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6.5" WVGA Touch Screen Monitor

TME-S370
 

•	 BEDIENUNGSANLEITUNG
	 	Bitte	vor	Verwendung	des	Produkts	lesen.

•	 MANUALE	D'USO	E	MANUTENZIONE
	 	Leggere	il	manuale	prima	di	usare	l'apparecchio.

•	 HANDBOK
	 	Läs	igenom	handboken	innan	du	använder	utrustningen
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SERIENUMMER:
INSTALLATIONSDATUM:
INSTALLATIONSTEKNIKER:
INKÖPSSTÄLLE:

VIKTIGT
Anteckna enhetens serienummer i rutan nedan 
och förvara det på ett säkert ställe. Plåten med 
serienumret sitter på enhetens undersida.
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MONTERA INTE ISÄR ELLER ÄNDRA PÅ ENHETEN.
Detta kan leda till en olycka, eldsvåda eller elektrisk 
stöt.

ANVÄND ENDAST I BILAR MED 12 VOLT OCH 
NEGATIV JORD.
(Kontrollera med återförsäljaren om du inte är säker.) 
I annat fall kan eldsvåda o.dyl. inträffa.

FÖRVARA SMÅ FÖREMÅL SOM T.EX. BATTERIER 
UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Att svälja dessa kan leda till allvarlig skada. Om 
någon sväljer batterier eller andra små föremål, 
kontakta läkare omedelbart.

ANVÄND KORREKT AMPERETAL VID BYTE AV 
SÄKRINGAR.
Om du inte gör det, kan du orsaka en eldsvåda eller få 
en elektrisk stöt.

ANVÄND DENNA PRODUKT FÖR MOBILT BRUK 
VID 12 V. 
Annan användning än avsett bruk kan leda till 
eldsvåda, elektrisk stöt eller annan skada.

INSTALLERA INTE MONITORN NÄRA 
PASSAGERARSIDANS KROCKKUDDE.
Om enheten inte installeras korrekt kan funktionsfel 
uppstå på krockkudden och därmed orsaka en olycka 
och skador.

  FÖRSIKTIGHET
Denna symbol betecknar viktiga 
instruktioner. Att bortse från dessa 
instruktioner kan leda till personskada 
eller skada på egendom.

AVBRYT ANVÄNDNINGEN OMEDELBART OM ETT 
PROBLEM INTRÄFFAR.
I annat fall kan personskada eller skada på produkten 
uppstå. Skicka tillbaka den till en auktoriserad 
Alpine-återförsäljare eller närmaste Alpine-
servicecenter för reparation.

VARNING

  VARNING
Denna symbol betecknar viktiga 
instruktioner. Att bortse från dessa 
instruktioner kan leda till allvarlig 
skada eller dödsfall.

INSTALLERA PRODUKTEN KORREKT SÅ 
ATT FÖRAREN BARA KAN TITTA PÅ TV/
VIDEO OM FORDONET STÅR STILL OCH 
PARKERINGBROMSEN ÄR ÅTDRAGEN. 
Det är farligt (och i många länder olagligt) för föraren 
att titta på TV/video under körning av fordonet. 
Genom att installera denna produkt felaktigt är det 
möjligt för föraren att titta på TV/video vid körning. 
Detta kan orsaka en distraktion som förhindrar 
köraren från att titta rakt fram, och kan därför orsaka 
en olycka. Föraren eller andra personer kan skadas 
allvarligt.

TITTA INTE PÅ VIDEO MEDAN DU KÖR.
Att titta på video kan distrahera föraren från att hålla 
blicken rakt fram framför fordonet, vilket kan leda till 
en olycka.

ANVÄND INGEN FUNKTION SOM HINDRAR DIG 
FRÅN ATT FRAMFÖRA BILEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT.
Om du ska utföra en funktion som kräver din 
uppmärksamhet under en längre tid bör du stanna 
fordonet. Se alltid till att stanna på en säker plats 
innan du genomför dessa funktioner. Om du inte 
följer dessa råd kan du råka ut för en olycka.

HA VOLYMEN PÅ EN NIVÅ SÅ ATT DU ÄNDÅ KAN 
HÖRA LJUD UTIFRÅN UNDER 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.

TITTA PÅ DISPLAYEN SÅ LITE SOM MÖJLIGT 
UNDER KÖRNING.
Att titta på displayen kan distrahera föraren från att 
hålla blicken rakt fram framför fordonet, vilket kan 
leda till en olycka.

Användarinstruktioner
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Rengöring av produkten
Använd en mjuk, torr trasa för regelbunden rengöring 
av produkten. För allvarligare fläckar, fukta trasan 
enbart med vatten. Allt annat riskerar att lösa upp 
färgen eller plasten.

Temperatur
Kontrollera att temperaturen inuti fordonet är mellan 
+45 °C (+113 °F) och 0 °C (+32 °F) innan enheten 
kan slås på.

Underhåll
Om du får problem, försök inte reparera enheten 
själv. Skicka tillbaka den till en auktoriserad Alpine-
återförsäljare eller närmaste Alpine-servicecenter för 
service.

Installationsplats
Se till att inte installera TME-S370 på en plats där den 
utsätts för:
• Direkt solsken eller värme
• Hög luftfuktighet och vatten
• Stora mängder damm
• Starka vibrationer

• När systemet stängts av, syns temporärt en svag 
spökbild. Detta är en egenskap som är karakteristisk 
för LCD-teknik.

• Vid kalla temperaturförhållanden kan skärmens 
kontrast temporärt försvagas. Efter en kort 
uppvärmningsperiod återgår den till normalläge.

