. Mätning ska inte utföras 
om luftkonditioneringen eller värmen är igång.

4 Tryck på [FUNC.].

5 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”RoadEQ” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

6 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Calibration” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

Skärmbilden CALIBRATION visas.

7 Tryck på [vridkontrollen].
En nedräkning börjar.
Under nedräkningen på 10 sekunder hinner du lämna bilen 
och stänga dörren.
En testsignal skickas ut från högtalarna som mäter kupéns 
akustiska egenskaper. Öppna inga dörrar förrän skärmen 
visar ”Finished”. Om externt buller stör mätningen visas 
meddelandet ”Calibration Error” på skärmen. I det här fallet 
klickar du på [vridkontrollen] igen för att göra om 
mätningen.

• Om du vill avbryta mätningen, tryck på [ ].
• Om mikrofonen inte är ansluten, visas ”No Mic” och ingen mätning 

sker. Tryck på [ ] eller på [vridkontrollen] för att avbryta 
indikeringen.

8 När ”Finished” visas, tryck på [vridkontrollen].

• Denna funktion är inte tillgänglig när Defeat är inställt på ON.
• Mätning av RoadEQ tar cirka 7 minuter.
• När du väljer ”Calibration” igen raderas föregående 

inställningsdata när nedräkningen startar. 
• Mätvärden går inte förlorade om systemet återställs eller om 

batteriet kopplas bort.

När den automatiska mätningen är klar kan du aktivera eller avaktivera 
RoadEQ och välja dess nivå.

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Road EQ” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Level 
Adjustment” och tryck sedan på [vridkontrollen].

Skärmbilden LEVEL ADJUSTMENT visas.

In/urkoppling av RoadEQ
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4 Välj ett alternativ från ”OFF” och ”Level 1” till ”Level 
3” genom att vrida på [vridkontrollen] och sedan 
trycka på den. 

Level 1: Låg korrigeringsnivå. Lämplig för tysta bilar.
Level 2: Medelhög korrigeringsnivå.
Level 3: Hög korrigeringsnivå. Lämplig för körning i höga 

farter.

• Om du inte använder RoadEQ, välj ”OFF”.

5 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Om mätningen ännu inte har slutförts, eller om det inte finns någon 
mikrofon ansluten, är denna inställning avaktiverad. 

• När du ändrar högtalarinställningen för på/av, avaktiveras RoadEQ 
automatiskt. När du har ändrat högtalarinställningarna börjar du 
om med mätsteget.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Ställa in MX Plus (Ai-NET Mode)
MX (Media Xpander) Plus utökar ljudet av röster och instrument för 
musikkällor som radio/CD/MP3, genom att generera övertoner som 
förlorats under digital bearbetning. Denna högfrekventa kompensation 
ger ett klarare och mer detaljerats ljud som annars dränks av vägbuller.

Den här funktionen aktiveras när en Ai-NET-kompatibel huvudenhet 
med MX Plus-länkfunktion ansluts. Om MX Plus-läget ställs in för 
varje källa i förväg, växlar systemet automatiskt till huvudenhetens 
musikkälla.

• När en huvudenhet med MX Plus-länkfunktion, t.ex. IVA-D800R, är 
ansluten, ska den ställas in på Ai-NET-läge. Övriga huvudenheter 
ska ställas in i fristående läge.

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”MX Plus” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”MX Plus Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”ON” och tryck 
sedan på [vridkontrollen].

• När du väljer [OFF], avaktiveras MX Plus för alla musikkällor. 

5 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Ai-NET” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].
MX Plus länkas till huvudenheten.

• När en huvudenhet utan MX Plus-länkfunktionen är ansluten, ska 
denna ställas in som ”Standalone”, även om det är en Ai-NET-
kompatibel huvudenhet. 

Ljudinställning/
justering

CHANNEL

FUNC.

Vridkontroll

MUTE
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6 Tryck två gånger på [ ] för att gå tillbaka till 
skärmbilden för steg 3. 

7 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Level 
Adjustment” och tryck sedan på [vridkontrollen].

8 Välj källan för huvudenheten genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den. 

CD/Compressed Data/FM/Digital Radio/DVD/AUX/Others

9 Välj önskad nivå genom att vrida på [vridkontrollen] 
och sedan trycka på den. 
MX Plus-nivån ökar i följande ordning: 1  2  3. 

FM (Level 1 to 3, OFF):
Mellan och höga frekvenser blir tydligare samtidigt som ljudet blir 
välbalanserat i alla frekvenser.

CD (Level 1 to 3, OFF):
CD-läget behandlar mycket data under uppspelning.
MX utnyttjar denna stora datamängd för att producera en tydligare 
och renare utsignal.

Compressed Data/Digital Radio (Level 1 to 3, OFF):
Detta korrigerar information som gick förlorad vid komprimeringen. 
Detta ger ett välbalanserat ljud som ligger nära originalet.

DVD (Cinema, Action, Music, OFF):

Cinema: 
Filmens dialog återges tydligt. Actionfilmer återges med mer 
kraftfullt ljud.

Action:
Actionfilmer återges med mer kraftfullt ljud.

Music:
Ljud i lägre register (trummor, bas etc.) och röster framhävs för 
klarare och tydligare ljud.

AUX / Others (Compressed, Music, DVD, OFF):
MX-läge lämpligt för mediet (komprimerade data, musik, DVD) 
kan väljas.

10 Om du vill justera en annan källa trycker du på [ ] 
och upprepar sedan steg 8 till 9.

• Du kan lyssna med Defeat OFF (justerade inställningsvärden) eller 
med Defeat ON (grundvärde) för att jämföra, genom att följa 
nedanstående anvisningar. 

1 Håll ned [vridkontrollen] i minst 2 sekunder medan du är i 
justeringsläge. 

2 Vrid på [vridkontrollen] för att aktivera/avaktivera Defeat 
och lyssna sedan för att jämföra. 

3 För att avsluta, välj ”OFF” och tryck på [ ].

11 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 2 
sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• För att aktivera den här funktionen ska Defeat ställas in på ON.
• Beroende på huvudenheten kan det hända att MX Plus-funktionen 

avaktiveras för FM-radio.
• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 

när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Ställa in MX Plus (Standalone Mode)
MX (Media Xpander) Plus utökar ljudet av röster och instrument för 
musikkällor som radio/CD/MP3, genom att generera övertoner som 
förlorats under digital bearbetning. Denna högfrekventa kompensation 
ger ett klarare och mer detaljerats ljud som annars dränks av vägbuller.

I fristående läge länkas inte MX Plus med huvudenhetens källa. MX 
Plus ska ställas in för varje extern ingång. MX Plus-läget växlas, länkat 
till källväxlingen på PXA-H800.

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”MX Plus” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”MX Plus Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”ON” och tryck 
sedan på [vridkontrollen].

När du väljer [OFF], avaktiveras MX Plus för alla musikkällor. 

Om en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten, gå till 
steg 5. 
Om en Ai-NET-kompatibel huvudenhet inte är ansluten, 
gå till steg 6.

5 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Standalone” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

• När en huvudenhet utan MX Plus-länkfunktionen är ansluten, ska 
denna ställas in som ”Standalone”, även om det är en Ai-NET-
kompatibel huvudenhet. 

6 Tryck en eller två gånger på [ ] för att gå tillbaka 
till skärmbilden för steg 3. 

7 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Level 
Adjustment” och tryck sedan på [vridkontrollen].

8 Välj källan för varje extern ingång genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den. 
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9 Välj önskad nivå genom att vrida på [vridkontrollen] 
och sedan trycka på den. 

Compressed 1 to 3:
Detta korrigerar information som gått förlorad i 
komprimeringsprocessen. Detta ger ett välbalanserat ljud som 
ligger nära originalet. Genom att lägga till mellan och 
högfrekvensinformation återges ljudet tydligare och med mer 
rumsinformation.

Music 1 to 3:
Ljud i lägre register (trummor, bas etc.) och röster framhävs för 
klarare och tydligare ljud.

Cinema:
Dialoger återges tydligare. Actionfilmer återges med mer 
kraftfullt ljud. 

Action:
Actionfilmer återges med mer kraftfullt ljud.

Drama/Talk:
Dialogen i en film återges klarare.

• Om du väljer ”Non Effect”, avaktiveras MX Plus. 
• Vilka källor som ställs in varierar beroende på det system som valts i 

”Ställa in AUX-ingångssystemet (AUX Input Setup)” (sidan 39).

