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• OWNER’S MANUAL
Please read before using this equipment.

• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa 
igenom denna användarhandledning.

• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
bitte vor Gebrauch des Gerätes.

• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens 
dit toestel te gebruiken.

• MODE D’EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.

• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите настоящее руководство перед 
началом использования оборудования.

• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.

• INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed 
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il 
attrezzatura.
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Bruksanvisning

INSTALLERA PRODUKTEN KORREKT OCH SÅ ATT FÖRAREN 
INTE KAN SE TV/VIDEO ANNAT ÄN DÅ FORDONET STÅR 
STILL OCH PARKERINGSBROMSEN DRAGITS ÅT.
TV/Videovisning i ett fordon i drift innebär risker eftersomdet kan
distrahera föraren och innebär därmed en olycksrisk.Om inte
enheten installerats korrekt finns möjlighet för föraren att se pa TV/
Video under körning, vilket i värsta fallkan leda till en svar olycka.

KOMBINERA INTE VIDEOTITTANDE OCH BILKÖRNING.
Videovisning under körning kan distrahera föraren med olyckor 
som följd.

UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT 
UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN.
Alla funktioner som kräver en längre tids uppmärksamhet bör bara 
utföras när fordonet står helt stilla. 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.

HÅLL I MÖJLIGASTE MÅN BLICKEN BORTA FRÅN 
TECKENFÖNSTRET UNDER KÖRNING.
Teckenfönstret kan vara en störande faktor och leda bort 
uppmärksamheten från trafiken, vilket kan leda till olyckor.

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

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

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

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

BLOCKERA INTE VENTILATIONS-ÖPPNINGAR ELLER 
VÄRME-PANELER.
Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda till 
brand.

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

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

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

VARNING

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

FÖRSIKTIGT
Den här symbolen innebär viktiga instruktioner. 
Underlåtenhet att följa dem kan leda till skador 
på person eller egendom.
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OBS!
Rengöring av produkten
Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten regelbundet. 
Om du behöver ta bort svårare fläckar kan du fukta trasan med 
vatten, inget annat. Om du använder något annat än vatten vid 
rengöring kan detta medföra att färgen löses upp eller att plasten 
skadas.

Temperatur
Se till att temperaturen inuti fordonet är mellan +60°C och -20°C 
innan du slår på enheten.

Underhåll
Försök inte att själv reparera enheten om problem uppstår. 
Återlämna den istället till din Alpine-återförsäljare eller till 
närmaste Alpine-verkstad för reparation.

Angående monteringsplatsen
Se till att iLX-700 inte installeras på en plats där den utsätts för:

• Direkt solsken och värme
• Hög luftfuktighet och vatten
• Mycket damm
• Starka vibrationer

Handhavandet av vissa av den här enhetens funktioner är mycket 
komplicerat. 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. 
Detta ser till att förarens uppmärksamhet är på vägen och inte på 
iLX-700. Detta har gjorts för förarens och passagerarnas säkerhet.
Vissa inställningar kan inte utföras om bilen rullar. Bilen måste 
vara parkerad och handbromsen måste vara åtdragen för att 
procedurerna i bruksanvisningen ska gälla. Varningen ”Kan ej 
hanteras vid körning.” visas om försök görs att utföra dessa 
åtgärder under körning.

• iLX-700 drar en aning ström även när den är avstängd. Om 
strömbrytarkabeln (tändning) från iLX-700 är ansluten direkt till den 
positiva (+) polen på fordonets batteri kan batteriet laddas ut. 
En SPST-brytare (Single-Pole, Single-Throw) (säljs separat) kan 
installeras för att förenkla denna procedur. Då kan du helt enkelt 
ställa den i läget OFF (av) när du lämnar fordonet. Ställ tillbaka 
SPST-brytaren på ON innan du använder iLX-700. För 
anslutningsanvisningar för SPST-brytaren, hänvisa till 
”Kopplingsschema för SPST-brytare (säljs separat)” (sidan 33). Om 
den här strömkabeln (tändning) inte har någon strömbrytare måste 
den kopplas bort från batteriets pol, om fordonet ska stå oanvänt 
under en längre tid. 

Skydda USB-kontakten
• Endast en iPhone 5 eller senare eller en USB-minnesenhet kan 

anslutas till USB-kontakten på den här enheten. Korrekt funktion 
tillsammans med andra USB-produkter kan inte garanteras. 

• Om USB-kontakten används ska bara den medföljande kabeln 
användas tillsammans med enheten. Det finns inte stöd för någon 
USB-hubb.

• USB-minne används endast för överföringar eller uppdateringar 
av datafiler.

• Den här enheten stöder inte A/V-uppspelning eller fotovisning 
från USB-minnen.

• iPhone, iTunes och CarPlay är varumärken som tillhör Apple 
Inc., registrerade i USA och andra länder.

• “Made for iPhone,” betyder att ett elektroniskt tillbehör 
konstruerats specifikt för att anslutas till en iPhone, samt att det 
certifierats av tillverkaren att tillbehöret uppfyller Apples krav 
på prestanda. Apple är inte ansvarigt för denna enhets funktion 
eller dess överensstämmelse med säkerhetsföreskrifter och 
standarder. Lägg märke till att användning av detta tillbehör 
tillsammans med en iPhone kan påverka trådlösa prestanda.

FÖRSIKTIGT
Alpine ansvarar inte för förlorade data, etc., även om data, etc., 
går förlorade vid användning av den här produkten.



Om Apple CarPlay
Med Apple CarPlay kan din iPhone 5 eller senare styras smidigt från denna huvudenhet.

Om hemskärmen
Hemskärmen för den här enheten ger direkt åtkomst till de applikationer som utformats för att fungera med Apple CarPlay. 
Apple CarPlay-ikonen anger huruvida en kompatibel iPhone är ansluten.

När en iPhone är ansluten När ingen iPhone är ansluten

Funktioner

Inställningsikon

Ljudinställningsikon

Inställningsikon

Ljudinställningsikon
7-SE



Tillbehörslista
• iLX-700.................................................................................1
• Strömkabel...........................................................................1
• Försänkt skruv (M5×8).........................................................4
• Skruv (M5×8) .......................................................................4
• AUX/CAMERA/CAN-kabel ...................................................1
• USB-förlängningskabel........................................................1
• Mikrofon ...............................................................................1
• Frontplatta............................................................................1
• Bruksanvisning ............................................... 1 uppsättning

Kontrollernas placering

 knapp
Tryck för att sänka volymen. Håll intryckt i minst 2 sekunder 
för att stänga av ljudet.

 knapp
Tryck för att höja volymen.

Siri-knapp
Startar Siri-funktionen i din iPhone.

Hemknapp
Tryck för att visa hemskärmen.
Du stänger av strömmen genom att hålla knappen intryckt i 
minst 5 sekunder.

/ -knapp
Den här funktionen varierar beroende på A/V-tillämpning. 
(Spår upp/ned, snabbspolning framåt/bakåt etc.)

• Du kan återställa enheten genom att hålla ned hem- och Siri-
knapparna samtidigt i 10 sekunder.

Pekstyrning
Många av funktionen för den här enheten kan nås via ett lätt tryck på 
den integrerade pekskärmen.

• Se till att skydda displayen genom att bara trycka lätt på knapparna 
på skärmen med fingertoppen.

• Om du trycker på en knapp och inget händer, tar du bort fingret från 
skärmen och försöker sedan igen.

• Knappar på skärmen som inte kan användas visas med dämpade 
färger.

Vanliga knappar på skärmen
[ ]: Återgår till föregående skärmbild. Beroende på 

funktionen kanske denna knapp avbryter åtgärderna 
som utförts på skärmen.

[ ]: Stänger fönstret.

Slå på eller stänga av strömmen
Vissa av den här enhetens funktioner kan inte användas när fordonet är i 
rörelse. Se till att parkera fordonet på en säker plats och dra åt 
handbromsen innan du försöker använda dessa funktioner.

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

2 Stäng av strömmen genom att hålla hemknappen 
intryckt i minst 5 sekunder.

• Du kan slå på enheten genom att trycka på hemknappen eller Siri-
knappen.

• iLX-700 är en precisionsapparat. Försiktighet vid hantering av 
enheten ger dig många års problemfri användning.

Komma igång

Kan anslutas till gränssnittsdosan för fjärrstyrning
Med en Alpine-gränssnittsdosa för rattfjärrkontroll (ej medföljande 
tillval) kan denna enhet styras från bilens rattkontroller. Kontakta 
din Alpine-återförsäljare för utförlig information.

Om de beskrivningar av knappar som används i 
denna bruksanvisning
Knapparna på enhetens framsida skrivs med fet stil i texten 
(t.ex. Hem). Knapparna på pekskärmens display visas med 
fetstil inom hakparenteser, [ ] (t.ex. [ ]).
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Slå på systemet
Med Alpine-systemet visas startskärmen automatiskt när 
tändningsnyckeln vrids till ACC eller ON.

1 Menyn för att välja språk visas första gången 
systemet används. Det finns 20 språk att välja bland. 
Tryck på skärmen och dra fingret uppåt och nedåt 
och tryck sedan på önskat språk.

2 Tryck på [OK].
Radioskärmen visas.

• När du slår på enheten den första gången startar demoläget 
automatiskt och demonstrationsskärmarna visas en efter en. 
Information om hur du stänger av Demo mode finns i 
”Demonstrationsinställning” (sidan 25).

• Vissa av den här enhetens funktioner kan inte användas när fordonet 
är i rörelse. Se till att parkera fordonet på en säker plats och dra åt 
handbromsen innan du försöker använda dessa funktioner.

Reglering av volym

Justera volymen genom att trycka på  eller .
Du höjer/sänker volymen kontinuerligt genom att hålla ned .
Volym: 0 - 35

Stänga av ljudet snabbt
Ljudavstängningsfunktionen sänker direkt volymen till 0.

Tryck och håll  intryckt under minst 2 sekunder för att 
aktivera ljudavstängningsläget.
Ljudnivån blir 0.

Välja ett alternativ i en lista

1 Du kan bläddra genom listor genom att röra vid 
skärmen och dra fingret upp och ned.
Skärmen bläddras av fingrets rörelse.

• Du gör ett val genom att peka på önskat alternativ på skärmen 
och sedan lyfta fingret utan att röra det uppåt eller nedåt på 
skärmen.

2 Tryck på knappen och dra fingret åt höger eller 
vänster för att ändra PÅ/AV.

Använda Siri
Du kan använda Siri-funktionen i din iPhone. Om du vill använda Siri 
från enheten, se till att funktionen är aktiverad i din iPhone.

Tryck på Siri.

Om handsfreetelefonen
När din iPhone är ansluten till enheten kan den användas i 
handsfreeläge. Inkommande samtal visas med uppringarens 
telefonnummer, när det är tillgängligt.

• Mer information om iPhone-modeller som kan användas med denna 
enhet finns i avsnittet Apple CarPlay (sidan 13).

• Du kan justera volymen på telefonen eller välja de högtalare som ska 
användas för samtalet. Se ”Apple CarPlay-inställning” (sidan 27).

• Undvik handsfreesamtal i tät trafik eller på smala eller väldigt tvära 
gator. Håll ditt fokus på att undvika en olycka.