	
Handhavande av vissa av den här enhetens funktioner 
är mycket komplicerade. Därför har det bedömts vara 
nödvändigt att placera dessa funktioner på en särskild 
skärmbild. Detta begränsar användningen av dessa 
funktioner till när fordonet är parkerat. Det garanterar 
att förarens uppmärksamhet är riktad på vägen och 
inte på TME-S370.
Detta har gjorts för förarens och passagerares 
säkerhet. Inställningen kan inte utföras om bilen 
rullar. Bilen måste vara parkerad och handbromsen 
måste vara åtdragen för att procedurerna i 
bruksanvisningen ska gälla. Varningen ”Får inte 
användas under körning”, visas om försök görs att 
utföra dessa åtgärder under körning.
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Kontrollernas placering

1

2

3 4 5

					 6 7 8 	

1  Fjärr-IR-mottagare
IR-mottagaren tar emot fjärr-IR-signalen från 
fjärrkontrollen för anslutna enheter.

2  Sensor för omgivningsljus
Förändrar LCD:ns bakgrundsbelysning och soft-
touch-knappen bakgrundsbelyses automatiskt, 
när det omgivande ljusstyrkan förändras. 

3  Volymknappar
Ställ in volymen genom att trycka på knapparna 

 eller . AUX och navigering kontrollerar 
volymen oberoende av varandra. 
-Detaljerad information finns på sidan 12.

4  Knappen Källa
Återgår till fönstret Välj källa.

5   (POWER)/Tyst
Slår på och av strömmen till skärmen.
Strömmen till skärmen stängs av när 
strömbrytaren trycks ner och hålls inne i två 
sekunder. Strömbrytaren blir röd i standby-läge. 
Slår på Tyst när strömbrytaren trycks ner, när 
enheten är igång.
Tyst-ikonen visas på skärmen.

6  Inbyggd högtalare
Ljudutmatning för AUX- och 
Navigeringsvägledning.

7  AMPS monteringshål
Universal AMPS-tillbehör finns tillgängliga hos 
återförsäljare.

8  Låskontakt till hideaway-boxen
Ansluter till hideaway-boxen.
Kontrollera att du har låst ordentligt.

Slå på och av strömmen

1  Tryck på POWER för att slå på enheten.

2  Tryck och håll inne POWER i två 
sekunder för att stänga av enheten.

•  Vissa funktioner kan inte utföras när fordonet är 
i rörelse. Aktivera spärrfunktionen för att kunna 
utföra funktionerna. Se sid. 21 för mer information.

Justera Volymen eller dämpa

1  Ställ in volymen genom att trycka på  
eller .

Öka volymen för att stänga av Tyst.

•  Om ”Ändra ljudutmatning (HU Vol. kontroll)” 
(sid. 12) är inställd på På, kan du reglera HU-
högtalarvolymen.

• Volymreglaget försvinner tre sekunder efter att 
volymen har ställts in.

• Volymstapeln anger inte när HU-volymreglaget är 
påslaget.

Komma igång
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Byta källa

1  Peka på valfri källa på fönstret Välj källa. 

4

1 2 3

1  AUX
Fönstret AUX-inmatning visas.
•  Namnet som anges som källnamn i ”Källnamn” 

under AUX-inställningar på sidan 12 visas.
• Se avsnittet ”Aux-enhetshanteringen” på sidan 6 

för mer information.

2  Nav (Navigation)
Fönstret Navigation visas. 
• 	 För navigering, se handboken för 

navigeringssystemet.
• 	 Se sid. 13 för Navigeringsinställningar.

3  Backkamera
Ingång för kamera visas när bilen är i backväxel 
ELLER när backkameran är vald i fönstret Välj 
källa.

•  För information om utförande, se Handboken 
för backkamera.

•  Se sid. 13 för Kamerainställningar.
•  För att aktivera signalkabeln för backväxeln 

måste kameraavbrott vara på när backen läggs 
i. Se sid. 13 för information.

4  INSTÄLLNINGAR
Fönstret Systeminställning visas.

• För mer information, se ”Inställningar” (sid. 
11).
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Aux-enhets-
hantering

Om	en	ALPINE-produkt	är	ansluten	till	AUX,	
kontrolleras	produkten	från	AUX-enheten.	Detta	
avsnitt	beskriver	hur	du	hanterar	representativa	
produkter.
Detta utförande kan inte göras när fordonet är i 
rörelse. Aktivera spärrfunktionen för att visa AUX-
ingången. Se sid. 21 för mer information. 

Hantering av DVD-spelare (tillval) 

Kan	användas	när	tillvalet	Alpine	DVD-spelare/DVD-
växlare	är	ansluten.	
När	DVD	är	vald	i	”Källnamn”	under	AUX-inställningar	
(sid.	11),	visas	DVD	på	fönstret	Välj	källa.	
Se	handboken	för	DVD-spelaren	för	mer	information.

1 Genom att peka på bildskärmen kan du 
visa reglagemenyn. 
• Reglagemenyn växlar till visningsskärmen i 

DVD-läget fem sekunder efter att en åtgärd har 
utförts. Genom att peka på bildskärmen kan du 
visa reglagemenyn igen.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

@ A B C D E

1  
Hitta början av ett spår/kapitel. Peka för 
snabbspolning bakåt.

2  
Pausar och spelar.

3  
Hittar början av spår/kapitel. Peka för 
snabbspolning framåt.

4  n
PRE-STOPP/STOPP

5  t
Byter skiva (Endast för Alpine DVD-växlare)

6  s
Byter skiva (Endast för Alpine DVD-växlare)

7  

t

t

t

t

Visar fönstret Menystyrning. Se sid. 8 för 
information. 
•  Pekfunktionen är för framtida produktstyrning.