10 Om du vill justera en annan källa trycker du på [ ] 
och upprepar sedan steg 8 till 9.

• Du kan lyssna med Defeat OFF (justerade inställningsvärden) eller 
med Defeat ON (grundvärde) för att jämföra, genom att följa 
nedanstående anvisningar. 

1 Håll ned [vridkontrollen] i minst 2 sekunder medan du är i 
justeringsläge. 

2 Vrid på [vridkontrollen] för att aktivera/avaktivera Defeat 
och lyssna sedan för att jämföra. 

3 För att avsluta, välj ”OFF” och tryck på [ ].

11 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Denna funktion är inte tillgänglig när Defeat är inställt på ON.
• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 

när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Ställa in equaliserläget (EQ Mode)
Du kan välja mellan grafisk EQ och parametrisk EQ. Du kan också 
avaktivera funktionen. (Grundinställning: ”OFF”) 

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Sound Field 
Adj.” och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Setup” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”EQ Mode” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

5 Välj ett alternativ mellan ”G.EQ”, ”P.EQ” och ”OFF” 
genom att vrida på [vridkontrollen] och sedan trycka 
på den. 

G.EQ: Grafisk EQ används. 
P.EQ: Parametrisk EQ används. 
OFF: EQ-läget avaktiveras. 

6 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Denna funktion är inte tillgänglig när Defeat är inställt på ON.
• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 

när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Ställa in den grafiska EQ:n
Med den grafiska equalisern kan du ändra ljudet i 31 band per 
frontkanal (vänster och höger), per bakkanal (vänster och höger) samt 
centerkanal. Ytterligare 10 band är tillgängliga för subwoofern. Då kan 
du anpassa ljudet att passa din smak.

• Ställ in ”Ställa in equaliserläget (EQ Mode)” på sidan 46 på ”G.EQ”.

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Sound Field 
Adj.” och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”EQ Adjustment” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].
Skärmbilden G-EQ visas.

4 Håll [CHANNEL] intryckt i minst 2 sekunder. Vrid på 
[vridkontrollen] för att välja ”L+R” eller ”L or R” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

L or R: Höger och vänster kanal kan ställas in oberoende 
av varandra.

L+R: Både höger och vänster kanal ställs in på samma 
värde (grundinställningen).

• När du växlar från ”L or R” till ”L+R”, väljer du vilken justering av 
höger och vänster kanal som ska användas.  

1 Välj ”L R” eller ”R L” genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den. 

L R: Justeringen för vänster kanal ska även användas för 
höger kanal.

R l: Justeringen för höger kanal ska även användas för 
vänster kanal.

G.EQ

EQ MODE
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5 Välj den kanal du vill justera genom att trycka på 
[CHANNEL].

L+R valt: FRONT  REAR  CENTER  
SUBWOOFER*1  FRONT

L or R valt: FRONT L  FRONT R  REAR L  
REAR R  CENTER  SUBWOOFER*2 

 FRONT L
*1 Om subwooferutgången är inställd på monosignal, kan du ställa in 

både SUBWOOFER 1 och 2. 
*2 Om subwooferutgången är inställd på monosignal, kan du ställa in 

SUBWOOFER 1 och 2. Om subwooferutgången är inställd på 
stereosignal, kan du ställa in SUBWOOFER L och R.

• Vilka kanaler som ställs in varierar beroende på det system som valts 
i ”Ställa in högtalarsystemet (System Select)” (sidan 37).

6 Välj önskad frekvens genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den. 

fc:
FRONT/REAR/CENTER:
20 Hz till 20 kHz (1/3-oktavsteg) (1 till 31 band)
SUBWOOFER:
20 Hz till 160 Hz (1/3-oktavsteg) (1 till 10 band)

7 Justera nivån genom att vrida på [vridkontrollen] 
och sedan trycka på den.

Level: -12 till +12 dB (i steg om 0,5 dB)*3

*3 Om ImprintEQ är aktiverat, -6 till +6 dB (i steg om 0,5 dB)

8 Om du vill justera en annan frekvens, upprepa steg 6 
och 7.

9 Om du vill justera en annan kanal upprepar du steg 5 
till 8.

• Du kan lyssna med Defeat OFF (justerade inställningsvärden) eller 
med Defeat ON (grundvärde) för att jämföra, genom att följa 
nedanstående anvisningar. 

1 Håll ned [vridkontrollen] i minst 2 sekunder medan du är i 
justeringsläge.

2 Vrid på [vridkontrollen] för att aktivera/avaktivera Defeat 
och lyssna sedan för att jämföra. 

3 För att avsluta, välj ”OFF” och tryck på [ ].

• Du kan stänga av ljudet för den kanal du justerar. 
1 Tryck på [MUTE] när du är i justeringsläge för att stänga 

av kanalens ljud. 
2 För att avbryta funktionen, tryck på [MUTE] igen.

10 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 2 
sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Denna funktion är inte tillgänglig när Defeat är inställt på ON.
• När högtalaren är inställd på läge ”OFF” kan den grafiska 

equalisern för den högtalaren inte ställas in. Se ”Ställa in 
högtalarsystemet (System Select)” (sidan 37)/”Ställa in högtalarna 
(Speaker Setup)” (sidan 38).

• Kontrollera de spelbara frekvensområdena för de anslutna 
högtalarna innan du justerar equalisern. Om högtalarens spelbara 
frekvensintervall är 55 Hz till 30 kHz, har en justering av 40 Hz- 
eller 20 Hz-bandet ingen effekt. Det kan dessutom leda till att du 
överbelastar och skadar högtalarna.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Ställa in den parametriska EQ:n
Den grafiska equaliserns frekvensband är fasta. Detta gör det svårt att 
korrigera för oönskade toppar och dalar vid specifika frekvenser. Den 
parametriska equaliserns mittfrekvens kan finjusteras till dessa specifika 
frekvenser. Sedan finjusteras bandbredden (Q) och nivån, oberoende, 
för nödvändiga korrigeringar. Den parametriska equaliserfunktionen är 
ett avancerat verktyg för seriösa audiofiler.

• Ställ in ”Ställa in equaliserläget (EQ Mode)” på sidan 46 på ”P.EQ”.

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Sound Field 
Adj.” och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”EQ Adjustment” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].
Skärmbilden P-EQ visas.

4 Håll [CHANNEL] intryckt i minst 2 sekunder. Vrid på 
[vridkontrollen] för att välja ”L+R” eller ”L or R” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

L or R: Höger och vänster kanal kan ställas in oberoende 
av varandra.

L+R: Både höger och vänster kanal är inställda på 
samma värde (grundinställningen). 

• När du växlar från ”L or R” till ”L+R”, väljer du vilken justering av 
höger och vänster kanal som ska användas.  

1 Välj ”L R” eller ”R L” genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den. 

L R: Justeringen för vänster kanal ska även användas för 
höger kanal. 

L R: Justeringen för höger kanal ska även användas för 
vänster kanal. 

5 Välj den kanal du vill justera genom att trycka på 
[CHANNEL].

L+R valt: FRONT  REAR  CENTER  
SUBWOOFER*1  FRONT

L or R valt: FRONT L  FRONT R  REAR L  
REAR R  CENTER  SUBWOOFER*2 

 FRONT L
*1 Om subwooferutgången är inställd på monosignal, kan du ställa in 

både SUBWOOFER 1 och 2. 
*2 Om subwooferutgången är inställd på monosignal, kan du ställa in 

SUBWOOFER 1 och 2. Om subwooferutgången är inställd på 
stereosignal, kan du ställa in SUBWOOFER L och R.

• Vilka kanaler som ställs in varierar beroende på det system som valts 
i ”Ställa in högtalarsystemet (System Select)” (sidan 37).
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6 Välj önskat band genom att vrida på [vridkontrollen] 
och sedan trycka på den. 

Band:
FRONT/REAR/CENTER: 1 till 10
SUBWOOFER: 1 till 5

7 Justera frekvensen genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den.

fc:
FRONT/REAR/CENTER:
20 Hz till 20 kHz (i 1/6-oktavsteg)
SUBWOOFER:
20 Hz till 200 Hz (i 1/6-oktavsteg)

8 Justera bandbredden (Q) genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den.

Q: 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0 (8 steg)

9 Justera nivån genom att vrida på [vridkontrollen] 
och sedan trycka på den.

Level: -12 till +12 dB (i steg om 0,5 dB)*3

*3 Om ImprintEQ är aktiverat, -6 till +6 dB (i steg om 0,5 dB)

10 Om du vill justera ett annat band upprepar du steg 6 
till 9.

11 Om du vill justera en annan kanal upprepar du steg 5 
till 10.

• Du kan lyssna med Defeat OFF (justerade inställningsvärden) eller 
med Defeat ON (grundvärde) för att jämföra, genom att följa 
nedanstående anvisningar. 