• Stäng fönstren för att minska bakgrundsljudet.
• När du använder en mikrofon, prata direkt in i mikrofonen för att få 

bästa möjliga ljudkvalitet.
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Parkeringshjälps Avbrott-funktion
När enheten är ansluten till fordonet med CAN-gränssnittsbox. En 
parkeringshjälpsskärm kan ställas in om hindret inom ett visst avstånd 
upptäcks av den främre eller bakre sensorn på fordonet.
Du kan justera avbrottstiden parkeringshjälpskärmen med “Ställa in P-
sensor avbrottstid” på sidan 25.

• Beroende på bil kan den här funktionen eventuellt inte användas.

När ett hinder inom ett visst avstånd upptäcks av den 
främre eller bakre sensorn visas 
parkeringshjälpsskärmen och indikatorn ( ~ ) för 
motsvarande område tänds.
Beroende på hur långt bort eller nära hindret befinner sig ändras 
indikatorns färg från gult till orange till rött.

Exempel på skärmen Parkeringshjälp

• Du kan också aktivera parkeringshjälpen genom att trycka på 
parkeringshjälpikonen på hemskärmen.

Åtkomst till klimatläge
När enheten är ansluten till fordonets CAN-gränssnitt kan du 
kontrollera bilens luftkonditionering.
Du kan justera avbrottstiden klimatskärmen med “Ställa in 
klimatskärmens avbrottstid” på sidan 25.

Klimatskärmen visas om du justerar 
luftkonditioneringen i bilen. 
Klimatlägesskärmen visas. Du kan kontrollera informationen för 
bilens luftkonditionering från skärmen.

Exempel på skärmen Klimat

• Beroende på biltypen är vissa funktioner kanske inte tillgängliga 
även om CAN-gränssnittsboxen är ansluten.

• Du kan också aktivera klimatskärmen genom att trycka på 
klimatikonen på hemskärmen.

Använda TuneIt
Enhetens ljudinställning kan programmeras från en ansluten iPhone. 
Det är också möjligt att ladda ned specifika parametrar för bilar från 
Alpines TuneIt-database i molnet. Med hjälp av TuneIt-appen kan 
anpassade parametrar även laddas upp så att andra kan använda dem och 
bedöma dem.
Den installerade TuneIt-appen bör startas på din iPhone före anslutning 
till huvudenheten.
TuneIt kan hämtas från Apple App Store. Kontakta din Alpine-
återförsäljare för utförlig information.

• Programmet och relaterade specifikationer och data kan tas bort 
eller avslutas utan föregående meddelande.

• Mer information om iPhone-modeller som kan användas med denna 
enhet finns i avsnittet Apple CarPlay (sidan 13).

Efter att ha slutfört proceduren ovan kan din iPhone användas till att 
göra ljudinställningar för enheten.

1 Kontrollera att enheten är påslagen.

2 Starta TuneIt-appen på din iPhone. Justera enhetens 
ljud på din iPhone.

• Volymen kan justeras via din iPhone.
• Inställningen kan inte göras både på din iPhone och enheten 

samtidigt.
• När enheten är avstängd eller under ett samtal, kan ljudinställning 

inte göras via din iPhone.
• Följ alla gällande trafikregler när du använder den här funktionen.

Justera ljudet via din iPhone
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Exempel på hur radions huvudskärm kan se ut

Snabbvalsindikatorvisningen
Frekvensband
Frekvens
Ljudinställningsknapp (Se ”Ljudinställningsfunktion” på 
sidan 18)
Funktionsknapp
Snabbvalsknapp

Lyssna på radion

1 Tryck på hemknappen.
Hemskärmen visas.

2 Tryck på [Radio].
Radion aktiveras och radiolägesskärmen visas.

3 Tryck på [ ] för att välja önskat radioband.
Varje tryckning växlar band enligt följande:

4 Välj mottagningsläge genom att trycka på [Tune].

• Du kan välja mellan två lägen för automatisk 
mottagningsinställning: DX och Local:

- DX-läge (Distans); 
Både starka och svaga stationer ställs in.

- Lokalt läge; 
Endast starka stationer ställs in.
Ursprungliga inställningen är DX.

• Om ”Preset” eller ”PTY” visas, trycker du på [Tune] flera 
gånger tills en sökningsläge visas.

5 Ändra radiofrekvensen uppåt eller neråt genom att 
trycka på [ ], [ ] eller [ ], [ ].
Håll in knappen för att ändra frekvensen kontinuerligt i 
manuellt läge.

Förinställa stationer manuellt

1 Ställ in en radiostation som du vill lagra i 
förvalsminnet med hjälp av manuell eller automatisk 
sökning.

2 Tryck på någon av snabbvalsknapparna i minst 2 
sekunder.
Den valda radiostationen lagras.

3 Du kan lagra upp till 5 stationer från samma band 
genom att upprepa proceduren.
Använd proceduren för andra frekvensband genom att helt 
enkelt välja önskat band och sedan upprepa proceduren.

Totalt 30 stationer kan lagras i förvalsminnet 
(6 stationer för varje band: FM1, FM2, FM3, MW eller LW).

• Om ett förvalsminne redan har ställts in på samma funktionsnummer 
rensas det och den nya stationen lagras istället.

Förinställa stationer automatiskt
Radion kan automatiskt söka upp och lagra 6 starka stationer på det 
valda bandet sorterade efter signalstyrka.

När du har valt önskat band trycker du på och håller ned 
[A.Memo] i minst 2 sekunder.
Mottagaren söker automatiskt upp 6 starka stationer och lagrar 
dem under snabbvalsknapparna efter signalstyrka.
När den automatiska lagringen är avslutad ställs stationen som 
lagrats under snabbval1 in.

• Om inga stationer lagrats återgår radion till den station du lyssnade 
på innan den automatiska lagringsproceduren påbörjades.

• Du kan avbryta denna process genom att trycka på [A.Memo] medan 
mottagaren automatiskt söker efter stationer. Mottagaren återgår då 
till föregående inställningar.

Inställning av förinställda stationer
Välj önskat snabbval i något band för ställa in den station som sparats i 
det snabbvalsnumret.

1 Tryck på [ ] flera gånger tills önskat band visas.

2 Tryck på någon av snabbvalsknapparna som har en 
station lagrad.
Den lagrade stationen ställs in.

• Du kan även växla snabbvalsstation genom att trycka på [ ] eller 
[ ] när sökningsläget för ”Preset” är valt.

Radio

FM-1  FM-2  FM-3  MW  LW  FM-1

DX Seek Local Seek Manual

dra med fingret åt 
vänster eller höger
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Exempel på RDS-information

Snabbvalsindikatorvisningen
Frekvensband
Frekvens
Funktionsknapp
Snabbvalsknapp
Informationsområde
RDS-indikator
Ljudinställningsknapp (Se ”Ljudinställningsfunktion” på 
sidan 18)

Stänga av eller sätta på AF (alternativa 
frekvenser)
RDS (Radio Data System) är ett radioinformationssystem som använder 
57 kHz-subbärvågen från vanliga FM-sändningar. Med RDS kan du ta 
emot olika slags information, som t.ex. trafikmeddelanden, 
stationsnamn och automatiskt ställa in en frekvens med högre 
signalstyrka som sänder samma program.

1 Tryck på hemknappen.

2 Tryck på [Radio].
Radion aktiveras och radiolägesskärmen visas.
• Innehållet som visas beror på det senaste bandet som valdes. 

(t.ex. [RadioFM1], etc.)

3 Välj AF (alternativa frekvenser) ON eller OFF genom 
att peka på [AF] på bottenbannern.
I AF-läge ON tänds ”AF”-indikatorn.

• RDS-läget visas inte för MW- eller LW-bandet.
• När AF ON väljs ställer radion automatiskt in en station med stark 

signal från AF-listan.
• Använd läget AF OFF när automatisk omställning inte behövs.

Tips
• Om enheten tar emot en PTY31-signal (larmmeddelande) visas 

”Alarm” på skärmen endast om PTY31 är inställd på On. För 
information om användning, se ”Ställa in PTY31-mottagning 
(nödlägessändning)” (sidan 28).

• Den digitala RDS-datatjänsten inkluderar följande:

• Se sidan 28 om ”PI-sök-inställning”, ”Mottagning av Regionala 
(lokala) RDS-stationer”, “Byta visningsspråk för PTY 
(programtyp)” och ”Ställa in PTY31-mottagning 
(nödlägessändning)”.

Mottagning av trafikmeddelanden

Tryck på [TA] för att slå på trafikinformationsläget.

TA-indikatorn tänds.

När en trafikmeddelandestation är inställd tänds TP-indikatorn.

Trafikmeddelanden hörs bara när de sänds. Om trafikinformation 
inte sänds ställs enheten om till standby-läge.
När en sändning av trafikmeddelande påbörjas tas den 
automatiskt emot av enheten och ”T.Info” visas.

När sändningen av trafikmeddelandet är över övergår enheten 
automatiskt till standby-läge.

• Om trafikinformationssignalens styrka faller under en viss nivå 
fortsätter radion i mottagningsläge i en minut. Om signalstyrkan 
sjunker under en viss nivå i mer än 70 sekunder blinkar ”TA” på 
skärmen.

• Om du inte vill lyssna på den trafikinformation som tas emot, pekar 
du på [TA] för att hoppa över trafikinformationen.
T. Info-läget är fortfarande PÅ för att ta emot nästa 
trafikinformationsmeddelande.

• Om volymen ändras under pågående mottagning av ett 
trafikmeddelande, så lagras den nya volymnivån i minnet. Den 
lagrade volymnivån återkallas ur minnet och ställs automatiskt in 
nästa gång radion tar emot ett trafikmeddelande.

• Om trafikmeddelandeläget är aktiverat växlar enheten automatiskt 
till radion (även om du väljer en annan källa förutom navigation) 
och tar emot trafikmeddelandet. När trafikmeddelandet är slut 
återgår enheten till föregående källa.

RDS

dra med fingret 
åt vänster eller 

PI Programidentifikation

PS Programinformation

AF Lista över alternativa frekvenser

TP Trafikprogram

TA Trafikmeddelande

PTY Programtyp

EON Information om andra kanaler
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Ta emot trafikmeddelanden manuellt

1 Tryck på [TA] för att slå på trafikinformationsläget.
TA-indikatorn tänds.

2 Tryck på [ ] eller [ ].
Den station som sänder trafikmeddelandet söks upp.

• Du kan söka efter trafikmeddelanden i DX Seek- eller Local Seek-
läge.

PTY-inställning (programtyp)

1 Tryck på [PTY Search].
Listan över PTY-typer visas.

2 Tryck på den valda programtypen för att börja söka 
efter en station av den typen.
Om ingen PTY-station hittas visas ”Ingen PTY”.

3 Tryck på [Tune] för att välja PTY-sökningsläget. 
PTY-läget är aktiverat.

4 Tryck på [ ] eller [ ] för att välja station för PTY.

Prioritera nyhetsprogram
Denna funktion ger prioritet till nyhetsprogram. När ett nyhetsprogram 
sänds avbryts det program du lyssnar på.

Tryck på [News] för att aktivera PRIORITY NEWS-läget.
”NEWS”-indikatorn visas i skärmen. Tryck på [News] igen för att 
inaktivera Prioritera nyheter och återgå till programmet du 
lyssnade på tidigare.

Visning av radiotext
Textmeddelanden från radiostationer kan visas.