8  Sidvändare
Växlar mellan reglagemenyns första och andra 
sida.

9  Inställningar för visningsläge
Bred/Bio/Normal
Se sid. 10 för mer information.

@  Ljud
Ljudet växlar mellan de olika ljudspår som lagrats 
på skivan varje gång knappen trycks in.
•  Det valda alternativspåret blir den inställning 

som aktiveras varje gång strömmen slås på eller 
en skiva sätts i. Om skivan inte har det spåret, 
väljs skivans standardspråk.

•  Det går inte att byta ljudspår under uppspelning 
på alla skivor. I så fall väljer du ljudspår från 
DVD:ns meny.

•  Det kan vara en fördröjning innan det valda 
spåret börjar spelas.

A  Undertextning (Und.T)
Textningen växlar mellan de olika språk som 
lagrats på skivan och AV varje gång knappen 
trycks in.
•  Det kan vara en fördröjning innan den valda 

textningen visas.
•  Det går inte att byta textning under uppspelning 

på alla skivor under uppspelning. I så fall väljer 
du textning från DVD:ns meny.
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•  Det valda språket blir den inställning som 
aktiveras varje gång strömmen slås på eller 
skivan byts ut. Om skivan inte har det valda 
språket väljs skivans standardspråk istället.

•  På vissa skivor visas texterna trots att de stängts 
av.

B  Vinkel
Vinkeln växlar mellan de olika vinklar som lagrats 
på skivan varje gång knappen trycks in.
•  Det kan ta lite tid för bytet av vinkel att 

aktiveras.
•  Beroende på skivan kan vinkeln växla på ett av 

två sätt.
 - Skarvlöst: Vinkeln växlar mjukt.
 -  Ej skarvlöst: När vinkeln ändras visas först en 

stillbild, varefter den nya vinkeln visas.

C  Upprepa
Upprepa uppspelning av kapitel/spår/titel

D  Blanda
Byter ljudspår

E  Power (Strömknapp)
Sätter på eller stänger av DVD-spelaren/-växlaren.

iPod-hantering (Tillval)

Funktionen	är	densamma	som	hanteringen	för	DVD-spelare.
Funktionen	kräver	iPodens	gränssnittsdosa,	KCE-415i	(USA/
Europamodell),	KCE-425i	(Europamodell).	Se	handboken	
för	mer	information.
Funktionen	är	begränsad	beroende	på	iPodens	
gränssnittsdosa.

DVD-HU-hantering (Tillval) 

Kan	användas	när	tillvalet	Alpine	DVD-HU	är	ansluten.	När	
DVD-HU	är	vald	i	”Källnamn”	under	AUX-inställningar	
(sid.	12)	visas	DVD-HU	i	fönstret	Välj	källa.

1  Genom att peka på bildskärmen kan du visa 
reglagemenyn.

• Reglagemenyn växlar till visningsskärmen i 
DVD-HU-läget fem sekunder efter att en åtgärd 
har utförts. Genom att peka på bildskärmen kan du 
visa reglagemenyn igen.

1
1 Källa

Växlar DVD-HU-källa (AM/FM radio, 
CD/DVD, etc.).

•  Se sid. 6 för en beskrivning av ytterligare 
knappfunktioner.
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DVB-T-hantering (Endast tillval i Europa)

Kan	användas	när	tillvalet	Alpine	DVB-T	är	anslutet.	När	
DVB-T	är	vald	i	”Källnamn”	under	AUX-inställningar	
(sid.	12)	visas	DVB-T	på	skärmen	Välj	källa.
Se	handboken	för	DVB-T	för	mer	information.

1  Genom att peka på bildskärmen kan du 
visa reglagemenyn.
• Reglagemenyn växlar till visningsskärmen i 

DVB-T-läget fem sekunder efter att en åtgärd 
har utförts. Genom att peka på bildskärmen kan 
du visa reglagemenyn igen. 

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1  t CH
Byter kanal till lägre nummer, en i taget.

 t Fav
Byter till lägre snabbvalsnummer, ett i taget. 

2  TUNE
Ändrar inställningen (manuellt läge <CH> och 
snabbvalsnummer <Fav>).

3  s CH
Byter kanal till högre nummer, en i taget.

 s Fav
Byter till högre snabbvalsnummer, ett i taget. 

4  Skanna
Startar det automatiska sökläget.

5  A/V
Ändrar ingångskällan för DVB-T tuner.

6  EPG
Visar programguide.

7  

t

t

t

t

Visar fönstret Menystyrning.
•  Pekfunktionen är för framtida produktstyrning.

8  Power (Strömknapp)
Sätter PÅ/AV DVB-T-enheten.

9  Inställningar för visningsläge
Se Visningsläge på sid. 10 för mer information.

Fönster för menystyrning

2

2

41

22

53

1  TILLBAKA
Skickar för att ta tillbaka kommando till 
källenheten.

2  ss t

s

Denna funktion är densamma som 
källfjärrkontrollen, knapparna upp, ner, höger och 
vänster.

3  
Återgår till monitormenyns föregående fönster.

4  MENY
Skickar menykommandot till källenheten. 

5  ENTER
Anger den valda komponenten.

•  Hanteringen kan skilja sig åt beroende på den anslutna 
enheten. Se handboken för den anslutna enheten.
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TV-hantering (Tillval)

Kan	användas	när	tillvalet	Alpine	Analog	TV-kanalväljare	
är	anslutet.	När	TV	är	vald	i	”Källnamn”	under	AUX-
inställningen	(sid.	12),	visas	TV:n	på	fönstret	Välj	källa.
Se	handbok	för	Alpine	Analog	TV-kanalväljare.	

• Reglagemenyn växlar till visningsskärmen i TV-
läget fem sekunder efter att en åtgärd har utförts. 
Genom att peka på bildskärmen kan du visa 
reglagemenyn igen. 