1 Håll ned [vridkontrollen] i minst 2 sekunder medan du är i 
justeringsläge.

2 Vrid på [vridkontrollen] för att aktivera/avaktivera Defeat 
och lyssna sedan för att jämföra. 

3 För att avsluta, välj ”OFF” och tryck på [ ].

• Du kan stänga av ljudet för den kanal du justerar. 
1 Tryck på [MUTE] när du är i justeringsläge för att stänga 

av kanalens ljud. 
2 För att avbryta funktionen, tryck på [MUTE] igen.

12 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 2 
sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Denna funktion är inte tillgänglig när Defeat är inställt på ON.
• När högtalaren är inställd på läge ”OFF” kan den parametriska 

equalisern för den högtalaren inte ställas in. Se ”Ställa in 
högtalarsystemet (System Select)” (sidan 37)/”Ställa in högtalarna 
(Speaker Setup)” (sidan 38).

• Kontrollera de spelbara frekvensområdena för de anslutna 
högtalarna innan du justerar equalisern. Om högtalarens spelbara 
frekvensintervall är 55 Hz till 30 kHz, har en justering av 40 Hz- 
eller 20 Hz-bandet ingen effekt. Det kan dessutom leda till att du 
överbelastar och skadar högtalarna.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Om delningsfiltret (X-Over)

Delningsfilter (X-Over):
Den här enheten är utrustad med ett aktivt delningsfilter. Delningsfiltret 
begränsar de frekvenser som kommer till utgångarna. Varje kanal styrs 
oberoende av de andra. På så sätt kan varje högtalarpar drivas av de 
frekvenser som de speciellt utformats för.
Delningsfiltret justerar HPF (högpassfiltret) eller LPF (lågpassfiltret) 
för varje frekvensområde, och även lutningen (hur snabbt filtrets 
respons stiger och faller).
Justeringarna ska göras enligt högtalarnas specifika återgivning. 
Beroende på högtalarna kan ett passivt nätverk krävas. För ytterligare 
information om detta rådfrågar du närmaste Alpine-återförsäljare.

• HPF (högpassfilter): klipper de låga frekvenserna och släpper fram 
höga frekvenser.

• LPF (lågpassfilter): klipper de höga frekvenserna och släpper fram 
låga frekvenser.

• Lutning: Nivåförändringen (i dB) för en frekvensändring på en oktav.
• Ju högre lutningsvärde, desto brantare lutning.
• Justera lutningen till FLAT (0 dB/oct) för att koppla förbi HP- eller 

LP-filtren.
• Använd inte en diskanthögtalare utan att HPF är aktivt eller inställt 

på en väldigt låg frekvens, eftersom detta kan skada högtalaren 
beroende på de låga frekvenserna.

• Du kan inte justera delningsfrekvensen högre än HPF eller lägre än 
LPF.

• Justeringarna ska göras enligt högtalarnas rekommenderade 
delningsfrekvens. Avgör högtalarnas rekommenderade 
delningsfrekvens. Justeringar till ett frekvensområde utanför det 
rekommenderade kan skada högtalarna.
Rekommenderade delningsfrekvenser för Alpine-högtalare finns i 
respektive bruksanvisning. Vi är inte ansvariga för skador eller 
felaktigt fungerande högtalare som orsakas av att delningsfiltret 
använts utanför de rekommenderade värdena.

Brytfrekvensens justeringsintervall 
(1/6-oktavssteg)

HPF LPF

Front High
20 Hz till 18 kHz 22 Hz till 20 kHz
1 kHz till 18 kHz 
(endast diskant)

1,1 kHz till 20 kHz 
(endast diskant)

Front Mid 20 Hz till 18 kHz 22 Hz till 20 kHz
Front Low 20 Hz till 18 kHz 22 Hz till 20 kHz

Rear 20 Hz till 18 kHz 22 Hz till 20 kHz
Center 20 Hz till 18 kHz 22 Hz till 20 kHz

Subwoofer 20 Hz till 180 Hz 22 Hz till 200 Hz

Nivåjustering 
(0 till -12 dB) Utgångsfrekvensintervall

Lutning FLAT

Lutningsjustering

20 Hz
HPF 
brytfrekvens

LPF 
brytfrekvens

(Skiljer sig från verklig visning)
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Justera X-Over och växla faserna
I det här avsnittet beskrivs hur du justerar X-Over. Innan du arbetar med 
detta, se ”Om delningsfiltret (X-Over)” (sidan 48).

Information om justering av subwoofer
Om subwoofern är monterad på det bakre golvet kan du välja en 
mindre brant LPF-lutning (t.ex. 6 dB/oct.) för att lokalisera ljudet 
mer bakåt. Detta kan även påverka ljudlokaliseringen där fram. 

Information om justering av det höga frekvensområdet
Beroende på högtalaren, kan inmatning av 
lågfrekvenskomponentsignaler (ca. 2 kHz eller lägre) med HPF-
justering leda till distorsion. Om distorsion uppstår, ställ in en 
brant lutning (t.ex. 30 dB/okt.).

Justera så att mellan och högfrekventa ljud inte separerar.
Använd vanligen med LPF avaktiverat. Om det höga 
frekvensområdet är för kraftigt, rekommenderar vi att du justerar 
för en mindre brant lutning.

Information om justering av det låga frekvensområdet
När en subwoofer är ansluten och du använder en högtalare 
med ett lågt område under 10 eller 12 cm, och du ställer in det 
låga områdets HPF på ”OFF” leda till distorsion när 
lågfrekvenskomponenter matas in.
Om detta inträffar ställer du in H.P.F.-lutningen på ett värde som 
passa högtalarens frekvensomfång.

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Sound Field 
Adj.” och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”X-Over” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].
Skärmbilden X-OVER visas.

4 Håll [CHANNEL] intryckt i minst 2 sekunder. Vrid på 
[vridkontrollen] för att välja ”L+R” eller ”L or R” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

L or R: Höger och vänster kanal kan ställas in oberoende 
av varandra. 

L+R: Både höger och vänster kanal är inställda på 
samma värde (grundinställningen). 

• När du växlar från ”L or R” till ”L+R”, väljer du vilken justering av 
höger och vänster kanal som ska användas.  

1 Välj ”L R” eller ”R L” genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den. 

L R: Justeringen för vänster kanal ska även användas för 
höger kanal. 

L R: Justeringen för höger kanal ska även användas för 
vänster kanal. 

5 Välj den kanal du vill justera genom att trycka på 
[CHANNEL]. 

L+R valt: FRONT HIGH FRONT MID
FRONT LOW REAR CENTER
SUBWOOFER*1 FRONT HIGH

L or R valt: FRONT L HIGH FRONT R HIGH
FRONT L MID FRONT R MID
FRONT L LOW FRONT R LOW
REAR L REAR R CENTER
SUBWOOFER*2 FRONT L HIGH

*1 Om subwooferutgången är inställd på monosignal, kan du ställa in 
både SUBWOOFER 1 och 2. 

*2 Om subwooferutgången är inställd på monosignal, kan du ställa in 
SUBWOOFER 1 och 2. Om subwooferutgången är inställd på 
stereosignal, kan du ställa in SUBWOOFER L och R.

• Vilka kanaler som ställs in varierar beroende på det system som valts 
i ”Ställa in högtalarsystemet (System Select)” (sidan 37).

6 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”HPF” och tryck 
sedan på [vridkontrollen].

7 Välj önskad brytfrekvens (fc) genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den.

• Den frekvens som kan justeras kan variera beroende på kanalen 
(högtalare). Se ”Om delningsfiltret (X-Over)” (sidan 48).

8 Justera lutningen genom att vrida på [vridkontrollen] 
och sedan trycka på den.

Slope: 0(OFF)/-6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct*3

*3 Vare sig LPF för subwoofer eller HPF för fram hög kan ställas in på 
0 (AV). 

9 Justera förstärkningen genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den.

Gain: -24 till 0 dB (i steg om 0,5 dB)

10 Växla fasen genom att vrida på [vridkontrollen] och 
sedan trycka på den.

Phase: 0°/180°

Då återgår du till skärmbilden för steg 6.

11 Välj sedan ”LPF” i steg 6 och upprepa steg 7 till 10 
för att justera HPF. 
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12 Om du vill justera en annan kanal upprepar du steg 5 
till 11.