1 Ställ in en radiostation som sänder 
textmeddelanden.

2 Peka upprepade gånger på informationsområde ( ) 
(sidan 12) i FM-radioläge för att växla till önskad 
visning.

Apple CarPlay är ett smartare, säkrare sätt att använda din iPhone i 
bilen. Apple CarPlay tar de saker du vill göra med din iPhone under 
körning och flyttar dem till iLX-700. Du kan få vägbeskrivningar, ringa 
samtal, skicka och ta emot meddelanden och lyssna på musik, allt på ett 
sätt som gör att du kan fokusera på vägen. Anslut bara din iPhone till 
iLX-700 och börja.

• Innan du använder den här funktionen måste du ansluta din iPhone 
med Lightning till USB-kabeln (medföljer din iPhone) till iLX-700.

• Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga under körning.

Om iPhone-modeller som kan användas med denna 
enhet

• Följande enheter har testats och visat sig fungera med denna enhet. 
Korrekt funktion med tidigare versioner kan inte garanteras.

iPhone 5s: Ver.7.1
iPhone 5c: Ver.7.1
iPhone 5: Ver.7.1

Åtkomst till Apple CarPlay

1 Tryck på hemknappen.
Hemskärmen visas.

2 Tryck på [Apple CarPlay].
Apple CarPlay-läget aktiveras.
Tryck på önskad appikon på iLX-700 eller använd Siri-
funktionen genom att trycka på Siri-knappen.

• Appen måste vara Apple CarPlay-kompatibel för att visas på 
hemskärmen.

Radiotextläge (PS/Radiotext)

Låtinfoläge (PS/PTY/Låtnamn/Artistnamn/Albumnamn)

Apple CarPlay 
(tillval)
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Styra AUX-enheter (tillval)
För att använda enheter som är anslutna till AUX-terminalerna på 
iLX-700, följ proceduren som beskrivs nedan.

• Slå på ”AUX In”. Se ”Ställa in AUX-läget” (sidan 27).

• Videon skärmas under körning.

1 Tryck på hemknappen.

2 Tryck på [AUX]*.
Skärmbilden för Auxiliary (AUX)-läget visas.

* Namnet som getts som lägesnamn i ”Ställa in AUX-namnet” 
(sidan 27) visas.

Skärmbild för AUX-åtgärder under uppspelning av 
videofil

Tryck på skärmen.
Skärmbilden för Auxiliary (AUX)-åtgärder visas.

Exempel på hur AUX-huvudskärmen kan se ut

[ ]
Visar displayinställningsskärmen. 
(se “Displayinställningsfunktion” på sidan 21)

• Åtgärdsskärmen växlar över till visningsskärmen för AUX-läget 
under 5 sekunder efter det att en åtgärd har utförts.

Genom att trycka på bildskärmen kan du visa 
funktionsskärmen igen.

[ ]
Visar ljudinställningsskärmen. (se “Ljudinställningsfunktion” 
på sidan 18)

• Om du ställer in AUX-namnet för DVB-T-läge, visas deras 
individuella åtgärdsknappar och de kan användas. Se ”Ställa in 
AUX-namnet” (sidan 27).

Använda den mobila digitala TV-
mottagaren (DVB-T)
För att använda den mobila digitala TV-mottagaren (DVB-T) (tillval), 
ställ in ”Ställa in AUX-namnet” (sidan 27) på DVB-T.

1 Tryck på hemknappen.
Hemskärmen visas.

2 Tryck på [DVB-T].
Skärmen visar DVB-T-lägets skärm.

AUX-enhet (tillval)

 VARNING
Det är farligt (och olagligt i många länder) för föraren 
att se på TV/Video under körning av fordonet. Föraren 
kan distraheras från att hålla blicken riktad framåt och 
en olycka kan inträffa.

Installera iLX-700 korrekt så att föraren inte kan se på 
TV/video om inte fordonet står stilla och 
handbromsen är åtdragen. 

Om iLX-700 inte installeras korrekt kan föraren se på 
TV/video under körning och kan distraheras från att 
hålla blicken riktad framåt och orsaka en olycka. 
Föraren eller andra människor kan skadas allvarligt.

Byta till läget för den mobila digitala TV-
mottagaren (DVB-T)
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När du trycker på skärmen i DVB-T-läget så visas åtgärdsskärmen. Läs 
den anslutna digitala TV-mottagarens (DVB-T) bruksanvisning för mer 
information om dess användning.

Skärmexempel på läget för funktionsmenyn

[ ]
Visar displayinställningsskärmen. (se 
“Displayinställningsfunktion” på sidan 21)
[ ]
Visar ljudinställningsskärmen. (se “Ljudinställningsfunktion” 
på sidan 18)
[ ]
Växlar kanalnummer eller favoritkanalnummer nedåt.
[ ]
Växlar kanalnummer eller favoritkanalnummer uppåt.
[Tune] (Channel eller Favourite)
Växlar mellan kanalläget och favoritkanalläget.
[EPG]
Ta fram den elektroniska programguiden (EPG). 
[Menu]
Ta fram menyskärmen.
[Menu Control]
Ta fram läget för funktionsmenyn.
[A/V]
Växlar källan.
[Scan]
Tryck på knappen för att starta skanningsproceduren.

• Om inställningen för ”Ställa in Direct-touch-funktionen” (sidan 27) 
är inställd på ”On”, är direct-touch möjligt. Tryck direkt på 
åtgärdsknappar som visas på skärmen för att manövrera. Peka på 
[Control] för att visa funktionsskärmen.

Videosignalen från en tillvalskamera kan visas på den här 
huvudenhetens display.
Beroende på din kamera väljer du först kameratyp (Rear eller Other). Se 
”Ställa in kameraingången” (sidan 26) för mer information.
Backkamera:
Om en kamera i HCE-C305R/HCE-C300R/HCE-C210RD/
HCE-C200R/HCE-C155/HCE-C115/HCE-C105-serien är 
ansluten och du lägger i backväxeln, visas bilden i 
backkameran (ledmärken för bilens bredd och tillgängliga 
avstånd) automatiskt på enhetens bildskärm.
Annan kamera:
Ställ in detta när du ansluter en annan kamera än backkameran, 
som till exempel en rumskamera eller sidokamera.

Användning av backkamera
Ställ in ”Position” på ”Rear”. Se “Ställa in kameraingången” på 
sidan 26.

1 Lägg i backen med växelspaken (R).
Bilden som är riktad bakåt visas medan bilen har backväxel 
i.

2 Om du placerar växelspaken i något annat läge än 
backen (R), återgår bildskärmen till föregående 
skärmbild.

• Förlita dig aldrig helt på kameran när du backar. Vänd dig alltid om 
och titta och använd bara kameran för extra hjälp.

• Den här funktionen fungerar när signalkabeln för backväxeln är 
korrekt ansluten.

1 Tryck på hemknappen.
Hemskärmen visas.

2 Peka på [Camera].

Om DVB-T-åtgärdsskärmen Kamerans funktion 
(tillval)

Du kan justera kvaliteten på kamerabilden.
Inställningsalternativ: Ljus / Färg / Kontrast
Se ”Display inställning” (sidan 21).

Visa den bakåtriktade videon när bilen 
backar

Visa bilden från backkameran manuellt
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1 Tryck på skärmen när bilden från kameran visas. 
Åtgärdsskärmen visas på skärmen.
• Efter en 5-sekunders paus återvänder åtgärdsskärmen till 

kameraskärmen.

2 Tryck på [Guide Off] på backkamerans 
visningsskärm.
Guiden försvinner och sedan ändras [Guide Off] till [Guide 
On].

3 Peka på [Guide ON] för att aktivera guiden.

1 Tryck på skärmen när bilden från kameran visas. 
Åtgärdsskärmen visas på skärmen.
• Efter en 5-sekunders paus återvänder åtgärdsskärmen till 

kameraskärmen.

2 Tryck på [Caution ↑] eller [Caution ↓].

• För varje tryck flyttas varningsläget till högst upp eller längst ner på 
skärmen.

Du kan återkalla de förinställda värdena för kameran i ”Display 
inställning” (sidan 21).

1 Tryck på skärmen när bilden från kameran visas.
Åtgärdsskärmen visas på skärmen.
Efter en 5-sekunders paus återvänder åtgärdsskärmen till 
kameraskärmen.

2 Tryck på [Preset].

Om backkamerans guide
För att visa guiden, ställ ”Slå på/stänga av visningen av guiden” 
(sidan 16) på On. Dessutom, för att justera guiden, se ”Justera 
backkamerans guide” (sidan 26). Du kan också stänga av guiden i 
backkamerans skärm.

Betydelse av indikationstecken

När backväxeln läggs i, växlar skärmen till backkameravy. Guider 
kommer upp för att hjälpa dig få en uppfattning om bilens bredd och 
avstånd från den bakre stötfångaren.

Utbredningsmärken för bilens bredd (röd, gul och 
grön i avståndsordning)
Om de är rätt kalibrerade anger märkena bilens bredd. 
Detta hjälper till att vägleda bilens bana när du backar i en 
rak linje.

Markeringarna representerar avståndet från bilens bakre 
ände (vid stötfångarens ände).
• Märkena rör sig inte i synkronisering med ratten.
• Ställ in markeringarna efter bilens bredd.

Märken för avståndsvägledning
Markeringarna representerar avståndet från bilens bakre 
ände (från stötfångarens ände).
• Märkena rör sig inte i synkronisering med ratten.
• Vi rekommenderar att du mäter det faktiska avståndet till 

markeringarna när du har parkerat på en plan yta.

• Beroende på bilens eller vägytans skick kan synvidden variera.
• Kameran har en begränsad synvidd. Föremål som befinner sig i 

extrema vinklar mot kameran (t.ex. under stötfångaren eller vid 
motsatta ändar av stötfångaren) kan eventuellt befinna sig utanför 
dess synfält.

• Backkamerabilden kan ha en färgton som skiljer sig från de faktiska 
omgivningarna.

• Beroende på bilen kan vägledningen avvika åt höger eller vänster. 
Det är inget fel.

Slå på/stänga av visningen av guiden

Justera varningsvisningens läge

Återkalla de justerade värdena för kameran
16-SE



Märke för avståndsvägledning

Avståndsvägledningarna representerar avståndet från den bakre 
stötfångaren på marknivå. Det är svårt att exakt uppskatta avståndet till 
föremål ovanför marknivå.
I följande exempel är avståndet till A 0,5 m och avståndet till B 1 m.

<Bildskärm>

<Positioner för A, B och C>

På skärmen, enligt märkena för avståndsvägledning, 
verkar lastbilen stå parkerad omkring 1 m bort (vid 
position B). I själva verket, om du skulle backa till 
position A, skulle du krocka med lastbilen.
På skärmen verkar positionerna A, B och C vara 
lokaliserade i avståndsordning. I själva verket befinner 
sig positionerna A och C på samma avstånd, och B 
befinner sig längre bort än positionerna A och C.

• Utbredningsmärket för bilbredden representerar avståndet till 
vägytan. Avståndet till ett föremål på vägen är inte exakt 
representerat av vägledningarna.

• I följande förhållanden kan skärmens synlighet vara nedsatt. Det är 
inget fel.

- När det är mörkt (under natten, etc.).
- Under förhållanden med väldigt höga eller väldigt låga 

temperaturer.
- När vattendroppar fastnar på kameran, eller när luftfuktigheten 

är hög (som t.ex. vid regnväder, etc.).
- När främmande kroppar (som t.ex. lera, etc.) fastnar på 

kameran eller dess perifera område.
- När solljus eller bilstrålkastare träffar kameralinsen direkt.