1 2 3 4 5

6

7

1  t CH
Byter kanal till lägre nummer, en i taget.

 t Fav
Byter till lägre snabbvalsnummer, ett i taget.

2  TUNE
Ändrar inställningen (manuellt läge <CH> och 
snabbvalsnummer <Fav>).

3  s CH
Byter kanal till högre nummer, en i taget.

 s Fav
Byter till högre snabbvalsnummer, ett i taget.

4  Skanna
Startar det automatiska sökläget.

5  Band
Växlar bandet (VHF/UHF).

6  Inställningar för visningsläge
Se Visningsläge på sid. 10 för mer information.

7  Power (Strömknapp)
Sätter PÅ/AV TV:n. 

Sirius TV-hantering (Tillval)

Kan	användas	när	tillvalet	Sirius	Backseat	TV	är	anslutet.	
När	Sirius	TV är	vald	i	”Källnamn”	under	AUX-inställningar	
(sid.	12),	visas	Sirius	TV	på	fönstret	Välj	källa.
Se	handboken	för	Sirius	TV.

• Reglagemenyn växlar till visningsskärmen i 
Sirius TV-läget fem sekunder efter att en åtgärd 
har utförts. Genom att peka på bildskärmen kan 
du visa reglagemenyn igen.

3

4

1 2

1  t CH

Byter kanal till lägre nummer, en i taget.

2  s CH
Byter kanal till högre nummer, en i taget.

3  Visningsläge

Se Visningsläge på sid. 10 för mer information.

4  Power (Strömknapp)

Sätter PÅ/AV Sirius TV:n.
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Visningsläge

BRED (Standardinställning) / BIO / NORMAL

BRED: Bildskärmen visar en normal bild som 
sträckts ut på bredden för att passa 
bredbildsskärmen.

BIO: Bildskärmen visar en normal bild genom 
att sträcka ut den i höjdled. Det här läget 
är bra för visning av bild i bioformat med 
proportionerna 16:9.

NORMAL: Bildskärmen visar en normal bild 
på mitten av skärmen med vertikala 
svarta fält på var sida.
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Inställningar
Utförandet	kan	inte	göras	när	fordonet	är	i	rörelse.	Aktivera	
spärrfunktionen	för	att	kunna	utföra	inställningen.	Se	sid.	21	
för	mer	information.

Allmänna inställningar

Du	kan	anpassa	enheten	på	ett	flexibelt	sätt	så	att	den	passar	
dig	och	ditt	användningssätt.

Använd steg 1 till 4 för att välja det 
inställningsläge som du vill ändra. 
Se motsvarande avsnitt nedan för 
mer information om det valda 
inställningsalternativet. 

1  Peka på [  ] på fönstret Välj källa.

Fönstret Systeminställning visas.

2  Peka på önskat alternativ.

1 2 3 4

1  Systeminställning

Ljusstyrkereglering / Ljusstyrkereglering lägsta 
nivå / Grundfärg / Pipljud.

2  Aux-inställning

Källnamn / TV-system / Videosignal / HU 
volymreglage.

3  Navigationsinställning

Nav-avbrott / Nav-avbrott fördröjning / Region

4  Kamerainställningar

Kamera Avbrott/ Spegelvändning / Upp och ner

3  Peka på [ s ] eller [

s

] för önskat 
alternativ för att ändra dess inställning.

•  När det inte finns fler alternativ att visa blir 
pilen grå.

4  Peka på [  ] för att lämna menyn för 
inställningar.

Systeminställningar

1

2

1  

Peka här för att ställa in justering av pekskärmen 
(se sida 12).

2  Standard

Peka här för att återställa inställningarna till 
fabrikens standardinställningar.
Återgår till fabrikens standardinställningar för 
Systeminställning. Meddelandet ”Återställa 
standardinställningar?” visas. Peka på ”Återställa” 
för att gå tillbaka till standardinställningarna. 
•  Återställ alla inställningar inklusive 

displayinställningar genom att hålla knappen 
Standard intryckt.  
Meddelandet ”Återställ alla 
standardinställningar?” visas. Peka på 
”Återställa” för att gå tillbaka till fabrikens 
inställningar. 

Inställning av ljusstyrkan för 

bakgrundsbelysning (Ljusstyrkereglering)

Hög / Låg / Auto (Standardinställning)

Belysningskontrollen anpassar ljusstyrkan efter ljuset i 
bilen, vilket gör teckenfönstret lättare att se.

Hög:  Ställer in skärmens starkaste ljusstyrka.

Låg:  Ställer in skärmens ljusstyrka till samma ljusstyrka 
som ställdes in i Ljusstyrkereglering lägsta nivå i 
”Ställa in minsta nivå för bakgrundsbelysningens 
ljusstyrka (Ljusstyrkereglering lägsta nivå)” 
(se instruktioner på sid. 12).

Auto:  Anpassar automatiskt bakgrundsbelysningen efter 
hur ljust det är i bilen. 

290533_TME370_r13_DE_IT_SV.indb   11 10/13/09   10:17:03 AM



12-SV

Ställa in lägsta nivå för
bakgrund (Ljusstyrkereglering lägsta nivå)

Min (0) till Max (16) (Standardinställning: Min)

Om Lägsta är inställd på ”Inställning 
av bakgrundsbelysningens ljusstyrka 
(Ljusstyrkereglering)” (sid. 11), kan du justera 
ljusstyrkan på bakgrundsbelysningen. Den här 
funktionen kan t.ex. användas om du vill ändra 
skärmens ljusstyrka när du färdas nattetid.

Ändrar grundfärg

Blå / Grön / Röd / Gul

Välj grundfärgen du gillar. Standardfärgen är blå. Se 
navigationshandbok för att synkronisera grundfärgen för 
navigationssystemet (endast NVE-M300). Kontrollera 
”Synkronisera med huvudenhetens färg” under 
Displayinställning.