• Du kan stänga av ljudet för den kanal du justerar. 
1 Tryck på [MUTE] när du är i justeringsläge för att stänga 

av kanalens ljud. 
2 För att avbryta funktionen, tryck på [MUTE] igen.

13 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• När ”FRONT HIGH” ställts in på diskanthögtalare för att skydda 
högtalaren, finns det ingen inställning för avaktivering av filter 
(Slope OFF) för HPF. Det finns ingen inställning för avaktivering av 
filter (Slope OFF) för Subwoofer LPF heller. 

• När högtalaren är i avstängd läge, har X-Over ingen inverkan på 
högtalaren. Se ”Ställa in högtalarsystemet (System Select)” 
(sidan 37)/”Ställa in högtalarna (Speaker Setup)” (sidan 38).

• Kontrollera uppspelningsfrekvenserna för de anslutna högtalarna 
innan justering.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Justera tidskorrigeringen (TCR)
På grund av de särskilda förhållandena i bilen är det stora skillnader 
mellan avstånden för de olika högtalarna och lyssningspositionen. Rätt 
tidskorrigering kan erhållas med hjälp av den automatiska 
tidskorrigeringsfunktionen (”Auto TCR”), men det går också att 
beräkna de optimala korrigeringsvärdena och eliminera tidsfelet vid 
lyssningspositionen med den här funktionen.

e Beräkning av tidskorrigering

1 Sitt där lyssnaren kommer att sitta (t.ex. förarsätet) 
och mät avståndet (i meter) mellan ditt huvud och de 
olika högtalarna.

2 Beräkna skillnaden i avstånd mellan högtalaren 
längst bort och de övriga högtalarna.
L = (avstånd till mest avlägsna högtalare) – (avstånd till 
övriga högtalare)

3 Dela avstånden som beräknats för de olika 
högtalarna med ljudets hastighet (343 m/sek. vid 
20°C).
Detta värde är tidskorrigeringsvärdet för de olika 
högtalarna.

Konkreta exempel
1 Beräkna tidskorrigeringsvärdet för vänster framhögtalare 

i schemat nedan.

Villkor:
Avstånd mellan högtalaren längst bort och lyssningspositionen: 
2,25 m
Avstånd mellan vänster framhögtalare och lyssningspositionen: 
0,5 m
Beräkning: L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m
Kompenseringstid= 1,75 ÷ 343 × 1 000 = 5,1 (ms)

Med andra ord ger en inställning av tidskorrigeringsvärdet för 
vänster framhögtalare om 5,1 (ms) ett virtuellt avstånd som 
matchar avståndet till högtalaren längst bort.

e Ange tidskorrigeringen

4 Tryck på [FUNC.].

5 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Sound Field 
Adj.” och tryck sedan på [vridkontrollen].

6 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”TCR” och tryck 
sedan på [vridkontrollen].
Skärmbilden TCR visas.

7 Välj [ON] för ”TCR” genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den.

• Om du väljer ”OFF”, avaktiveras TCR-funktionen. 

8 Håll [CHANNEL] intryckt i minst 2 sekunder. Vrid på 
[vridkontrollen] för att välja ”L+R” eller ”L or R” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

L or R: Höger och vänster kanal kan ställas in oberoende 
av varandra.

L+R: Både höger och vänster kanal är inställda på 
samma värde (grundinställningen).

2,25m

0,5m

5,1ms

Ljudet är ojämnt, eftersom 
avståndet mellan 
lyssningspositionen och de olika 
högtalarna är olika.
Avståndsskillnaden mellan 
vänster framhögtalare och höger 
bakhögtalare är 1,75 m.

Tidskorrigering eliminerar 
skillnaden mellan tiden det tar 
för ljudet från de olika 
högtalarna att nå 
lyssningspositionen.
Om du ställer in 
tidskorrigeringen för vänster 
framhögtalare till 5,1 ms kan du 
koordinera avståndet från 
lyssningspositionen till 
högtalaren.
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• När du växlar från ”L or R” till ”L+R”, väljer du vilken justering av 
höger och vänster kanal som ska användas.  

1 Välj ”L R” eller ”R L” genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den. 

L R: Justeringen för vänster kanal ska även användas för 
höger kanal. 

L R: Justeringen för höger kanal ska även användas för 
vänster kanal. 

9 Välj den kanal du vill justera genom att trycka på 
[CHANNEL].

L+R valt: FRONT HIGH FRONT MID
FRONT LOW REAR CENTER
SUBWOOFER*1 FRONT HIGH

L or R valt: FRONT L HIGH FRONT R HIGH
FRONT L MID FRONT R MID
FRONT L LOW FRONT R LOW
REAR L REAR R CENTER
SUBWOOFER*2 FRONT L HIGH

*1 Om subwooferutgången är inställd på monosignal, kan du ställa in 
både SUBWOOFER 1 och 2. 

*2 Om subwooferutgången är inställd på monosignal, kan du ställa in 
SUBWOOFER 1 och 2. Om subwooferutgången är inställd på 
stereosignal, kan du ställa in SUBWOOFER L och R.

• Vilka kanaler som ställs in varierar beroende på det system som valts 
i ”Ställa in högtalarsystemet (System Select)” (sidan 37).

10 Justera det beräknade tidskorrigeringsvärdet (0,00 
till 20,00 ms) genom att vrida på [vridkontrollen].

Inställningsinnehåll: 0,00 till 20,00 ms (i steg om 0,05 ms)

• Avstånden kan visas i ”cm” eller ”inch” (se ”Ställa in enheten för 
tidskorrigeringsjustering (TCR Parameter)” sidan 51).

11 Om du vill justera en annan kanal upprepar du steg 9 
till 10.

• Du kan lyssna med Defeat OFF (justerade inställningsvärden) eller 
med Defeat ON (grundvärde) för att jämföra, genom att följa 
nedanstående anvisningar. 

1 Håll ned [vridkontrollen] i minst 2 sekunder medan du är i 
justeringsläge.

2 Vrid på [vridkontrollen] för att aktivera/avaktivera Defeat 
och lyssna sedan för att jämföra. 

3 För att avsluta, välj ”OFF” och tryck på [ ].

• Du kan stänga av ljudet för den kanal du justerar. 
1 Tryck på [MUTE] när du är i justeringsläge för att stänga 

av kanalens ljud. 
2 För att avbryta funktionen, tryck på [MUTE] igen.

12 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Denna funktion är inte tillgänglig när Defeat är inställt på ON.
• När högtalaren är inställd på läge ”OFF” kan tidskorrigeringen för 

den högtalaren inte ställas in. Se ”Ställa in högtalarsystemet (System 
Select)” (sidan 37)/”Ställa in högtalarna (Speaker Setup)” 
(sidan 38).

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Ställa in enheten för 
tidskorrigeringsjustering (TCR 
Parameter)
Enheten för mätning av tidskorrigering kan ställas in på ”cm” eller 
”inch”. (Grundinställning: ”cm”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Sound Field 
Adj.” och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Setup” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”TCR Parameter” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

5 Välj ”cm” eller ”inch” genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den.

cm: Enheten för tidskorrigering blir ”cm”. 
inch: Enheten för tidskorrigering blir ”inch”. 

6 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

Visar avstånden från 
lyssningspositionerna till högtalarna
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Ställa in läget för uppspelning av 
2-kanalssignal (Mode)
När du spelar upp 2-kanals stereo väljer du ett uppspelningsläge som 
bäst passar musiken. (Grundinställning: ”Stereo”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Playback Mode” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Mode” och tryck 
sedan på [vridkontrollen].

Skärmbilden för val av Mode visas.

4 Välj önskat uppspelningsläge genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den.

Inställningsinnehåll:Stereo/Rear Fill/EUPHONY/Dolby PLII

Stereo: Spela upp i 2-kanals stereo. 
Rear Fill: Mata ut den främre signalen från 

bakkanalerna. 
EUPHONY: Spela upp i 5.1-kanals surround (sidan 52).
Dolby PLII: Spela upp i Dolby Pro Logic II surround 

(sidan 53).

5 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• För linjär PCM, skickas frontsignalerna till bakkanalen även om 
systemet är inställt på ”Stereo”. 

• ”Rear Fill”-funktion
Beroende på insignalerna kan det hända att ljudet bara matas ut från 
fronthögtalarna. I det här fallet kan ”Rear Fill”-funktionen 
användas till att mata ut signaler även från de bakre högtalarna.

• Om inställningen av Rear Fill görs när Rear Mix är aktiverat blir 
ljudet oförändrat eftersom Rear Mix ges prioritet under annan 
2-kanalsavkodning än linjär PCM.