Fel mellan skärmen och den faktiska vägytan
I följande förhållanden skapas fel mellan skärmvägledningen och den 
faktiska vägytan. (Illustrationerna representerar ett fall då kameran är 
installerad i standardpositionen.)

När det är en brant uppförsbacke bakom bilen 
(exempel)

<Bildskärm>

<Bilens placering>

Märket för avståndsvägledning representerar avståndet 
till en platt vägyta. Därför, ifall det finns en uppförsbacke 
bakom bilen, visas avståndsvägledarna närmare den 
bakre stötfångaren än det faktiska avståndet. Till 
exempel, om det finns ett hinder på uppförsbacken kan 
det verka vara längre bort än dess faktiska position.
Dessutom kan ett fel uppkomma mellan vägledningen 
och bilens faktiska väg på vägytan.

C

B

A (omkring 0,5 m)

omkring 1 m

Märken för avståndsvägledning

Faktiska avstånd

Fel Fel
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När det är en brant nedförsbacke bakom bilen 
(exempel)

<Bildskärm>

<Bilens placering>

Ifall det finns en nedförsbacke bakom bilen, visas 
avståndsvägledarna längre bort från den bakre 
stötfångaren än det faktiska avståndet. 
Om det finns ett hinder på nedförsbacken kan det verka 
vara närmare än dess faktiska position.
Dessutom kan ett fel uppkomma mellan vägledningen 
och bilens faktiska väg på vägytan.

Annan kameraanvändning
Ställ in ”Other” för ”Position” (sidan 26).

1 Tryck på hemknappen.
Hemskärmen visas.

2 Peka på [Camera].

Precis som för andra kameror kan positionen för varningsvisningen 
justeras. Se ”Justera varningsvisningens läge” (sidan 16) för åtgärderna.

Du kan återkalla de förinställda värdena för kameran i ”Display 
inställning” (sidan 21). Se ”Återkalla de justerade värdena för kameran” 
(sidan 16) för åtgärderna.

Ljudinställningsfunktion

1 Tryck på [ ] på hemskärmen.
Huvudinställningsskärmen visas.

2 Tryck på [Audio].
Skärmen för ljudinställning visas.
• Du kan visa ljudinställningsskärmen från varje 

applikationsskärm. Tryck på [ ] på en applikationsskärm.

3 Välj önskat alternativ.
Om ” ” visas, finns det en ytterligare hierarki. Tryck på 
önskat alternativ.
Om ” ” inte visas, fortsätt till steg 4.

Inställningsalternativ: Balans / Fader / Bas*1*2 / Diskant*1*2 / 
Subwoofer*3 / Subwoofer nivå*2*4 / 
Subwoofer fas*4 / Bass Engine SQ*1 / 
Bas typ*1*5 / Bas*1*5 / Applikations 
volym / Media Xpander*1*2 / EQ Presets*1*2 / 
Koppla förbi

*1 De här alternativen är avaktiverade när DEFEAT är inställt på ON.
*2 De här alternativen är avaktiverade när Bass Engine SQ är inställt 

på ON.
*3 Det här alternativet är avaktiverat när en nedladdad Bass Engine 

SQ-parameter används via TuneIt App.
*4 De här alternativen är avaktiverade när Subwoofer är inställt på 

OFF.
*5 De här alternativen är avaktiverade när Bass Engine SQ är inställt 

på OFF.

4 Tryck på [ ] eller [ ] etc., för att ändra dess 
inställning.

Om justeringen av positionen för 
varningsmeddelanden

Om det justerade värdet för bildkvalitet

Fel Fel

Inställning
Ljudinställning

Följande steg från 1 till 5 är gemensamma för alla 
”Inställningsalternativ” i ljudinställningen. Se respektive 
avsnitt för utförlig information.
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5 Tryck på [ ] för att återgå till 
huvudapplikationsskärmen.
Tryck på [ ] för att återgå till föregående skärm.

• Vrid inte tändningsnyckeln till OFF direkt efter att ha ändrat 
ljudinställningen (medan systemet automatiskt skriver data). Annars 
kan inställningarna eventuellt inte ändras.

• För information om hur du använder listskärmen, sidan 9.

Om TuneIt
Du kan också ställa in enhetens ljudinställningen genom TuneIt App 
installerat på din iPhone.
Det är också möjligt att ladda ned specifika parametrar för bilar från 
Alpines TuneIt-databas.
Med hjälp av TuneIt-appen kan anpassade parametrar även laddas upp 
så att andra kan använda dem och bedöma dem.
I ljudstyrningsläge visas ”TuneIT ansluten.” på ljudinställningsskärmen 
och du kan inte utföra någon åtgärd.

• TuneIt kan hämtas från Apple App Store.
• Time Correction, Crossover och Parametric EQ kan bara ställas in 

via TuneIt App.
• Se även “Använda TuneIt” på sidan 10.

Justera balansen (mellan vänster och 
höger)
Justera volymen för höger och vänster högtalare.

Inställningsalternativ: Balans
Inställningsinnehåll:L (vänster) 15 till R (höger) 15 

(grundinställning: 0)

Justera fader (mellan fram och bak)
Justera volymen för främre och bakre högtalare.

Inställningsalternativ: Fader
Inställningsinnehåll: F (fram) 15 till R (bak) 15 (grundinställning: 0)

Inställning av basnivå
Du kan förstärka eller försvaga basnivån.

Inställningsalternativ: Bas
Inställningsinnehåll: -7 till +7 (grundinställning: 0)

Inställning av diskantnivå
Du kan förstärka eller försvaga diskantnivån.

Inställningsalternativ: Diskant
Inställningsinnehåll: -7 till +7 (grundinställning: 0)

Ställa in subwoofer

Gör följande inställningar om en subwoofer (tillval) är ansluten till 
enheten.

Inställningsalternativ: Subwoofer
Inställningsinnehåll: ON / OFF (grundinställning: OFF)

Du kan ställa in subwoofernivån om en subwoofer är ansluten.

Inställningsalternativ: Subwoofer nivå
Inställningsinnehåll: 0 till 15 (grundinställning: 0)

Subwooferns utgångsfas växlas mellan Subwoofer Normal (0°) och 
Subwoofer Reverse (180°).

Inställningsalternativ: Subwoofer fas
Inställningsinnehåll: 0° / 180° (grundinställning: 0°)

Ställa in Bass Engine SQ
Bass Engine SQ används för att enkelt lägga till olika nivåer av 
baseffekter till din musik. Med de olika tillgängliga nivåerna kan 
baseffekten anpassas till den typ av musik du lyssnar på.

• Med TuneIt App kan du ladda ned de optimala Bass Engine SQ-
inställningsdata för ditt högtalarsystem.

Ställ in på ”ON” för att använda Bass Engine SQ-funktionen.

Inställningsalternativ: Bass Engine SQ
Inställningsinnehåll: OFF / ON (grundinställning: OFF)

Växla Subwoofer mellan PÅ och AV

Ställa in ljudvolymen för subwoofern

Ställa in subwoofer-fasen

Aktivera/avaktivera Bass Engine SQ
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Du kan ställa in önskad Bass Engine SQ-typ.

Inställningsalternativ: Bas typ
Inställningsinnehåll: Standard / Punch / Low Bass / Mid Bass / 

Rich (grundinställning: Standard)

Om BASS ENGINE SQ är aktiverat påverkar justering av basnivån 
olika ljudparametrar enhetligt för optimal baseffekt.

Inställningsalternativ: Bas
Inställningsinnehåll: 0 till 6 (grundinställning: 3)

• De basparametrar som påverkas är Bas nivå, Diskant nivå, EQ 
PRESETS, Parametric EQ*, SUBWOOFER*, Subwoofer nivå, Media 
Xpander, X-Over* och Time correction*. Dessa alternativ ställs in 
automatiskt i BASS ENGINE SQ-läge och kan inte justeras separat.

• Från nivå 0 till nivå 6 ökar effekten av BASS ENGINE SQ nivå för 
nivå.

* när detta alternativ ställs in via TuneIt App

Om konfiguration när den externa effektförstärkaren är 
ansluten
För att optimera Bass Engine SQ rekommenderar vi följande procedur 
för att ställa in effektförstärkaren. 
Efter inställning justeras Bass Level utifrån musiken.
1) Ställa in GAIN för effektförstärkaren på ”MIN.”
2) Ställ in Crossover Mode Sector-omkopplaren på ”OFF.”
3) Ställ in BASS ENGINE SQ för den här enheten på ”ON,” 

och Bass Engine Level på ”3.”
4) Spela upp en låt i den genre du ofta lyssnar på och 

justera GAIN för förstärkaren.

Ställa in volymen för varje app
Volymen för varje källa kan justeras. 

Inställningsalternativ: Applikations volym
Ytterligare inställningsobjekt: Radio / Apple CarPlay / 

Auxiliary (AUX)
Inställningsinnehåll*: -14 till +14 (grundinställning: 0)
* Endast för Radio- och Auxiliary-läge (AUX).

• Vilka applikationer som kan ställas in varierar beroende på den 
anslutna enheten och inställningarna. 

Ställa in volymen för Apple CarPlay
När en iPhone 5 eller senare är ansluten och du tryckt på [Apple 
CarPlay], kan du justera Entertainment, Telephone Calls, Ringtones & 
Alerts-nivå, Touch & Guidance Volume-nivå och Siri för Apple 
CarPlay-läge.

Inställningsalternativ: Underhållning / Vol Mottagare / Ringljud & 
Signaler / Touch & Guide volym / Siri

Inställningsinnehåll för Underhållning: 
-14 till +14 (grundinställning: 0)

Inställningsinnehåll för Vol Mottagare / Ringljud & Signaler / 
Siri: 1 till 11 (grundinställning: 5)

Inställningsinnehåll för Touch & Guide volym: 
1 till 7 (grundinställning: 4)

• Alla ändringar som gjorts för antingen Adjusting the Operating 
Sound eller Apple CarPlay (sidan 23) för Touch & Guide volym 
återspeglas i de övriga inställningarna.

Ställa in MX (Media Xpander)
FM rad-o, Apple CarPlay och Auxiliary (AUX), kommer att kunna 
återge musiken tydligt, även i bilar med mycket vägljud.

Inställningsalternativ: Media Xpander

1 Slå på Media Xpander.

2 Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad nivå eller 
Off.

FM
Medelhöga och höga frekvenser blir klarare, och ett 
välbalanserat ljud i alla band produceras.

Apple Carplay (CMPM)
Detta korrigerar för information som utelämnades vid 
komprimeringen. Detta ger ett välbalanserat ljud som ligger 
nära originalet.

Auxiliary (AUX)
Välj det MX-läge (CMPM, MOVIE eller MUSIC) som motsvarar 
det anslutna mediet.

• För att avbryta MX-läge för alla musikapplikationer, stäng av Media 
Xpader i steg 1.

• Det finns inget MX-läge för LW- eller MW-radio.

Equalizer-snabbval (EQ Presets)
10 typiska equalizer-inställningar är fabriksinställda för olika typer av 
musik.