Pipfunktion

På (Standardinställning) / Av

På: Aktiverar pipsignalen när knappen trycks in.

Av: Avaktiverar pipsignalen. Ingen pipsignal hörs när en 
knapp på enheten trycks in.

Justering av pekskärmen

Du behöver justera pekskärmen när visningen av 
pekfunktionerna på LCD-skärmen har förskjutits i 
förhållande till de beröringskänsliga områdena.

1 Peka på [  ]. 

Inställningsfönstret visas.

Screen Adjustment

2 Tryck och håll ner mitten av [  ] 

-märket korrekt och följ [ 
 
]-märket 

som visas på skärmen.

När justeringen är gjord, visas fönstret 
Inställningsläge för display.

AUX-inställningar

   Justerar AUX-visningsinställning. Se sid. 14 
för mer information.

   Återgår till fabrikens standardinställningar 
för AUX-inställning. Meddelandet 
”Återställa standardinställningar?” visas. 
Peka på ”Återställa” för att gå tillbaka till 
standardinställningarna.

 Källnamn

Aux / DVD / DVD-HU / DVB-T / iPod / TV / Sirius TV

Välj det namn på följande lista som ska användas 
för produkten som använder AUX-insignalen. Detta 
kommer att gälla knappnamnet på skärmen Välj 
källa och källnamnet i titellisten på AUX-fönstret.

Ställa in TV-system

Auto / NTSC / PAL

TV-/Videosystemet kan växlas manuellt.

Ställa in videosignal

Komposit / S-Video 

Menyn för val av videosignal finns bara tillgänglig 
för AUX-källan. AUX ska anslutas till antingen 
Kompositkabel eller S-Videokabel. Det går inte att 
ansluta bägge kablar samtidigt. Det kan orsaka brus 
på skärmen. Läs mer i Systemanslutningar (Sid. 20)

Ändra ljudutmatning (DVD-HU volymreglage)

Av / På

Av: Matar ut ljud genom de inbyggda högtalarna. 
Volymindikatorn visas.

På: De inbyggda högtalarna är tysta och volymen 
från huvudenheten justeras från TME-S370-
pekvolymreglaget. Volymindikatorn visas inte. För att 
kunna styra DVD-HU-volymen måste du kontrollera 
att fjärrkabeln är ansluten till DVD:ns huvudenhet.
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Navigationsinställningar

   Justera inställningarna för navigationsvisning. 
Se sid. 14 för information.

   Återgår till fabrikens standardinställningar 
för navigationsinställning. Meddelandet 
”Återställa standardinställningar?” visas. 
Peka på ”Återställa” för att gå tillbaka till 
standardinställningarna.

Inställning av navigationsguidens närvaro 
Tolkning (Nav. avbrott)

Av / Röst / Video

AUX-hanteringen kan inte utföras när fordonet är i 
rörelse.

När navigationsdestinationen är inställd avbryter 
navigationen AUX-fönstret som visas när 
navigationsguiden utförs. 

Av: Navigationsguiden kommer inte att störa AUX-
fönstret eller ljudet. 

Röst: Navigationsrösten avbryter AUX-ljudet. 

Video: Skärmen växlar till navigationsfönstret när 
navigationsguidning utförs.

Inställning av navigationsguidens tidsfördröjning
Avbrott (Nav-avbrott fördröjning)

Av / 5 sek / 10 sek / 15 sek

Av:  Navigationsfönstret återvänder till skärmen efter 
att guiden är avslutad. 

5 sek:  Navigationsfönstret försvinner fem sekunder 
efter att guiden är avslutad. 

10 sek: Navigationsfönstret försvinner tio sekunder efter 
att guiden har avslutats. 

15 sek: Navigationsfönstret försvinner 15 sekunder efter 
att guiden har avslutats. 

Ställa in region manuellt

USA / Europa

Du kan ändra regionen för navigering manuellt. 

Kamerainställningar

   Justerar inställningarna för kameravisning. Se 
sid. 14 för mer information.

   Återgår till fabrikens standardinställningar 
f ö r k a m e r a i n s t ä l l n i n g . M e d d e l a n d e t 
”Återställa standardinställningar?” visas. 
Peka på ”Återställa” för att gå tillbaka till 
standardinställningarna.

Inställning av backkamerans visning
Avbrytning

Av / På

Av: I detta läge visas inte bakåtsikten på skärmen 
när man har lagt i backväxeln.

På: I detta läge växlar skärmen till bakåtsikten när 
man har lagt i backväxeln. 

Spegelvända skärmen

Av / På

Denna funktion gör att du kan se bakåtsikten som 
en spegelbild på skärmen.

Av: Bilderna på skärmen visas som det brukar.
På: Bilderna på skärmen visas spegelvänt.

Visa skärmen upp och ner

Av / På

Denna funktion är användbar om kameran är 
monterad upp och ner.

Av: Bilderna på skärmen visas som de brukar.
På:  Bilderna på skärmen visas upp och ner. 
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Inställning av kameradisplay

Ljusstyrka / Färg / Nyans / Kontrast / Skärpa

4  Peka på [ s ] eller [

s

] för den utvalda 
enheten för att ändra inställningen.

• När det inte finns fler alternativ att visa blir pilen grå.

5  Peka på [ ] för att lämna menyn för 
displayinställningar.

Inställning av bildens ljusstyrka

Min (-15) till max (+15) (Standardinställning: 0)

Peka på [ s ] eller [

s

] för att göra bilden mörkare 
eller ljusare. Vid mini- och maxipunkterna visas ”Min” 
respektive ”Max” på displayen. 

Inställning av bildfärgen

Min (-15) till max (+15) (Standardinställning: 0)

Färgjusteringen kan bara göras i lägena AUX och 
Kamera.