• När både bak- och centerhögtalare är avaktiverade i ”Ställa in 
högtalarsystemet (System Select)” (sidan 37)/”Ställa in högtalarna 
(Speaker Setup)” (sidan 38), kan detta alternativ inte ställas in.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Ställa in EUPHONY (EUPHONY)
EUPHONY skapar 5.1-kanals surround med adaptiv surround-teknik 
baserat på en musiksignal som spelats in i 2 kanaler. 
När du ställer in EUPHONY och spelar upp en CD eller en iPod-
stereokälla kan du njuta av den realistiska upplevelsen av musiker som 
spelar runt dig. Vid uppspelning av DVD-filmer kan du njuta av känslan 
av en lokaliserad dialog och imponerande tredimensionella ljudeffekter.
I den här inställningen kan EUPHONY-läget väljas. (Grundinställning: 
”ACOUSTIC”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Playback Mode” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Mode” och tryck 
sedan på [vridkontrollen].
Skärmbilden för val av Mode visas.

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”EUPHONY” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

5 Tryck på [ ].
Då återgår du till skärmbilden för steg 3.

6 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”EUPHONY” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

7 Vrid på [vridkontrollen] för att välja läget och tryck 
sedan på [vridkontrollen].

Inställningsinnehåll: ACOUSTIC/LIVE/CINEMA/TV SHOW/
Custom 1/Custom 2/Custom 3

ACOUSTIC: Lokaliseringen framhävs. Läget med vanlig 
ljudfältsresonans. 

LIVE: Rumskänslan framhävs. Läget där 
ljudfältsresonansen blir mer märkbar. 

CINEMA: Läge passande för filmljud. Dialoger återges 
tydligt och ljudeffekten blir klar. 

TV SHOW: Läge passande för direktsänt ljud, i t.ex. 
digitala utsändningar.

• Custom 1/Custom 2/Custom 3 kan bara väljas när funktionen ställs 
in på en dator (se ”Anpassa EUPHONY” sidan 31).

Använda 
multikanalfunktionen

FUNC.

Vridkontroll

CHANNEL

01SE00PXAH800.book  Page 52  Monday, February 14, 2011  6:09 PM



53-SE

01SE07PXAH800.fm

ALPINE PXA-H800_SE 68-13530Z68-A (B5)

Från fjärrkontrollen

8 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• När både bak- och centerhögtalare är avaktiverade i ”Ställa in 
högtalarsystemet (System Select)” (sidan 37)/”Ställa in högtalarna 
(Speaker Setup)” (sidan 38), kan detta alternativ inte ställas in.

• Den här funktionen fungerar bara med 2-kanaliga signaler.
• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 

när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Använda Dolby Pro Logic II (Dolby PLII)
Pro Logic-bearbetning kan tillämpas på musiksignaler som spelats in i 
2-kanalig stereo. Detta ger vanlig 2-kanalsstereo en mer liveliknande, 
konsertsalseffekt. När du väljer ”Music” kan du justera centerbredden. 
Den här funktionen tillhandahåller den optimala röstlokaliseringen 
genom att justera centerkanalens lokalisering mellan centerhögtalaren 
och de vänstra och högra högtalarna. (Grundinställning: ”Music”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Playback Mode” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Mode” och tryck 
sedan på [vridkontrollen].
Skärmbilden för val av Mode visas.

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Dolby PLII” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

5 Tryck på [ ].
Då återgår du till skärmbilden för steg 3.

6 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Dolby PLII” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

Skärmbilden DOLBY PLII visas.

7 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Music” eller 
”Movie” och tryck sedan på [vridkontrollen].

Music: Passar TV-program i stereo och alla program 
kodade med Dolby Surround. Förbättrar 
ljudfältsnärvaron till att efterlikna det för ett diskret 
5.1-kanalsljud.

Movie: Kan användas för alla stereomusikinspelningar och 
ger ett brett och djupt ljudfält.

8 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• För information om Dolby Pro Logic II, se sidan 61.
• När både bak- och centerhögtalare är avaktiverade i ”Ställa in 

högtalarsystemet (System Select)” (sidan 37)/”Ställa in högtalarna 
(Speaker Setup)” (sidan 38), kan detta alternativ inte ställas in.

• Den här funktionen fungerar bara med 2-kanaliga signaler.
• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 

när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Justera centerbredden (Center Width)
När du väljer ”Music” för ”Dolby Pro Logic II” kan du justera centerns 
bredd i följande steg. Den här funktionen tillhandahåller den optimala 
röstpositionen genom att justera centerkanalens position mellan 
centerhögtalaren och de vänstra och högra högtalarna. (De justeringar 
som görs i ”Justera ljudbilden (BI-PHANTOM)” (sidan 55) fungerar 
inte när den här funktionen är aktiverad.) (Grundinställning: ”OFF”, 
”Level 0”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Playback Mode” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Center Width” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”ON” och tryck 
sedan på [vridkontrollen].

5 Justera nivån genom att vrida på [vridkontrollen].
LEVEL: 0 till 7

När nivån blir högre, går centerkanalen mot de båda 
sidorna.

6 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• När centerhögtalaren är avaktiverad i ”Ställa in högtalarsystemet 
(System Select)” (sidan 37)/”Ställa in högtalarna (Speaker Setup)” 
(sidan 38), kan detta alternativ inte ställas in.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

01SE00PXAH800.book  Page 53  Monday, February 14, 2011  6:09 PM



54-SE

01SE07PXAH800.fm

ALPINE PXA-H800_SE 68-13530Z68-A (B5)

Från fjärrkontrollen

Procedur för justering av 
flerkanalsfunktion
Gör justeringarna som beskrivs nedan för att återge Dolby Digital- och 
DTS-ljud med större noggrannhet.

Om du kombinerar de automatiska justeringarna etc.
Vi rekommenderar att du gör de automatiska justeringarna innan du 
justerar Dolby Surround.

Justera högtalarvolymnivån (Output 
Level)
Testtonerna hjälper dig göra volymjusteringarna för de olika högtalarna. 
När nivåerna är lika höga kan en stark känsla av närvaro höras från de 
olika högtalarna på lyssningspositionen. (Grundinställning: ”±0dB”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Multi Ch. Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Output Level” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

Skärmbilden OUTPUT LEVEL visas och testsignalen spelas 
upp i den vänstra fronthögtalaren.

4 Välj kanalen genom att trycka på [CHANNEL].
Testtonen spelas upp i den valda kanalen. 

ch.: Left/Center/Right/R-Surround/L-Surround

• Vilka kanaler som ställs in varierar beroende på det system som 
ställts in i ”Ställa in högtalarsystemet (System Select) (sidan 37)”.

5 Justera högtalarvolymerna för varje kanal så att de 
blir lika medan testtonen spelas upp i varje kanal. 
Justera nivån genom att vrida på [vridkontrollen].

LEVEL: -10 till +10 dB (i steg om 1 dB)
Justera utifrån fronthögtalarna.

6 Om du vill justera en annan kanal upprepar du steg 4 
och 5.

7 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, snabbspola framåt eller byta 
ljudkanal på enheten medan denna justering görs. Inställningen 
avbryts om du byter avkodningsläge.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Ställa in läget för uppspelning av 2-kanalssignal (Mode) 
(sidan 52)

Det här ställer in läget för uppspelning av 2-kanalssignal.

Justera ljudbilden (BI-PHANTOM) (sidan 55)
Justera ljudbilden för att erhålla ett ljud som om 
centerhögtalaren var direkt framför lyssnaren.

Ställa in linjär PCM (PCM Mode) (sidan 56)
Du kan välja mellan 2- eller 3-kanal uppspelning av en skiva 

inspelad med linjär PCM.

Blanda det lågfrekventa ljudet i centerkanalen med de främre 
vänstra/högra kanalerna (Center Bass Split) (sidan 56)

Om du aktiverar den här funktionen blandas de ljudsignaler 
som avges från de främre högtalarna med centerkanalens 

ljudsignaler (låga frekvenser).

Blanda det lågfrekventa ljudet i bakkanalerna (Rear Mix) 
(sidan 55)

Få mjukt ljud i baksätet genom att blanda frontkanalernas 
ljudsignaler i bakhögtalarna.

Få kraftfullt ljud på hög volym (Listening Mode) (sidan 56)
Få ett kraftfullt ljud med ännu mer kraft, som i en biosalong.

Justera DVD-nivån (DVD Level) (sidan 57)
Justera volymsignalen i lägena Dolby Digital, Dolby Pro 

Logic II, DTC och PCM.

Justera högtalarvolymnivån (Output Level) (sidan 54)
Justera varje högtalarens volym till samma nivå.