Inställningsalternativ: EQ Presets
Inställningsinnehåll:  FLAT (grundinställning) / POP / ROCK / 

NEWS / JAZZ / ELECTRONIC / HIP HOP / 
EASY LISTENING / COUNTRY / CLASSICAL

• Endast en typ kan väljas för uppspelning.
• “USER” visas när Bas/Diskant-nivån justeras eller en ändring av 

Parametric justeras via TuneIt.

Ställa in Defeat
Om Koppla förbi är ”On” stängs funktionerna Bas nivå, Diskant nivå, 
Bass Engine SQ, MX och EQ Presets av. Detta inaktiverar alla 
inställningar som gjorts för dessa funktioner.

Inställningsalternativ: Koppla förbi
Inställningsinnehåll: OFF / ON (grundinställning: OFF)

Ställa in Bass Engine SQ Type

Standard: En mild lågbasförstärkning som överkommer 
vägbuller.

Punch: En kraftigare förstärkning med mer lågbaseffekt.
Low Bass: Förstärk den lägsta basen för en tyngre närvaro utan 

den kraftfulla mellanbasen.
Mid Bass: Fokuserar mer på mellanbas för system med mindre 

subwooferhögtalare.
Rich: Förstärk alla basområden för ett fylligare basljud.

Justera Bass Engine SQ-nivån
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Displayinställningsfunktion

1 Tryck på [ ] på hemskärmen.
Huvudinställningsskärmen visas.

2 Tryck på [Display].
Displayinställningsskärmen visas.
• Du kan visa displayinställningsskärmen från varje 

applikationskärm. Tryck på [ ] på en applikationsskärm 
(videoläge).

3 Tryck på önskad applikation.

• “Auxiliary (AUX)” kan väljas i AUX-läge.
• Den kameraposition som ställts in under ”Camera”-

inställningarna visas. Kameranamnen visas inte om ”Off” är 
inställt (sidan 26). 

4 Tryck på [ ] för önskat alternativ.

De alternativ som kan ställas in varierar beroende på 
applikationen. 

[Auxiliary (AUX)]:
Displayläge / Ljus / Färg / Kontrast / Skärpa
[Kamera]:
Ljus / Färg / Kontrast

5 Tryck på [ ] eller [ ] för att ändra dess inställning. 

6 Tryck på [ ] för att återgå till 
huvudapplikationsskärmen. 
Tryck på [ ] för att återgå till föregående skärm.

• Vrid inte tändningsnyckeln till OFF direkt efter att ha ändrat Display 
Setup (medan systemet automatiskt skriver data). Annars kan 
inställningarna eventuellt inte ändras.

Inställningsalternativ: Displayläge
Inställningsinnehåll: WIDE (grundinställning) / NORMAL

I WIDE-läge sträcks bilden ut horisontellt så att den fyller hela 
skärmen.

I NORMAL-läge visar bildskärmen en normal bild på mitten av 
skärmen med vertikala svarta fält på varje sida.

Inställningsalternativ: Ljus
Inställningsinnehåll: -15 till +15 (grundinställning: 0)

Du kan justera ljusstyrkan mellan MIN (–15) och MAX (+15). Vid 
mini- och maxipunkterna visas ”MIN” respektive ”MAX” på 
displayen. 

Inställningsalternativ: Färg
Inställningsinnehåll: -15 till +15 (grundinställning: 0)

Du kan justera färgen mellan MIN (–15) och MAX (+15). Vid mini- 
och maxipunkterna visas ”MIN” respektive ”MAX” på displayen.

Inställningsalternativ: Kontrast
Inställningsinnehåll: -15 till +15 (grundinställning: 0)

Du kan justera kontrasten mellan MIN (-15) och MAX (+15). Vid 
mini- och maxipunkterna visas ”MIN” respektive ”MAX” på 
displayen.

Display inställning

Parkeringsbromsen måste vara ilagd för att det ska gå att komma 
åt displaylägesskärmen. Om du försöker komma åt den här 
skärmen medan du kör kommer ett varningsmeddelande att visas 
som säger att skärmen inte får användas under körning.

Följande steg från 1 till 6 är gemensamma för alla 
”Inställningsinnehåll” i displayinställningen. Se respektive 
avsnitt för utförlig information.

Byta läge för skärmen

Ställa in ljusstyrka

Justera bildens färg

Ställa in bildens kontrast
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Inställningsalternativ: Skärpa
Inställningsinnehåll: -3 till +3 (grundinställning: 0)

Bildkvalitetens justeringsintervall ligger mellan -3 till +3. “SOFT” 
och ”HARD” visas som minimala och maximala värden.

Vid justering av kameran kan du lagra inställningarna som görs för 
”Justera Ljus, Färg och Kontrast.”

Inställningsalternativ: Preset1 / Preset2

1 Efter att ha slutfört ”Justera Ljus, Färg och Kontrast” 
(sidan 21), trycker du på och håller ned [Preset1] eller 
[Preset2] för att spara inställningarna.

2 Tryck på [Preset1] eller [Preset2] för att visa de sparade 
inställningarna.

Utföra generell inställning

1 Tryck på [ ] på hemskärmen.
Huvudinställningsskärmen visas.

2 Peka på [General].
Skärmbilden Generell inställning.

3 Tryck på [ ] eller [ ] etc., för önskat alternativ för 
att ändra dess inställning. För alternativ som har 
” ”, tryck på alternativet för att visa skärmen för 
nästa hierarki.

Inställningsalternativ: Tid / Språk / Textrullning / Touch 
Knappljud / Touch & Guide volym / Mute 
vid backning / Monitor/belysning / 
Säkerhetskod / Fordons funktion* / Om / 
Demo mode

* Det här alternativet visas när enheten är ansluten till fordonet 
med CAN-gränssnittsbox.

• Beroende på alternativ, upprepa steg 3.
• Beroende på inställningen kan olika alternativ visas.

4 Tryck på [ ] för att återgå till 
huvudapplikationsskärmen.
Tryck på [ ] för att återgå till föregående skärm.

• Vrid inte tändningsnyckeln till OFF direkt efter att ha ändrat de 
generella inställningarna (medan systemet automatiskt skriver data). 
Annars kan inställningarna eventuellt inte ändras.

Justera bildkvaliteten

Spara och återkalla den justerade 
bildkvaliteten

Generell inställning

Parkeringsbromsen måste vara ilagd för att det ska gå att komma 
åt skärmen för allmänt läge. Om du försöker komma åt den här 
skärmen medan du kör kommer ett varningsmeddelande att visas 
som säger att skärmen inte får användas under körning.

Följande steg från 1 till 4 är gemensamma för varje 
”Inställningsalternativ” under Generell inställning. Se 
respektive avsnitt för utförlig information.
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Tidsinställning

Du kan välja om klockan ska visas med 12- eller 24-timmars format.

Inställningsalternativ: Klockläge
Inställningsinnehåll: 12h / 24h (grundinställning) 

Inställningsalternativ: Klockjustering
Ytterligare alternativ: Timme / Minut 
Inställningsinnehåll: 1-12 eller 0-23 / 0-59 

• Tryck på och hålla ned [ ] eller [ ] för att köra igenom en 
ändringssekvens automatiskt. 

Språkinställning

Inställningsmenyn, feedbackinformation, etc. för enheten kan ändras för 
att visas med önskat språk.

Inställningsalternativ: Språk
Inställningsinnehåll:

• Tryck på [OK] för att bekräfta språket och visa skärmen med önskat 
språk.

Inställning av textrullning

Textmeddelanden på ljudskärmen rullar fram.

Inställningsalternativ: Textrullning
Inställningsinnehåll: OFF (grundinställning) / ON

Knappljudsinställningar

Inställningsalternativ: Touch Knappljud
Inställningsinnehåll: On (grundinställning) / Off

När du har stängs av Touch Knappljud-funktionen kan du ändra 
volymen för det ljud som hörs när du trycker på en knapp.

Inställningsalternativ: Touch & Guidance volym
Inställningsinnehåll: 1 till 7 (grundinställning: 4)

• Inställningsvärdet gäller alltid för navigationsläget, även om Touch 
Knappljud är avstängt.

• Alla ändringar som gjorts för antingen Adjusting the Operating 
Sound eller Apple CarPlay (sidan 20) för Touch & Guidance volym 
återspeglas i de övriga inställningarna.

Ange att ljudet ska stängas av vid 
backning
Du kan ställa in om den uppspelande musiken ska stängas av när backen 
(R) läggs i.

Inställningsalternativ: Mute vid backning
Inställningsinnehåll: OFF (grundinställning) / ON

Monitor/belysning

Bakgrundsbelysningen kommer från ett lysrör som är inbyggt i 
teckenfönstret. Belysningskontrollen anpassar ljusstyrkan efter ljuset i 
bilen, vilket gör teckenfönstret lättare att se.

Inställningsalternativ: Dimmer
Inställningsinnehåll: Auto (grundinställning) / On / Off

• När ”Auto” eller ”On” ställts in tillämpas inställningen även för 
knappbelysningen under ”Justering av bakgrundsbelysning av 
knappar” (sidan 24) och ”Justering av displayens 
bakgrundsbelysning” (sidan 24).

Ställa in klockvisningen

Ställa in tiden

Timme: Justera timmen.
Minut: Justera minuten.

Inställning av språk för menyer

Ställa in rullningen

OFF: Stänger av rullningsläget.
ON: Aktiverar det automatiska rullningsläget (Auto). 

Rullningsvisningen repeteras medan bilen är parkerad.

Slå på/stänga av Touch Knappljud

On: Slå på återkopplande knappljud.
Off: Stäng av återkopplande knappljud. Även om du stänger 

av det här alternativet kommer navigationsvägledningen 
att spelas upp när du använder navigationsskärmen.

Justera funktionsljudet

Inställning av bakgrundsbelysningens 
ljusstyrka

Auto: Bakgrundsbelysningen anpassas automatiskt efter hur 
ljust det är i bilen.

On: Bildskärmens bakgrundsbelysning är stark.
Off: Avaktivera det automatiska läget för dimmern om du vill 

behålla en ljusstark bakgrundsbelysning på 
bildskärmen.
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Du kan anpassa knappbelysningens ljusstyrka på kvällen med hjälp av 
dimmern.

Inställningsalternativ: Dimmernivå LED
Inställningsinnehåll: -2 till +2 (grundinställning: 0)

Du kan justera ljusstyrkan på bakgrundsbelysningen. Denna funktion 
kan t.ex. användas om du vill ändra skärmens bakgrundsbelysning när 
du färdas nattetid.

Inställningsalternativ: Skärmdimmernivå
Inställningsinnehåll: -15 till +15 (grundinställning: 0)

Du kan justera nivån mellan MIN (-15) och MAX (+15). Vid mini- 
och maxipunkterna visas ”MIN” respektive ”MAX” på displayen.

Du kan ange en bildfil som ska visas på öppningsskärmen. Kopiera den 
önskade bildfilen från ett USB-minne.

Inställningsalternativ: Hälsningsinställning
Inställningsinnehåll: Default (grundinställning) / User

Den fil som väljs i User-läget kopieras enligt följande procedur.

1 Anslut det USB-minne som innehåller den BMP-fil 
som du vill kopiera till enheten.

2 När bekräftelsemeddelandet visats, tryck på [OK].
Öppningsbilden ändras.

Bildfiler som kan kopieras

Ställa in säkerhetskoden

Du kan ange att systemet inte ska gå att använda om du inte anger ett 
lösenord. Om du ställer in denna inställning på ”På” och anger ett 
lösenord måste lösenordet anges första gången systemet ansluts till ett 
batteri och sedan slås på.