Peka på [ s ] eller [

s

] för att göra färgen mörkare 
eller ljusare för att få önskat resultat. Vid minimum 
och maximum för färgval visas ”Min” respektive 
”Max” på displayen.

Inställning av bildens nyans

G Max (15) till R Max (15) (Standardinställning: ±0)

Nyansjusteringen	kan	bara	göras	i	lägena	AUX	och	Kamera.	

Peka på [ s ] eller [

s

] för att justera bildens nyans 
(röd eller grön). Vid minimum och maximum för 
nyansval visas ”Min” respektive ”Max” på displayen.

Bildskärmsinställningar

Det	är	enkelt	att	anpassa	enheten	till	hur	du	vill	ha	det.

Använd steg 1 till 4 för att välja det 
inställningsläge som du vill ändra. 
Se motsvarande avsnitt nedan för 
mer information om det valda 
inställningsalternativet.

1  Peka på [  ] på fönstret Välj källa.

Fönstret för val av inställning visas.

2  Välj önskat alternativ.

3 Peka på [  ] på önskad 
inställningsenhet.

Inställning för AUX-display

Ljusstyrka / Färg / Nyans / Kontrast / Skärpa / 
Visuell EQ

Inställning av navigationsdisplay

Ljusstyrka / Kontrast
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Inställning av bildens kontrast 

Låg (-15) till Hög (+15) (Standardinställning: 0)

Peka på [ s ] eller [

s

] för att justera föremålets 
kontrast på skärmen. Vid minimum och maximum 
för kontrastnivån visas ”Låg” respektive ”Hög” på 
displayen.

Inställning av bildens skärpa

Mjuk (-15) till Hård (+15) (Standardinställning: 0)

Peka på [ s ] eller [

s

] för att justera kanternas 
skärpa eller klarhet för föremålet på skärmen. 
Vid mini och maxi för skärpans nivå visas ”Mjuk” 
respektive ”Hård” på displayen.

Läget Visual EQ

Av (Standardinställning) / Natt / Mjuk / Skarp / Hög 
kontrast

Av: Standardinställningen.

Natt: Lämplig för filmer där mörka scener 
förekommer ofta. 

Mjuk: Lämplig för barnfilmer och tecknade filmer.

Skarp:  Lämplig för äldre filmer där bilderna inte syns 
tydligt.

Hög kontrast: Lämplig för nyare filmer.

• När bildinställningar är gjorda ändras namnet för 
Visual EQ till ”Anpassad.”

Återställ bildskärmsinställningar

Detta påverkar endast källorna för den individuella 
displayinställningen. Bildinställningar kan återställas 
utan att detta påverkar andra inställningar.
När knappen Återställa trycks ner visas meddelandet 
”Återställa displayvärden till standard?”. Tryck ner 
”Återställa” för att gå tillbaka till fabriksinställningarna.

Information

Vid problem

Om ett problem uppstår bör du stänga av och 
sedan sätta på strömmen igen, eller stänga av 
fordonets ACC och sedan sätta på den igen.
Om enheten fortfarande inte fungerar normalt, 
gå igenom följande checklista. Denna guide 
hjälper dig att lokalisera problemet vid fel 
på enheten. Kontrollera annars samtliga 
anslutningar eller kontakta Alpines representant 
när felet inte går att åtgärda.

Grundläggande

Ingen funktion eller display visas.
•	 Bilens	tändning	är	frånslagen.		

Enheten kan inte manövreras med tändningslåset 
i frånslaget läge om anslutningarna gjorts enligt 
anvisningarna.

•	 Felaktig	anslutning	av	elledningar.		
Kontrollera strömkablarnas anslutningar.

Inget ljud eller onaturligt ljud.
•	 Anslutningarna	är	inte	rätt	utförda.		

Kontrollera anslutningarna och anslut ordentligt.

Ingen bild på bildskärmen.
•	 Ljusstyrkan	är	inställd	på	minimiläget.	Ställ in 

ljusstyrkan.
•	 Temperaturen	i	fordonet	är	för	låg.		

Öka temperaturen i fordonet till funktionsområdet för 
produkten.

•	 Anslutningarna	till	DVD-spelare,	navigationssystem	är	
inte	
korrekt	utförda.  
Kontrollera anslutningarna och anslut ordentligt.

Navigationssystemet fungerar inte.
•	 Anslutningar	till	navigationssystemet	är	inkorrekta.	

Kontrollera navigationssystemets anslutningar och 
anslut alla ledningar korrekt och ordentligt. 
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Ingen bild visas.
•	 Monitorns	läge	är	inte	inställd	på	det	läge	du	vill	se.	 

Växla till det läge du vill se. 
Kontrollera att din ingångsenhet är ansluten.

Bilden är otydlig eller har mycket brus.
•	 Fordonets	batteri	är	svagt.		

Kontrollera batteriet och kablaget.  
(Enheten kan fungera felaktigt om batterispänningen 
är under 11 volt vid belastning.)

Fläckar eller prickade linjer/ränder syns.
•	 Orsakas	av	neonskyltar,	högspänningsledningar,	

walkie-talkies	eller	mobiltelefoner,	andra	fordons	
tändstift,	etc. 
Flytta ditt fordon.

Varningsdisplay

Meddelandet Bilden avstängd för din 
säkerhet visas.
•	 När	handbromsen	inte	är	åtdragen,	blir	AUX-fönstret	

blankt	och	meddelandet	visas.	Parkera	fordonet	och	
dra	åt	handbromsen.	

 Se sid. 21, ”Spärrfunktioner”.

Meddelandet Kan inte användas under 
körning visas.
•	 När	handbromsen	inte	är	åtdragen,	blir	

inställningsmenyn	blank	och	meddelandet	visas.	
 Parkera fordonet och dra åt handbromsen.  