Lagra förinställda värden (Preset Store) (sidan 36)
Lagra alla inställningar och justeringar gjorda på PXA-H800 

(inte bara ovanstående inställningar/justeringar) i minnet.
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Justera ljudbilden (BI-PHANTOM)
Om du ska installera en centerhögtalare måste den placeras på 
instrumentpanelen, på samma avstånd från den vänstra och högra 
högtalaren. I de flesta fall är detta väldigt svårt att uppnå. Med hjälp av 
Bi-PHANTOM-funktionen skapar du en virtuell centerhögtalare genom 
att skicka centerkanalens information till de båda framhögtalarna. Om 
du justerar centerbredden i Dolby Pro Logic II ”Music” (se ”Använda 
Dolby Pro Logic II (Dolby PLII)” på sidan 53), fungerar inte den här 
funktionen. Detta används i system där det inte finns någon subwoofer 
och de bakre högtalarna kan återge lägre frekvenser än framhögtalarna. 
(Grundinställning: ”OFF”, ”±0 dB”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Multi Ch. Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”BI-PHANTOM” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”ON” och tryck 
sedan på [vridkontrollen].

Om du aktiverar den här funktionen skapas en ljudbild där 
centerhögtalaren placeras virtuellt exakt framför lyssnaren 
genom att dela upp centerkanalens ljud till de båda 
sidorna. 

5 Justera nivån genom att vrida på [vridkontrollen].

LEVEL: -5 till +5 dB (i steg om 1 dB)

Nivån kan justeras mellan -5 och +5. När nivån blir högre rör 
sig ljudbilden från centerhögtalarens plats mot de båda 
sidorna.

6 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Utför inte åtgärder som stopp/pause/skivbyte/snabbspolning/
ljudväxling på spelaren under denna inställningsjustering.  När 
avkodningsläget växlar, avbryts inställningarna. 

• När centerhögtalaren är avaktiverad i ”Ställa in högtalarsystemet 
(System Select)” (sidan 37)/”Ställa in högtalarna (Speaker Setup)” 
(sidan 38), kan detta alternativ inte ställas in.

• Fungerar bara för Dolby Pro Logic II, EUPHONY och DTS (med 
centersignal).

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Blanda det lågfrekventa ljudet i 
bakkanalerna (Rear Mix)
Den här funktionen blandar fronthögtalarnas ljudsignaler med de 
ljudsignaler som spelar upp i de bakre högtalarna, vilket förbättrar 
ljudet i bilens baksäte. Detta används i system där det inte finns någon 
subwoofer och de bakre högtalarna kan återge lägre frekvenser än 
framhögtalarna. (Grundinställning: ”OFF”, ”±0 dB”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Multi Ch. Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Rear Mix” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”ON” och tryck 
sedan på [vridkontrollen].

Om du aktiverar den här funktionen blandas ljudsignalerna 
från bakhögtalarna med de främre ljudsignalerna.

5 Justera nivån genom att vrida på [vridkontrollen].

LEVEL: -6/-3/0/+3/+6 dB

Nivån kan justeras i 5 steg. Ju högre nivå, desto mer av det 
lågfrekventa ljudet spelas upp i bakhögtalarna. (Beroende 
på materialet, t.ex. DVD, kan effekten variera.)  

6 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, snabbspola framåt eller byta 
ljudkanal på enheten medan denna justering görs. Inställningen 
avbryts om du byter avkodningsläge.

• När bakhögtalaren är avaktiverad i ”Ställa in högtalarsystemet 
(System Select)” (sidan 37)/”Ställa in högtalarna (Speaker Setup)” 
(sidan 38), kan detta alternativ inte ställas in. 

• Fungerar bara för Dolby Pro Logic II, EUPHONY och DTS (med 
baksignal).

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).
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Blanda det lågfrekventa ljudet i 
centerkanalen med de främre vänstra/
högra kanalerna (Center Bass Split)
Om du aktiverar den här funktionen skickas centerkanalens låga 
frekvenser till de båda framhögtalarna. Detta förbättrar ljudet när du har 
en liten centerhögtalare. Den här funktionen används när 
centerhögtalaren har liten diameter och inte kan återge lågfrekventa 
ljud. (Grundinställning: ”OFF”, ”315 Hz”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Multi Ch. Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Center Bass 
Split” och tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”ON” och tryck 
sedan på [vridkontrollen].

Om du aktiverar den här funktionen blandas de ljudsignaler 
som avges från de främre högtalarna med centerkanalens 
ljudsignaler (låga frekvenser).

5 Justera frekvensen genom att vrida på 
[vridkontrollen].

fc: 200 Hz/225 Hz/250 Hz/280 Hz/315 Hz/350 Hz/400 Hz/
450 Hz/500 Hz

6 Håll [ ] intryckt i minst 2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, snabbspola framåt eller byta 
ljudkanal på enheten medan denna justering görs. Effekten upptäcks 
kanske inte direkt beroende på avkodningsförhållanden.

• När centerhögtalaren är avaktiverad i ”Ställa in högtalarsystemet 
(System Select)” (sidan 37)/”Ställa in högtalarna (Speaker Setup)” 
(sidan 38), kan detta alternativ inte ställas in. 

• Fungerar bara för Dolby Pro Logic II, EUPHONY och DTS (med 
centersignal).

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Ställa in linjär PCM (PCM Mode)
Utsignalen kan ställas in på 2 eller 3 kanaler när du spelar upp skivor 
inspelade i linjär PCM. (Grundinställning: ”2ch”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Multi Ch. Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”PCM Mode” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”2ch” eller ”3ch” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

2ch: 2-kanals utmatning (vänster/höger)
3ch: 3-kanals utmatning (vänster/höger/center)

5 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• När centerhögtalaren är avaktiverad i ”Ställa in högtalarsystemet 
(System Select)” (sidan 37)/”Ställa in högtalarna (Speaker Setup)” 
(sidan 38), kan detta alternativ inte ställas in. 

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Få kraftfullt ljud på hög volym (Listening 
Mode)
Med Dolby Digital komprimerar dynamikomfånget så att ett kraftfullt 
ljud kan erhållas på vanliga volymnivåer. Denna komprimering kan tas 
bort för att få ett ännu mer kraftfullt ljud, som ljudet i en biosalong. Den 
här funktionen fungerar bara i Dolby Digital-läge. (Grundinställning: 
”Standard”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Multi Ch. Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Listening Mode” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Standard” eller 
”Maximum” och tryck sedan på [vridkontrollen].

Standard: För att njuta av ett dynamiskt ljud på vanlig 
volym 

Maximum: För att njuta av ett dynamiskt ljud på högsta 
volym 
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5 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Den här funktionen kan bara användas med Dolby Digital. 
• Använd den här funktionen på en volymnivå där du fortfarande hör 

ljud utanför kupén. 
• Beroende på typer av källor, t.ex. DVD-material, kan det hända att 

denna funktion inte har någon effekt.
• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 

när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Justera DVD-nivån (DVD Level)
Volymnivån för lägena Dolby Digital, Dolby PLII, DTS, EUPHONY 
och PCM kan ställas in. (Grundinställning: ”±0dB”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Multi Ch. Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”DVD Level” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Välj det läge du vill justera genom att vrida på 
[vridkontrollen] och sedan trycka på den.

Justeringslägen: Dolby D/Dolby PLII/DTS/PCM/
EUPHONY

5 Välj nivån genom att vrida på [vridkontrollen].

Justeringsnivå: -10 till +10 dB (i steg om 1 dB)

6 Tryck på [ ]. Upprepa steg 4 och 5 för att ställa in 
nivåerna för varje läge. 

7 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• Undvik att stoppa, pausa, byta skiva, snabbspola framåt eller byta 
ljudkanal på enheten medan denna justering görs. Effekten upptäcks 
kanske inte direkt beroende på avkodningsförhållanden.

• Det rekommenderas att du lagrar inställningsinnehållet på enheten 
när du gjort inställningen. För mer information, se ”Lagra 
förinställda värden (Preset Store)” (sidan 36).

Sänka volymen snabbt (Mute)
Aktivering av den här funktionen sänker volymen omedelbart med 
20 dB.

1 Tryck på [MUTE].
Ljudnivån sänks med cirka 20 dB. ”-20 dB Mute” visas på 
skärmen under tiden som funktionen är aktiverad. 

2 För att avbryta funktionen, tryck på [MUTE] igen.

• Alla omkopplare avbryter funktionen. 
• När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten, kan du inte 

använda den här funktionen.