Inställningsalternativ: Säkerhetskod
Inställningsinnehåll: Off (grundinställning) / On

Ställa in lösenordet

1 Ställ in ”Säkerhetskod” på ”On”.

2 När bekräftelsemeddelandet visats, tryck på [OK].
Skärmen för inställning av lösenord visas.

3 Ange ett lösenord och tryck på [Enter].
• Ange det 6-siffriga numret.
• Siffror som matats in visas som ”*”.

4 Ange samma lösenord igen och tryck sedan på 
[Enter].
Lösenordet ställs in och systemet återgår till föregående 
skärm.

• Om du glömmer ett registrerat lösenord kan du inte använda den här 
enheten. I så fall måste du kontakta service.

Rensa lösenordet

1 Ställ in ”Säkerhetskod” på ”Off”.
Skärmen för inställning av lösenord visas.

2 Ange lösenordet och tryck sedan på [Enter].
Lösenordet rensas och systemet återgår till föregående 
skärm.
• Siffror som matats in visas som ”*”.

Justering av bakgrundsbelysning av 
knappar

Justering av displayens 
bakgrundsbelysning

Ändra öppningsbilden

Filformat: BMP
Bildstorlek: 800 × 480 pixlar, RGB 24 bitar eller mindre
Mappnamn: OPENINGFILE
Filnamn: openingfile.bmp

Ställa in säkerhetskoden
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Inställning av Fordons funktion

Klimatskärmen visas om du justerar luftkonditioneringen i bilen. 
Du kan justera avbrottstiden för klimatskärmen med den här 
inställningen.

Inställningsalternativ: Klimator avbrottstid
Inställningsinnehåll: None / 5s / 10s / Continued display

• Mer information finns i ”Åtkomst till klimatläge” (sidan 10).
• Beroende på bil kan det hända att det här inställningsalternativet är 

avaktiverat.

Parkeringshjälpsskärmen ställs in om hindret inom ett visst avstånd 
upptäcks av den främre eller bakre sensorn på fordonet.
Du kan justera visningstiden för parkeringshjälpsskärmen med den här 
inställningen.

Inställningsalternativ: P-sensor avbrottstid
Inställningsinnehåll: None / 5s / 10s / Continued display

• Mer information finns i ”Parkeringshjälps Avbrott-funktion” 
(sidan 10).

• Beroende på bil kan det hända att det här inställningsalternativet är 
avaktiverat.

Du välja typ av fordon med den här inställningen. 
Parkeringshjälpssystemet tillhandahåller mer exakt information baserat 
på din fordonstyp.

Inställningsalternativ: Fordonstyp
Inställningsinnehåll: Sedan / Hatchback / Pickup

• Beroende på bil kan det hända att det här inställningsalternativet är 
avaktiverat.

Om iLX-700

Du kan visa modellnamnet, serienumret och versionsinformation för 
produkten. Notera denna information och ha den tillgänglig när du 
kontaktar Alpines tekniska support eller en Alpine-auktoriserad 
återförsäljare.

Innehåll: iLX-700 (modellnamn) / Serienummer / 
Mjukvaruversion

Du kan initiera alla data, för att återställa fabriksinställningarna. Ta bort 
USB-minne och liknande från systemet innan du fortsätter.

Inställningsalternativ: Rensa alla inställningar

1 Tryck på [RESET] för ”Rensa alla inställningar”.

2 När bekräftelsemeddelandet visats, tryck på [OK].
Systemet startar initieringen.

• Slå inte på/av strömmen och vrid inte på tändningsnyckeln innan 
systemets omstart är slutförd.

Demonstrationsinställning

Denna enhet har en demonstrationsfunktion för displayen. När du 
installerar och använder enheten för första gången aktiveras 
demonstrationsläget automatiskt. Om du vill avsluta Demo mode 
stänger du av det.

Inställningsalternativ: Demo mode
Inställningsinnehåll: OFF / ON (grundinställning)

• Om du utför en åtgärd under demonstrationsläget stoppas det 
tillfälligt.

Ställa in klimatskärmens avbrottstid

Ställa in P-sensor avbrottstid

Ställa in fordonstypen

Visa produktinformation

Initiera systemet

Avbryta demonstrationen
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Applikationsinställningsfunktion

1 Tryck på [ ] på hemskärmen.
Huvudinställningsskärmen visas.

2 Tryck på [Applikation].
Skärmen för inställning av applikation visas.

3 Välj önskat alternativ.
Om ” ” visas finns det en ytterligare hierarkinivå. Tryck på 
önskat alternativ.
Om ” ” inte visas, fortsätt till steg 4.

Inställningsalternativ: Kamera / Auxiliary (AUX) / Apple Carplay / 
Radio

4 Tryck på [ ] eller [ ] etc., för att ändra dess 
inställning.

5 Tryck på [ ] för att återgå till 
huvudapplikationsskärmen. 
Tryck på [ ] för att återgå till föregående skärm.

• Vrid inte tändningsnyckeln till OFF direkt efter att ha ändrat 
inställning av applikation (medan systemet automatiskt skriver data). 
Annars kan inställningarna eventuellt inte ändras.

Kamerainställning
[Kamera] väljs på menyn för applikationsinställning i steg 3. Se 
”Applikationsinställningsfunktion” (sidan 26).

Om en kamera (tillval) är ansluten visas video från denna på monitorn. 
Ställ in detta alternativ när kameran är ansluten.

Inställningsalternativ: Position
Inställningsinnehåll: Off (grundinställning) / Rear / Other

När du har valt ”Rear” eller ”Other” i ”Position”-
inställningen kan du trycka på [ ] ”Position” och sedan 
justera följande alternativ.

När kameran är ansluten kan du välja insignalstyp för videon.

Ytterligare inställning: Kamerasignal
Inställningsalternativ: NTSC (grundinställning) / PAL

Om du väljer ”Rear” kan du justera kameraguidens position.

Inställning: Guidejustering

1 Tryck på [Guidejustering].
Skärmen för kameraguidejustering visas.

2 Tryck på den guide du vill justera.
Guidelinjer kan också väljas genom att trycka på [ ] [ ].

Visningsexempel för backkameraläge

3 Tryck på [ ], [ ], [ ] eller [ ] för att justera 
guidens position.
• Tryck på [Clear] för att rensa justeringarna och återgå till 

inställningen som gällde innan guidelinjen ändrades.

4 Efter att justeringen har slutförts, tryck på [Set].

Applikationsinställning

Parkeringsbromsen måste vara ilagd för att det ska gå att komma 
åt skärmen för applikationsläge. Om du försöker komma åt den 
här skärmen medan du kör kommer ett varningsmeddelande att 
visas som säger att skärmen inte får användas under körning.

Följande steg från 1 till 5 är gemensamma för varje inställning i 
applikationsinställningen. Se respektive avsnitt för utförlig 
information.

Ställa in kameraingången

Rear: Backkamera
Other: Sidokamera, rumskamera, etc.

Ställa in kamerans signalingång

NTSC/PAL: Välj insignalstyp för video manuellt.

Justera backkamerans guide
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Justera guider samtidigt

1 Tryck på [Link].
De 3 vertikala guiderna för den valda guiden länkas 
samman, och kan därmed justeras samtidigt.

Slå på/stänga av guidevisningen
Slå av den valda guiden.

1 Tryck på [On/Off].
Den valda guiden slås av.

2 Om du vill slå på guiden trycker du på [On/Off] igen.

• Guider som slagits av kan fortfarande justeras.

Återställa guiderna till standardinställningen

1 Tryck på [Default].
Ett meddelandefönster visas.

2 Tryck på [OK].
De justerade värdena återgår till standardinställningarna.

Även om enheten är avstängd kommer bildskärmen att växla till 
backkamerans vy när du lägger i backväxeln.

Inställningsalternativ: Automatik (Power OFF)
Inställningsinnehåll: ON (grundinställning) / OFF

• Backkameran kan bara användas till att visa vyn bakåt.
• När du lägger ut backväxeln stängs enheten av.

AUX-inställning
[Auxiliary (AUX)] väljs i applikationsinställningsmenyn i steg 3. Se 
”Applikationsinställningsfunktion” (sidan 26).

Inställningsalternativ: AUX-In
Inställningsinnehåll: OFF / ON (grundinställning)

• När du har slagit på ”AUX-In”, kan följande alternativ justeras.

Ställa in AUX-namnet
När AUX är påslaget är denna inställning tillgänglig.

Inställningsalternativ: AUX Namn
Inställningsinnehåll: AUX (grundinställning) / DVB-T

Ställa in Direct-touch-funktionen
Om DVB-T är inställt som AUX Namn är denna inställning tillgänglig.

Inställningsalternativ: Direkt-touch
Inställningsinnehåll: On (grundinställning) / Off

Växla signalsystem för bildinmatning
När du har slagit på ”AUX-In”, kan denna inställning utföras. Du kan 
ändra typ av videoingång.

Inställningsalternativ: Signal
Inställningsinnehåll: Auto (grundinställning) / NTSC/PAL

Apple CarPlay-inställning
[Apple CarPlay] väljs på applikationsinställningsmenyn i steg 3. Se 
”Applikationsinställningsfunktion” (sidan 26).

Den här inställningen påverkar Apple CarPlay-läget.

Inställningsalternativ: Ratt
Inställningsinnehåll: Left (grundinställning) / Right

Du slå på eller stänga av mikrofoneffekten för Siri.

Inställningsalternativ: Mikrofon EC / NR
Inställningsinnehåll: ON (grundinställning) / OFF

Du kan välja vilken högtalare i bilen som telefonen hörs från.

Inställningsalternativ: Tfn.-högtalare
Inställningsinnehåll:All (grundinställning) / Front L / Front R / 

Front LR

Du kan justera sändningsnivån.

Inställningsalternativ: Vol Sändare
Inställningsinnehåll: 1 till 11 (grundinställning: 5) 

• Inställningen kan inte justeras under ett telefonsamtal. Justera 
inställningen innan du ringer ett samtal.

Ställa in kameraavbrottet

Ställa in AUX-läget

OFF: AUX-källa och relaterade inställningsalternativ visas inte.
ON: AUX-källa och relaterade inställningsalternativ visas.

On: Direkt-touch-funktionen är tillgänglig på DVB-T-skärmen.
Off: Direkt-touch-funktionen är inte tillgänglig på DVB-T-

skärmen.

Auto: Insignalstypen för video (NTSC eller PAL) väljs 
automatiskt.

NTSC/PAL: Välj insignalstyp för video manuellt.

Rattinställning

Ställa in mikrofoneffekten för Siri

Val av utgående högtalare

All: Ljudet hörs från samtliga högtalare i bilen.
Front L: Ljudet hörs endast från främre vänster högtalare.
Front R: Ljudet hörs endast från främre höger högtalare.
Front LR: Ljudet hörs från främre vänster och höger högtalare.

Justera Vol Sändare
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Radio-inställning
[Radio] väljs på menyn Inställning av källa i steg 3. Se 
”Applikationsinställningsfunktion” (sidan 26).

Inställningsalternativ: PI-Sök
Inställningsinnehåll: Auto / Off (grundinställning)

Om Av väljs så fortsätter enheten automatiskt att ta emot den lokala 
RDS-stationen.