Se sid. 21, ”Spärrfunktioner”.
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Specifikationer 

BILDSKÄRMSDELEN

Skärmstorlek 6,5 tum

Upplösning  WVGA

Driftsystem  TFT aktiv matris

Antal bildelement 1 152 000 st.

Effektivt antal  minst 99,99 % 
bildelement

 

Belysningssystem  LED

ALLMÄNT

Strömförsörjning  14,4 V DC 
 (11–16 V tillåtet)

Driftstemperatur -10 °C (+14 °F) till 
+60 °C   (+140°F)

Förvaringstemperatur -20 °C (-4 °F) till +75 °C  
 (+167°F)

CHASSISTORLEK (bildskärmsdelen)

Bredd  178 mm (7")

Höjd 100 mm (3-15/16")

Djup  36 mm (1-7/16")

Vikt (bildskärmsdelen)  385 g (12,44 oz)

HIDEAWAY-BOX

Bredd 88 mm (3-7/16")

Höjd 60 mm (2-3/8")

Djup 28 mm (1-1/8")

• På grund av kontinuerlig förbättring av produkten kan 
specifikationer och design ändras utan föregående 
meddelande.

• LCD-skärmen tillverkas med extremt avancerad 
precisionsteknik. Andelen fullt fungerande bildpunkter 
överstiger 99,99 % vilket innebär att 0,01 % av 
bildpunkterna kan vara antingen PÅ eller AV.

Tillbehör 

Kontrollera tillbehören

 Pekskärm Hideaway-box med kabel

 x 1 x 1

 Strömkontakt Parkeringskabel

 x 1 x 1
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Innan du installerar eller ansluter enheten, läs 
noga följande information samt sidorna 2 och 
3 i denna handbok för att göra på rätt sätt.

 VARNING
ANSLUT RÄTT 
I annat fall kan eldsvåda eller produktskada inträffa.

ANVÄND ENDAST I BILAR MED 12 VOLT OCH 
NEGATIV JORD.
(Kontrollera med återförsäljaren om du inte är säker.) 
I annat fall kan eldsvåda o.dyl. inträffa.

INNAN KABLAGET ANSLUTS, KOPPLA BORT 
KABELN FRÅN DEN NEGATIVA BATTERIPOLEN. 
Att bortse från denna instruktion kan leda till 
elektrisk stöt eller personskada på grund av elektrisk 
kortslutning.

SE TILL ATT KABLARNA INTE TRASSLAS IN I 
OMGIVANDE FÖREMÅL. 
Dra kablarna enligt denna handbok så att de inte 
utgör hinder vid körning. Om kablage eller ledningar 
blockerar eller fastnar på ratt, växelspak, bromspedaler 
etc. kan mycket farliga situationer uppstå.

SKARVA ALDRIG ELKABLAR. 
Skala aldrig av kabelisoleringen för att ta ström till 
annan utrustning. Kabelns strömkapacitet kommer i 
så fall att överskridas vilket kan leda till eldsvåda eller 
elektrisk stöt.

SKADA INTE RÖR ELLER KABLAGE NÄR DU 
BORRAR HÅL. 
När du borrar hål i karossen vid installation, vidtag 
försiktighetsåtgärder så att du inte vidrör, skadar eller 
blockerar rör, bränsleledningar, tankar eller elkablage. 
Om sådana försiktighetsåtgärder inte vidtas, kan 
eldsvåda uppstå.

MONTERA VARKEN MUTTRAR ELLER BULTAR I 
NÅGON DEL AV BROMS- ELLER STYRSYSTEMET 
VID JORDANSLUTNINGAR. 
Bultar och muttrar som används i broms- eller 
styrsystemet (eller något annat säkerhetsrelaterat 
system) eller i tankarna får ALDRIG användas vid 
installationer eller jordanslutningar. Användning av 
sådana delar kan slå ut kontrollen av fordonet och 
leda till eldsvåda etc.

Installation och anslutningar
FÖRVARA SMÅ FÖREMÅL SOM T.EX. BULTAR OCH 
SKRUVAR UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Att svälja dessa kan leda till allvarlig skada. Om 
någon sväljer batterier eller andra små föremål, 
kontakta läkare omedelbart.

INSTALLERA INTE PÅ SÅDANA PLATSER SOM 
KAN HINDRA FORDONSDRIFT SOM T.EX. RATTEN 
ELLER VÄXELSPAKEN.
Om installationen försämrar sikten eller hindrar 
rörelsen hos väsentliga funktioner kan det lätt leda till 
olyckor.

 FÖRSIKTIGHET
LÅT EN FACKMAN UTFÖRA KABELDRAGNING 
OCH INSTALLATION 
Kabeldragning och installation av denna enhet kräver 
speciell teknisk kunskap och erfarenhet. För att 
garantera säkerhet ska du kontakta återförsäljaren för 
att få arbetet utfört.

ANVÄND ANGIVNA TILLBEHÖRSDELAR OCH 
INSTALLERA DEM PÅ ETT SÄKERT SÄTT. 
Se till att endast använda angivna tillbehörsdelar. I 
annat fall kan enheten skadas internt eller kanske inte 
installeras på ett säkert sätt. Det kan leda till att delar 
lossnar vilket resulterar i fara eller produktfel.

DRA KABELN SÅ ATT DEN INTE VECKAS ELLER 
KLÄMS AV NÅGON SKARP METALLKANT. 
Lägg inte kabeln i närheten av rörliga delar (som 
t.ex. sätesskenor) eller skarpa/spetsiga kanter. 
På så sätt undviker man att kabeln veckas eller 
skadas. Om kabel går genom ett metallhål ska en 
gummigenomföring användas så att inte hålets 
metallkant skalar av kabelisoleringen.