Stänga av bakgrundsbelysningen 
(BLACK OUT-funktion)
När Blackout-läget aktiveras, stängs bakgrundsbelysningen och belysta 
knappar på styrenhetens display och PXA-H800:s indikatorer av för att 
spara ström. De energiresurser som frigörs förbättrar ljudkvaliteten. 

1 Håll [vridkontrollen] intryckt i minst 2 sekunder.
Bakgrundsbelysningen stängs av. BLACK OUT-indikatorn 
tänds.

2 För att avbryta detta, håll [vridkontrollen] intryckt 
igen i minst 2 sekunder.

• När en annan omkopplare används medan bakgrundsbelysningen är 
släckt, tänds den under 5 sekunder och släcks sedan igen. 

Övriga 
användbara 
funktioner

FUNC.

VIEW

Vridkontroll

MUTE

BLACK OUT-indikator
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Ställa in färgen för styrenhetens 
upplysta knapp (ILLUMINATION)
Du kan ändra belysningsfärg för knapparna. (Grundinställning: 
”BLUE”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Display Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”ILLUMINATION” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”BLUE” eller 
”RED.”

5 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

Justera displayens ljusstyrka (Dimmer)
Ställ in dimmerkontrollen på ”Auto” för att minska enhetens ljusstyrka 
när bilens strålkastare är på. Det här läget är användbart om du tycker att 
enhetens knappljus lyser för starkt på natten. (Grundinställning: 
”Auto”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Display Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Dimmer” och 
tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Vrid [vridkontrollen] till ”Auto” eller ”Manual.”

5 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.

• När ”Manual” är valt ändras inte displayens ljusstyrka när du slår 
på strålkastarna. Då används alltid den ljusstyrka som angetts i 
”Justera displayens ljusstyrkenivå (Dimmer Level)” (sidan 58).

Justera displayens ljusstyrkenivå 
(Dimmer Level)
När dimmerkontrollen är ON, finns tre dimmernivåer tillgängliga. Den 
högsta, Level 3, ger mest nedtoning när bilens strålkastare är påslagna. 
(Grundinställning: ”Level 1”)

1 Tryck på [FUNC.].

2 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Display Setup” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

3 Vrid på [vridkontrollen] för att välja ”Dimmer Level” 
och tryck sedan på [vridkontrollen].

4 Välj mellan ”Level 1” till ”Level 3” genom att vrida på 
[vridkontrollen].

5 När inställningen är klar, håll ned [ ] i minst 
2 sekunder.

• Om du trycker på [ ] under inställningen återgår enheten till det 
föregående alternativet.
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Växla displayen
Du kan välja vilket displayläge som ska användas. 

1 Tryck på [VIEW].
Displayläget ändras för varje tryckning. 

ALPINE-LOGOTYP

Källvisning*

Spänning/temperaturvisning

Information om den aktuella ljudströmskanal som spelas upp

Status för varje funktion och den uppspelande strömmens 
formatinformation

ALPINE-LOGOTYP

* När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten visas inte 
källskärmbilden.

Spänning

Temperaturen i enheten
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Systemkonfiguration

Tabell 1 (Utgångssystem)

* Kan inte avaktiveras.

Tabell 2 (Ingångssystem)

Information

Högtalarsystem CH-1(L) CH-2(R) CH-3(L) CH-4(R) CH-5(L) CH-6(R) CH-7(L) CH-8(R)

F-2way+R+SW 
(4.2ch-system)

Fram 2-vägs Bak Subwoofer
Fram hög (L) Fram hög (R) Fram låg (L)* Fram låg (R)* Bak (L) Bak (R) Subwoofer 

(L)
Subwoofer 

(R)

F-3way+SW 
(2.2ch-system)

Fram 3-vägs Subwoofer
Fram hög (L) Fram hög (R) Fram mellan 

(L)*
Fram mellan 

(R)*
Fram låg (L) Fram låg (R) Subwoofer 

(L)
Subwoofer 

(R)

F-3way+R 
(4.0ch-system)

Fram 3-vägs Bak
Fram hög (L) Fram hög (R) Fram mellan 

(L)*
Fram mellan 

(R)*
Fram låg (L) Fram låg (R) Bak (L) Bak (R)

F-2way+R+C+SW 
(5.1ch-system)

Fram 2-vägs Bak Center Subwoofer
Fram hög (L) Fram hög (R) Fram låg (L)* Fram låg (R)* Bak (L) Bak (R) Center Subwoofer

RCA-
ingångsmönster

AUX INPUT
CH-1 (L) CH-2 (R) CH-3 (L) CH-4 (R) CH-5 (L) CH-6 (R)

5.1ch Input

AUX1
FL

(Vänster 
fram)

FR
(Höger fram)

RL
(Vänster bak)

RR
(Höger bak)

C
(Center)

SubW
(Subwoofer)

4ch&2ch Input

AUX1 AUX2
FL

(Vänster 
fram)

FR
(Höger fram)

RL
(Vänster bak)

RR
(Höger bak)

L
(Vänster)

R
(Höger)

2ch×3 Input
AUX1 AUX2 AUX3

L
(Vänster)

R
(Höger)

L
(Vänster)

R
(Höger)

L
(Vänster)

R
(Höger)
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Terminologi

Dolby Digital
Dolby Digital är en digital ljudkomprimeringsteknik som 
utvecklats av Dolby Laboratories som gör det möjligt att effektivt 
spela in stora mängder ljudinformation på skivor. Det är 
kompatibelt med ljudsignaler från mono (1 kanal) och hela 
vägen upp till 5.1-kanals surroundljud. Signalerna för de olika 
kanalerna är helt oberoende av varandra och eftersom ljudet är 
digitalt med hög kvalitet förlorar man ingen ljudkvalitet.

DTS
Detta är hemmaversionen av det digitala ljudformatet DTS 
Sound System. Det här högkvalitativa ljudsystemet har 
utvecklats av Digital Theater Systems Corp för användning i 
biosalonger.
DTS har sex oberoende ljudspår. Biopresentationen har bevarats 
helt i hemmet och i andra installationer. DTS är en förkortning av 
Digital Theater Systems

Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II ger ett flerkanaligt surroundljud från en valfri 
2-kanals källa. Det återger en utökad bandbredd med 5.1-
kanaler.
Detta möjliggörs av en avancerad matrissurroundavkodare. 
Denna nya avkodare kan få ut rumsegenskaper från inspelning 
utan att införa färgningar eller fördröjningar i ljudet som inte 
fanns där innan.
Linjärt PCM-ljud
LPCM är ett signalinspelningsformat som används för vanliga 
musik-CD-skivor. Medan musik-CD-skivor spelas in i 44,1 kHz/
16 bitar, spelas DVD-skivor in i mellan 48 kHz/16 bitar och 
96 kHz/24 bitar, vilket ger en högre ljudkvalitet än musik-CD-
skivor.

Centerhögtalare

Framhögtalare

Subwoofer

Bakhögtalare

Högtalarlayout för uppspelning 
av Dolby Digital-ljud/DTS-ljud
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Felsökning
Uppstår ett problem slår du av strömmen, väntar en liten stund och slår 
sedan på den igen. Fungerar enheten fortfarande inte som den ska kan 
du kontrollera punkterna i följande checklista. De nedanstående råden 
hjälper dig att lösa de flesta problem som kan uppstå. Kontrollera 
samtliga anslutningar eller kontakta din Alpine-återförsäljare om felet 
inte går att reparera.

Enheten fungerar inte och ingenting visas i displayen.
• Bilens tändning är frånslagen.

- Slå på tändningen. Enheten kan inte användas med tändningen 
avstängd om anslutningarna gjorts enligt anvisningarna.

• Enhetens ström är inte påslagen. 
- Slå på tändningen. Slå på strömmen genom att trycka på en av 

styrenhetens knappar. Om en Ai-NET-kompatibel huvudenhet 
är ansluten slår du på strömmen från huvudenheten.

• Strömanslutningen är fel. 
- Anslut strömsladden på rätt sätt. 

• Inget visas på displayen (BLACK OUT-funktion). 
- Avbryt BLACK OUT-funktionen (se sidan 57). 

• En säkring har gått.
- Kontrollera säkringen för bilstereon; byt vid behov ut 

säkringen mot en säkring med korrekt amperetal.
• Ett fel inuti mikrodatorn har uppstått på grund av ljudstörningar 

e.dyl.
- Tryck på RESET-knappen med en kulspetspenna eller ett annat 

spetsigt föremål.

Strömmen är på men inget ljud hörs. 
• Volymen är på lägsta nivån. 

- Höj volymen (se sidorna 12, 36).
• Det externa ingångssystemet matchar inte konfigurationen. 