Inställningsalternativ: RDS-Regional
Inställningsinnehåll: On (grundinställning) / Off

Inställningsalternativ: PTY-Språk 
Inställningsinnehåll: ENG (grundinställning) / GER / FRE / SPA / 

POR / ITA / DUT / DAN / FIN / NOR / SWE / 
RUS

PTY31-mottagning (larmmeddelande) kan ställas in på På/Av.

Inställningsalternativ: PTY31
Inställningsinnehåll: On (grundinställning) / Off

• Enheten prioriterar automatiskt larmmeddelanden när de sänds och 
avbryter programmet som du lyssnar på om PTY31 är inställt på 
”On”.

• Enheten visar ”Alarm” på skärmen under PTY31-mottagning.
• Den här inställningen gäller larminställningen för DAB.

Med denna enhet kan du ställa in önskad tonkvalitet för FM-radiokällan.

Inställningsalternativ: FM-Radio-inställning
Inställningsinnehåll: Normal (grundinställning) / HiFi / Stable

• Brus kan vara mer märkbart vid inställning av HiFi beroende på 
mottagningsstatus. I detta fall rekommenderas inställningen Normal.

PI-sök-inställning

Mottagning av Regionala (lokala) RDS-
stationer

Byta visningsspråk för PTY (programtyp)

ENG: Engelska
GER: Tyska
FRE: Franska
SPA: Spanska
POR: Portugisiska
ITA: Italienska
DUT: Holländska
DAN: Danska
FIN: Finländska
NOR: Norska
SWE: Svenska
RUS: Ryska

Ställa in PTY31-mottagning 
(nödlägessändning)

Ställa in MOTTAGARENS (FM) tonkvalitet 
(mottagarförhållande)

Normal: Standardinställning
HiFi: Högkvalitetsinställning
Stable: Kontrollera brus
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Uppdatering av produktprogramvara
Denna produkt använder programvara som kan uppdateras genom en 
USB-minnesenhet. Ladda ned programvaran från Alpines hemsida och 
uppdatera produkten med hjälp av USB-minnesenheten.

Uppdatera denna produkt
Se Alpines hemsida för information om uppdatering. 

http://www.alpine-europe.com

Viktig information om programvaran
Om produktens programvarulicens
Den programvara som är installerad i den här produkten innehåller 
programvara med öppen källkod.
Se följande Alpine-webbplats för mer information om programvaran 
med öppen källkod.

http://www.alpine.com/e/oss/download

Om problem uppstår

Grundläggande
Ingen funktion eller visning på displayen.
• Bilens tändning är frånslagen.

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

• Felaktig anslutning av ingående strömkabel.
- Kontrollera strömkabelns anslutning.

• Trasig säkring.
- Kontrollera säkringen för bilstereon; byt vid behov ut 

säkringen mot en säkring med korrekt amperetal.
• Ett fel inuti mikrodatorn har uppstått på grund av störningar etc.

- Vrid tändningsnyckeln av, och ställ sedan på ON igen.

Inget ljud eller onaturligt ljud.
• Felaktig inställning av volym/balans/fader.

- Justera inställningarna.
• Anslutningarna är inte rätt utförda.

- Kontrollera anslutningarna och anslut säkert.

Ingen bild på bildskärmen.
• Ljusstyrkan/kontrast är inställd på minimiläget.

- Justera ljusstyrkan/kontrasten.
• Temperaturen i fordonet är för låg.

- Öka temperaturen i fordonet till funktionsområdet för 
bilstereon.

• Ledningen till handbromsen är inte inkopplad.
• Handbromsen är inte åtdragen.

- Koppla in ledningen till handbromsen, dra sedan åt 
handbromsen. (Se sidan 34)

Bildens rörelse är onormal.
• Temperaturen i fordonet är för hög.

- Låt fordonets innetemperatur svalna.

Radio
Det går inte att ställa in önskad station.
• Antennen har inte anslutits eller är lös.

- Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten; byt ut antennen 
eller kabeln vid behov.

Önskad station ställs inte in med automatisk 
stationssökning.
Du befinner dig i ett område med låg signalstyrka.

- Kontrollera att radion kopplats om till läget DX.
• Det kan hända att antennen inte jordats och/eller anslutits på 

korrekt sätt, om bilen befinner sig i ett primärsignalområde.
- Kontrollera antennanslutningarna, antennens jordning och 

monteringsläge.
• Det kan hända att antennen inte skjutits ut helt och hållet.

- Kontrollera att antennen skjutits ut så långt det går, och byt ut 
den om den är skadad.

Störningar under pågående radiomottagning.
• Det kan hända att antennen inte skjutits ut helt och hållet.

- Kontrollera att antennen skjutits ut så långt det går, och byt ut 
den om den är skadad.

• Bristfällig jordning av antennen.
- Kontrollera att antennen jordats på korrekt sätt vid 

monteringsplatsen.
• Den mottagna stationens signal är svag och innehåller störningar.

- Ställ in en annan station, om ovanstående åtgärder inte hjälper.

Om detta meddelande dyker upp
Flera meddelanden visas på skärmen under användning. Förutom de 
meddelanden som berättar om det nuvarande tillståndet eller ger 
vägledning om nästa åtgärd, finns även följande felmeddelanden. Om 
ett av dessa felmeddelanden visas, följ då noggrant instruktionerna i 
lösningsspalten.

System
Kan ej hanteras vid körning.
• En konfigurationsåtgärd, etc., utfördes medan fordonet var 

igång.
- Kör fordonet till en säker plats, stanna och dra åt handbromsen, 

och utför därefter åtgärden.

USB-spänningsfel.
• Onormal ström matas till USB-kontaktenheten.

- Vrid tändningsnyckeln av, och ställ sedan på ON igen.
- Försök koppla in en annan iPhone/USB-minnesenhet.

Ljud/Visuell
Den anslutna USB enheten stöds ej.
• En iPhone som inte stöds av enheten är ansluten.

- Anslut en iPhone som stöds av enheten.
• En USB-enhet som inte är kompatibel med enheten är ansluten.

- Försök koppla in en annan USB-minnesenhet.
• Kommunikationsfel

- Vrid tändningsnyckeln av, och ställ sedan på ON igen.
- Kontrollera bildskärmen genom att återansluta mellan iPhone 

och enheten med hjälp av Lightning till USB-kabeln.
- Kontrollera bildskärmen genom att återansluta mellan USB-

minnesenheten och enheten.
• Orsakas av att iPhone-programvarans version inte är kompatibel 

med denna enhet.
- Uppdatera iPhone-programvarans version så att den är 

kompatibel med denna enhet.
• iPhone är inte verifierad.

- Byt till en annan iPhone.

Information

Om ett problem uppstår bör du stänga av och sedan sätta på 
strömmen igen. Gå igenom följande checklista om enheten 
fortfarande inte fungerar normalt. Den här guiden hjälper dig att 
lokalisera felet om det är något fel på enheten. Kontrollera annars att 
hela ditt system är korrekt anslutet eller kontakta sedan din Alpine-
återförsäljare.
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Specifikationer

BILDSKÄRMSAVSNITT

FM TUNER-AVSNITT

MW TUNER-AVSNITT

LW TUNER-AVSNITT

USB-AVSNITT

ALLMÄNT

CHASSISTORLEK

• Till följd av fortgående produktförbättringar förbehålls rätten till 
ändringar av tekniska data och utförande utan föregående 
meddelande.

• LCD-skärmen är tillverkad med ytterst hög precision. Andelen fullt 
fungerande bildpunkter överstiger 99,99% av hela skärmen. Det 
innebär att 0,01 % av punkterna kan vara ständigt tända eller 
släckta.

Skärmstorlek 7,0 tum
LCD Genomskinlig typ TN LCD
Driftsystem TFT aktiv matris
Antal bildelement 1 152 000 st. 

(800 × 480 × 3 (RGB))
Antal effektiva bildelement 99% eller fler
Belysningssystem LED

Mottagningsomfång 87,5 – 108,0 MHz
Enkanalig användbar 
känslighet 8,1 dBf (0,7 µV/75 ohm)
Alternativ kanalselektivitet 80 dB
Signalbrusförhållande 60 dB
Stereoseparation 35 dB
Infångningsindex 2,0 dB

Mottagningsomfång 531 – 1 602 kHz
Användbar känslighet 25,1 µV/28 dBf

Mottagningsomfång 153 – 281 kHz
Känslighet (IEC standard) 31,6 µV/30 dBf

USB-krav USB 1.1/2.0
Max. strömförbrukning 1000 mA
USB-klass USB(uppspelning från enhet)/

USB (masslagringsklass)
Filsystem FAT16/32

Strömförsörjning 14,4 V likström
(11–16 V tolerans)

Driftstemperatur -20°C till + 60°C
Maximal uteffekt 50 W × 4
Vikt 0,9 kg
Ljudutmatningsnivå

Preout (fram, bak): 2V/10 k ohm (max.)
Preout (Subwoofer): 2V/10 k ohm (max.)

Bredd 178 mm
Höjd 100 mm
Djup 75,5 mm
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Installation och anslutningar
Innan du installerar eller ansluter enheten bör du läsa 
följande, samt sidorna 5 och 6 i den här 
bruksanvisningen noggrant, så att du använder enheten 
på rätt sätt.

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

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

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

SE TILL ATT INTE KABLARNA TRASSLAR IN SIG I 
OMGIVANDE FÖREMÅL.
Utför kabeldragningen enligt anvisningarna för att undvika 
arrangemang som kan äventyra körningen. Kablar och anslutningar 
i närheten av rattstång, växelspak, bromspedal och liknande kritiska 
platser kan vara mycket farligt.

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

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

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

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

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

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

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

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

MONTERA INTE APPARATEN DÄR DEN UTSÄTTS FÖR FUKT 
ELLER DAMM.
Undvik att installera enheten på platser där fukt och dammkan 
tränga in och ställa till skador.

Försiktighetsåtgärder
• Se till att du kopplar från kabeln från (–)-polen på batteriet innan 

du installerar din iLX-700. Då undviker du risken för 
kortslutningar som kan skada enheten.

• Se till att du ansluter de färgmärkta kablarna enligt 
kopplingsschemat. Felaktiga anslutningar kan leda till att 
enheten eller skada fordonets elsystem.

• Var aktsam med de elektriska komponenter i fordonet som 
installerats på fabriken (t.ex. en inbyggd dator) när anslutningar 
görs till fordonets elsystem. Använd inte ledningarna till sådana 
komponenter som strömförsörjningskablar för den här enheten. 
Kontrollera att säkringen för avsedd krets till iLX-700 har rätt 
amperetal innan iLX-700 ansluts till säkringsdosan. Om du 
ansluter till en säkring med fel amperetal riskerar du att skada 
enheten och/eller fordonets elsystem. Kontakta en Alpine-
handlare om osäkerhet föreligger.

• iLX-700 har RCA-kopplingar av honkontakttyp för anslutning 
till andra enheter (t.ex. en förstärkare) med RCA-kopplingar. Det 
kan hända att en adapter behövs för anslutning till andra 
komponenter. Kontakta i så fall en auktoriserad Alpine-
återförsäljare angående hjälp.

• Anslut högtalarkablarnas minuspol (–) till högtalarutgångarnas 
minusanslutningar (–). Höger och vänster kablar får inte anslutas 
till varandra eller till bilkarossen.