INSTALLERA INTE PÅ PLATSER DÄR HÖG FUKTIGHET 
ELLER DAMMHALT FÖREKOMMER. 
Undvik att installera enheten på platser där hög 
fuktighet eller dammhalt förekommer. Fukt eller 
damm som tränger in i enheten kan leda till produktfel.
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
• Var noga med att koppla bort kabeln från 

den negativa batteripolen innan du installerar 
TME-S370. Detta minskar risken för skador på 
enheten vid kortslutning.

• Var noga med att ansluta färgkodade ledningar 
enligt diagrammet. Felaktiga anslutningar kan leda 
till funktionsfel på enheten eller skada på fordonets 
elektriska system.

• Vid anslutning till bilens elektriska system, ta 
hänsyn till de fabriksinstallerade komponenterna 
(t.ex. den inbyggda datorn). Gör inte hål i dessa 
ledningar för att förse denna enhet med ström. Vid 
anslutning av TME-S370 till säkringslådan, se till 
att säkringen för avsedd krets på TME-S370 har 
rätt amperetal. Att bortse från denna instruktion 
kan leda till skada på enheten och/eller fordonet. 
Om du är tveksam, rådfråga en ALPINE-
återförsäljare.

• TME-S370 har honuttag av RCA-typ för anslutning 
till andra enheter med RCA-kontakter. Du kan 
behöva en adapter för anslutning av andra enheter. 
Om så är fallet, kontakta en auktoriserad ALPINE-
återförsäljare för att få hjälp.

• Bildskärmen måste vara helt infälld i sitt hölje vid 
montering. Annars kan det uppstå problem.

Installeringstillval

Montering av bildskärmen på instrumentbrädan

Med ett fäste

Fästet ingår ej. Be din återförsäljare att göra ett 
anpassat fäste som passar din bil.

1 Sätt fast fästet med skruvar  
(M5 x 8).

2 Sätt fast fästet på bildskärmens baksida.

3 Sätt fast bildskärmen med fästet monterat i 
bilen.

Fästa bildskärmen och ställningen

 FÖRSIKTIGHET
Installera inte bildskärmen nära 
frampassagerarens krockkudde.

Du kan köpa en bildskärmsställning från tredje 
part. Montera bildskärmen genom att följa 
installationshandboken för bildskärmsställningen. 

Montering av bildskärmen på nackstödet

Be din återförsäljare att montera fästen eller ”cup kit” 
för nackstödet.
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Anslutningar

Vit/Brun

Gul/Svart

Orange/Vit

FOTBROMS

BACK

TILLBEHÖR

Batteri

HANDBROMS

Gul/Blå

Gul/Blå

PARKERINGSBROMS

Vit/Rosa

Vit/Brun

Vit/RosaM.CONT M.CONT

Röd

TILLBEHÖR

Svart

 GND

Till parkeringsbromsens 
indikatorkabel Separat kabel 
ingår till parkeringsbromsen.

Till S-Video

Till handbromsens 
indikatorkabel (endast USA)

Till fotbromskabeln eller 
bromslampans kabel. 
(endast USA)

Till backväxeln.
Använd bara när 
backkameran är ansluten.

Navigationssystem
(Säljs separat) DVD-växlare

DHA-S690, etc.
  (Säljs separat)

Backkamera
HCE-C105  

 (Säljs separat)

Ansluts till Alpine 
video-enhet. Se 
sid. 6 för tillval till 
AUX-enheter.

FJÄRRSTYR-
NINGSUTGÅNG

FJÄRRSTYR-
NINGSUTGÅNG
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1 ACC (+12V)  Röd Anslut till bilens tillbehör / tändning

2 JORD Svart  Anslut till bilens jordledning 

3 FJÄRRSTYRNING Vit/brun  Fjärrstyrningsutgång för styrning av kringutrustning 

4 M-CONT Vit/rosa  ”Bildskärmskontroll” aktivera medan S3 fjärrfunktionen används 

5 BACK Orange/vit  Växla till skärmen för backkamera 

6 FOTBROMS Gul/svart  Aktiverar visning av video eller driftsinställning (för användning fram) 

7 HANDBROMS Gul/blå  Aktiverar visning av video eller driftsinställning (för användning fram) 

8 PARKERINGS 

 BROMS Gul/blå   Aktiverar visning av video eller driftsinställning (för användning bak)  
För USA, stiftet för ledningen till parkeringsbromsen används för 
baksätesunderhållning. Den är inte ansluten i fabriken för US-modell. 
Stiftet för ledningen finns i en påse med ett meddelande om försiktighet. 
För andra platser ansluts stiftet för ledningen i fabriken. Fot- och 
handbromskablar behövs inte.

9 STRÖMKONTAKT

=	 RGB-KABEL 

A KAMERAINGÅNG 

B S-VIDEOKABEL

C RCA FÖRLÄNGNINGSKABEL 

Spärrfunktion

För att se AUX-enheten eller genomföra inställningsfunktionerna måste spärren avaktiveras. Följ nedanstående 
arbetsgång för att göra detta.

1 Stanna fordonet på en säker plats. Dra åt handbromsen.

2 Fortsätt att hålla fotbromsen nedtryckt och släpp handbromsen en gång och dra sedan åt 
den igen.

3 När handbromsen dras åt för andra gången släpper du fotbromsen.

Nu har spärren för AUX-läget släppts. Genom att dra åt handbromsen igen kan AUX-läget aktiveras igen, 
så länge fordonets tändning inte har slagits av. Det är inte nödvändigt att upprepa ovanstående arbetsgång 
(1 till 3), för ”spärrfunktionen”. 

• Om du försöker aktivera enheten medan du kör visas varningen Bilden avstängd för din säkerhet.
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