- Ställ in systemet så att det matchar den anslutna ingången (se 
sidorna 14, 39).

Inget ljud hörs från högtalarna.
• Sladden är fel ansluten.

- Anslut sladden på rätt sätt.
• Högtalaren är i ”OFF mode”.

- Ställ högtalarna i ”ON mode” (se sidorna 14, 38).
• Subwooferhögtalarna är ”OFF”.

- Ställ subwooferhögtalarna i läge ”ON” (se sidorna 14, 38).

Ljudjusteringen är avaktiverad.
• Defeat är ”ON”.

- Ställ Defeat Off (se sidorna 12, 36).

DVD-volymen är låg.
• Volymnivån kan skilja sig mellan CD och DVD.

- Justera DVD-nivån (se sidorna 34, 57).

Det går inte att välja källor.
• En Ai-NET-enhet är ansluten.

- När en Ai-NET-kompatibel huvudenhet är ansluten ska källan 
växlas på huvudenheten.

Låg Dolby Pro Logic II-volymnivå.
• Dolby Pro Logic II-volymnivån är vanligen lägre.

- Höj volymen (se sidorna 12, 36).

Dolby D/Dolby PLII/DTS-indikatorerna blinkar med 
1-sekundsintervaller samtidigt.
• Uppgradering till en nyare programvaruversion misslyckades.

- Kontakta din Alpine-återförsäljare.

Strömindikatorn blinkar med 1-sekundsintervallet.
• Ett fel har uppstått.

- Följ instruktionerna på skärmen och utför åtgärderna som visas 
för att lösa problemet. Eller kontakta din Alpine-återförsäljare.

RoadEQ fungerar inte.
• Mikrofonen är inte ansluten.

- Kontrollera att mikrofonen är ansluten på rätt sätt. Kontrollera 
också att sladden inte är överdrivet böjd.

• RoadEQ-inställningen har inte slutförts.
- Kontrollera att RoadEQ har slutförts helt.

Ett fel uppstod under automatisk ImprintEQ-justering.
• Externt buller stör mätningen.

- Utför mätningen på en tyst plats.
• Högtalarens bandbredd är kanske för smal.

- Kontrollera X-Over-inställningen för varje högtalare.
• Förstärkarens förstärkningsinställning kan vara för låg.

- Kontrollera förstärkningsinställningen.

Uppgradering till en nyare programvaruversion 
misslyckades.
• Under uppgradering av programvaran kopplades USB-kabeln 

bort, tändningen stängdes av, enheten påverkades av ett annat 
program etc.
- Avsluta alla aktiva program och försök sedan uppgradera 

programvaran igen (se sidan 11). 
- Om du fortfarande har problem, avbryt användningen av 

enheten och kontakta en Alpine-återförsäljare.

• Den automatiska mätningen misslyckades av någon orsak. 
- Tryck på ”vridkontrollen” för att gå tillbaka till föregående 

skärmbild och utför mätningen igen. 

• Mikrofonen är inte ansluten. 
- Kontrollera att mikrofonen är ansluten på rätt sätt. Kontrollera 

också att sladden inte är överdrivet böjd.   

• Även om RoadEQ är aktiverat. avaktiveras funktionen om det 
inte finns någon mikrofon ansluten.
- Kontrollera att mikrofonen är ansluten på rätt sätt. Kontrollera 

också att sladden inte är överdrivet böjd.   

• Inställningar hämtas, men det finns inga förinställda data lagrade 
i systemet. 
- Lagra förinställda värden. 

• De anropade förinställda värdena matchar inte det aktuella 
högtalarsystemet. 
- Lagra de förinställda värdena igen, med det aktuella 

högtalarsystemet.

Indikering (styrenhet RUX-C800)

Calibration Error

No Mic

No Mic/RoadEQ Off

No Data

System Mismatch
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• Kupétemperaturen är för hög (temperaturen i enheten är 85°C 
eller högre). 
- Sänk kupétemperaturen till normal nivå. 

• Enhetens interna spänning är onormal. 
- Stäng genast av systemet och kontakta en Alpine-

återförsäljare. 

• Den anslutna enhetsspänningen är onormal. 
- Kontrollera om de externa enheterna, inklusive förstärkare, är 

anslutna på fel sätt. 

• Bilens batterispänning är för hög. 
- Kontrollera batterispänningen. 

• Bilens batterispänning är för låg. 
- Kontrollera batterispänningen. 

• Den analoga ingångssignalnivån är för hög så att den klipps. 
- Sänk den analoga ingångssignalnivån. 

• Nivån har höjts för mycket med EQ-inställningar så att DSP-
utsignalen klipper. 
- Sänk den justerade nivån för EQ etc.
- Sänk volymen. 

• Kupétemperaturen är för hög. (Intern temperaturvarning) 
- Sänk kupétemperaturen till normal nivå. 

Tekniska dataHI-TEMP (Over 85°C)

Audio Supply Voltage Low

Remote Out Voltage Low

Battery Voltage High

Battery Voltage Low

Grafisk EQ - antal band
Fram (vänster och höger) 31 band
Bak (vänster och höger) 31 band
Center 31 band
Subwoofer 10 band

Grafisk EQ - förstärkningens 
brytområde ±12 dB (i steg om 0,5 dB)
Parametrisk EQ - antal band

Fram/bak/center 10 band
Subwoofer 5 band

Parametrisk EQ - frekvens
Fram/bak/center 20/22/25/28/31,5/36/40/45/50/

56/63/71/80/90/100/110/125/
140/160/180/200/220/250/280/
315/360/400/450/500/560/630/
710/800/900/1k/1,1k/1,2k/1,4k/
1,6k/1,8k/2k/2,2k/2,5k/2,8k/3,2k/
3,6k/4k/4,5k/5k/5,6k/6,3k/7,1k/
8k/9k/10k/11k/12,5k/14k/16k/
18k/20k(Hz)

Grundinställning:
Band 1 31,5 Hz
Band 2 63 Hz
Band 3 125 Hz
Band 4 250 Hz
Band 5 500 Hz
Band 6 1 kHz
Band 7 2 kHz
Band 8 4 kHz
Band 9 8 kHz
Band 10 16 kHz

Subwoofer 20/22/25/28/31,5/36/40/45/50/
56/63/71/80/90/100/110/125/
140/160/180/200(Hz)

Grundinställning:
Band 1 25 Hz
Band 2 40 Hz
Band 3 63 Hz
Band 4 100 Hz
Band 5 160 Hz

Parametrisk EQ - förstärkningens 
brytområde ±12 dB (i steg om 0,5 dB)
Tidskorrigering - kontrollområde 0 till 20 ms (i steg om 0,05 ms)
Frekvensåtergivning 20 Hz till 20 kHz
Signal/brusförhållande >103 dB (IHF-A) 

(RCA-INGÅNG)
>110 dB (IHF-A) 
(DIGITAL INGÅNG)

Kanalseparation 90 dB
Ingångskänslighet 2 V (analog) (RCA AUX-

INGÅNG)
7 V (analog) (SP AUX-
INGÅNG)

Subwooferns delningsfilter 20 till 200 Hz (i steg om 1/6 okt.)
Märkuteffekt 4 V (med 10 kohm-belastning)
Distorsionsfaktor 0,01%
Ingångsimpedans 10 kohm eller högre
Utgångsimpedans 1 kohm eller mindre
Vikt

PXA-H800 1,35 kg
RUX-C800 0,11 kg
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Dimensioner

<Komponenter>

Rätt till ändringar av tekniska data och utförande utan 
föregående meddelande förbehålls.
Illustrationerna i dessa instruktioner kan skilja sig från den 
faktiska produkten pga. tryckomständigheter.

• Tillverkat under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro 
Logic och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör 
Dolby Laboratories.

• Tillverkat under licens under följande patent i USA: 
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 och 
andra patent i USA och/eller andra länder, utfärdade och 
ansökta. DTS och tillhörande symbol är registrerade 
varumärken och DTS Digital Surround och DTS-logotyperna 
är varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkten innehåller 
programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.

• EUPHONY och EUPHONY AUTOMOBILE är varumärken som 
tillhör DiMAGIC Co., Ltd.

PXA-H800
Bredd 169 mm
Höjd 50,8 mm
Djup 215 mm

RUX-C800
Bredd 161 mm
Höjd 40 mm
Djup 28 mm

Delarnas namn Antal

Delar för montering ........................ 1 uppsättning

Handbok ........................................................ 1 st.
Mikrofon ........................................................ 1 st.
CD-ROM ........................................................ 2 st.
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