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

• Vid installation i en bil måste du se till att bildskärmen kan 
öppnas/stängas utan att komma i kontakt med växelspaken.

VIKTIGT
Skriv in enhetens serienummet i fältet nedan och ha det alltid 
tillgängligt som referens. Etiketten med serienumret finner du på 
enhetens undersida.

SERIENUMMER:
INSTALLATIONSDATUM:
INSTALLATIONSTEKNIKER:
INKÖPSSTÄLLE:
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Installation

1 Avinstallera bilstereon och dess monteringsfäste.

2 Ta bort kablarna och monteringsfästet anslutet till 
bilstereon.
(Monteringsfästet används i ”Installera enheten”).

För säker användning, kontrollera följande:
• Att placeringen är stabil och fast.
• Att förarens sikt och hantering inte hindras.
• Att mikrofonen är placerad där förarens röst lätt kan fångas 

upp (t.ex. på solskyddet).

När du talar in i mikrofonen ska du inte behöva ändra din 
körställning. Detta kan orsaka en distraktion och tar 
uppmärksamheten från fordonet och vägen. Ta noga i åtanke 
riktning och avstånd när du monterar mikrofonen. Bekräfta att 
förarens röst lätt kan fångas upp från den valda platsen.

1 Ta bort frontplattan från enheten.

2 Montera originalmonteringsfästet på enheten med 
de medföljande skruvarna.

3 Anslut alla övriga kablar för enheten enligt 
detaljerna i avsnittet ” Anslutningar” section 
(sidan 34).

4 Montera enheten i en bil.

* Använd den borttagna frontplattan vid behov.

Fäst kablarna noga. Skada dem inte genom att klämma dem mot rörliga 
delar, t.ex. en sätesskena eller genom att placera dem mot vassa kanter.

Avinstallera originalstereon

Montera mikrofonen

Kommentar om installation
• Enheten skall monteras med en lutning på mellan 

horisontalplanet och max 30°. Notera att installation i en 
vinkel utanför denna räckvidd kommer att resultera i 
minskad prestanda och möjligen skada.

0 - 30 °

• Blockera inte enhetens fläkt eller kylfläns, det hindrar 
luftcirkulationen. Om den blockeras alstras värme i 
enheten och det kan resultera i brand.

Kylfläns

Enhetens baksida

Installera enheten

Fäst kablarna etc.

Mikrofon

Kabelklämma
(säljs separat)

Originalmonteringsfäste
Skruv (M5 × 8)
(medföljer)

Frontplatta (medföljer)*
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Kopplingsschema för SPST-brytare (säljs separat)
(Om ACC-strömförsörjning inte är tillgänglig)

• Om du inte kan ta ström direkt från tändningslåset, bör du montera en särskild SPST-brytare (Single-Pole, Single-Throw) (säljs separat) och en 
säkring (säljs separat).

• Diagrammet och säkringens amperevärde som visas ovan gäller då iLX-700 används individuellt.
• Om strömkabeln (tändning) från iLX-700 ansluts direkt till fordonsbatteriets pluspol (+) drar iLX-700 en liten mängd ström (åtskilliga hundra 

milliampere) även då strömbrytaren är avstängd (OFF). Det kan orsaka att batteriet laddas ur.

iLX-700
(Röd)

(Gul)

SPST SW (tillval)
SÄKRING 
(5A) (Tillval)

SÄKRING (20A) (Tillval)

Batteri

ACC

BATTERY

Hindra externt brus från att tränga in i ljudsystemet.
• Placera enheten på plats och dra kablarna på ett avstånd av minst 10 cm från bilens kabelnät.
• Se till att kablarnas avstånd till andra kablar är så stort som möjligt.
• Anslut jordledningen ordentligt till något ställe på bilens chassi, där metallen är ren och oskyddad (ta om nödvändigt bort färg, 

smuts eller fett).
• När anläggningen utökas med en störningsdämpare bör den anslutas så långt bort från enheten som möjligt. Din Alpine-

återförsäljare har olika störningsdämpare, kontakta dem för ytterligare detaljer.
• Din Alpine-återförsäljare vet bäst om störningsundertryckning, så kontakta återförsäljaren för ytterligare information.
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Anslutningar

(Blå/Vit)

(Blå)

(Gul/Blå)

(Svart)

Till förstärkare eller equalizer

Vänster bak

REMOTE TURN-ON

POWER ANT

PARKING BRAKE

GND

IGNITION
(Röd)

Till motorantenn

Till handbromsens 
signalkabel

Batteri

(Grön/Svart)

Tändningslåset

Förstärkare

Förstärkare

Förstärkare
Vänster bak

Höger bak

Vänster fram

Höger fram

Subwoofer-
högtalare

CAMERA IN
Till kamera

(Grön)

Vänster fram

Höger fram

Höger bak

(Vit/Svart)

(Vit)

(Grå)

(Grå/Svart)

(Violett)

(Violett/Svart)

Högtalare

Till pluspolen på bilens 
signalkabel för backljuset(Orange/Vit)

REVERSE

Till fjärrstyrningsutgångens kabel
REMOTE OUT

(Brun)

Till CAN-gränssnittsbox

Till Video/Audio (R, L)-
utgångsterminal

(Gul)

BATTERY

AUX INPUT

CAN-kontakt

Antenn

Mikrofon (medföljer)
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Video/ljudingångar (R/L) (AUX INPUT)
Mata in AUX-video/ljud (R,L).

• När du använder den här kontakten ska en AV/RCA-gränssnittskabel 
(tillval) användas.

Användbar AV/RCA-gränssnittskabel (4-polig mini-
AV-plug till 3-RCA)

Systems kablar ska anslutas enligt följande:

• Konfigurationen av kommersiellt tillgängliga 4-stifts mini-
AV-kontakter är inte standardiserad.

Utgångsledning för fjärrstyrning (Brun)
Anslut denna ledning till ingångsledningen för fjärrstyrning. 
Den här ledningen sänder fjärrstyrningssignalerna från 
fjärrkontrollen.

CAMERA-ingång

CAN-gränssnittskontakt
Till CAN-gränssnittsbox.
• När både CAN-gränssnittsboxen och fordonets 

displaygränssnittsbox är anslutna till den här enheten kan 
det hända att enheten inte fungerar som den ska.

Radioantennkontakt

ISO/JASO-antennadapter (säljs separat)
ISO/JASO-antennadapter kan erfordras beroende på 
fordonet.

RCA-förlängningskabel (säljs separat)

USB-kontakt
Till iPhone 5 eller senare.

Anslutning för strömförsörjning

Bakre utgång med RCA-kontakter
Den kan användas som bakre utgång med RCA-kontakter.

RCA-kontakter för främre utsignal
Den kan användas som främre utgång med RCA-kontakter.

RCA-kontakter för subwoofer

Anslutning till gränssnitt för fjärrstyrning
Till gränssnittsdosan för fjärrstyrning.
För ytterliga information om anslutningar, rådfråga närmaste 
Alpine-återförsäljare.

AUX/CAMERA/CAN-kontakt

MIC-ingång
Till mikrofon (medföljer).

Säkringshållare (10 A)

Ledning för fjärrpåslagning av strömmen (Blå/Vit)
Anslut denna kabel till anslutningen för fjärrstyrt 
strömpåslag på förstärkaren eller på en signalprocessor.

Backkabel (Orange/Vit)
Anslut till plussidan på bilens backlampa. Denna lampa 
tänds när växeln läggs i backläge (R).
Om denna ledning ansluts på rätt sätt kommer videobilden 
från backkameran att automatiskt visas på skärmen när 
backväxeln (R) läggs i.

Handbromskabel (Gul/Blå)
Anslut den här kabeln till strömförsörjningsdelen av 
handbromsbrytaren för att sända en statussignal för 
handbromsen till iLX-700.

Omkopplingsbar strömkabel (tändning) (Röd)
Anslut denna kabel till ett ledigt uttag i fordonets 
säkringslåda eller till ett annat oanvänt strömuttag som ger 
(+) 12 volt likström när tändningen är på eller i läget för 
strömförsörjning av extrautrustning.

Jordledning (Svart)
Anslut denna kabel till ett ställe på bilens underrede som 
ger bra jordning. Se till att anslutningen görs mot ren metall 
och att den är ordentligt fastskruvad med medföljande 
plåtskruv.

Motorantenn (Blå)
Anslut denna kabel till kopplingen +B på en motorantenn, 
när sådan används.

• Den här ledningen ska enbart användas för att styra fordonets 
motorantenn. Använd den inte för att slå på eller stänga av en 
förstärkare, en signalprocessor eller liknande.

Batterikabel (Gul)
Anslut den här ledningen till den positiva polen (+) på 
fordonets batteri.

ISO-Anslutning för strömförsörjning

Högtalarkabel (+) för bakre vänster högtalare (Grön)

Högtalarkabel (–) för bakre vänster högtalare 
(Grön/Svart)

Högtalarkabel (+) för främre vänster högtalare (Vit)

Högtalarkabel (–) för främre vänster högtalare 
(Vit/Svart)

Högtalarkabel (–) för höger framhögtalare 
(Grå/Svart)

Högtalarkabel (+) för höger framhögtalare (Grå)

Högtalarkabel (–) för bakre höger högtalare 
(Violett/Svart)

Högtalarkabel (+) för bakre höger högtalare (Violett)

ISO-Anslutning (utsignal högtalare)

Ljud L (Vit)
Ljud R (Röd)
Jord
Video (Gul)

(Vit)

(Röd)

(Gul)
Videoingång

Ljudingång
(R, L)
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Systemexempel

Anslutning av en iPhone*

• Lämna inte en iPhone i ett fordon under lång tid. Värme och fukt kan skada din iPhone och eventuellt göra den obrukbar.

USB-kontakt

Lightning till USB-kabel
(medföljer iPhone)

iPhone*
(säljs separat)

Förlängningskabel för USB (medföljer)

* Mer information om iPhone-modeller som kan användas med denna enhet finns i avsnittet Apple CarPlay (sidan 13).
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Anslutning av en extern enhet

1 Video/ljudingångskontakt (AUX INPUT)

• När du använder den här kontakten ska en AV/RCA-gränssnittskabel 
(tillval) användas. Se 2 för mer information.

2 AV/RCA-gränssnittskabel (4-polig mini-AV-plug till 
3-RCA) (säljs separat)

Användbar fyrpolig mini-AV-plug

Systems kablar ska anslutas enligt följande:

• Konfigurationen av kommersiellt tillgängliga 4-stifts mini-AV-
kontakter är inte standardiserad.

3 RCA-förlängningskabel (säljs separat)

(Gul)

(Röd)

(Vit)

Till videoutgångskontakt

DVD-spelare, DVB-T etc. 
(säljs separat)

Till ljudutgångsanslutning 

AUX/CAMERA/CAN-kontakt

Ljud L (Vit)

Ljud R (Röd)
Jord

Video (Gul)
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Anslutning av en extern förstärkare

1 Främre utgång med RCA-kontakter
RED (rödmärkt utgång) är för höger kanal och WHITE 
(vitmärkt utgång) är för vänster kanal.

2 Bakre utgång med RCA-kontakter
RED (rödmärkt utgång) är för höger kanal och WHITE 
(vitmärkt utgång) är för vänster kanal.

3 Subwoofer RCA-kontakt

4 RCA-förlängningskabel (säljs separat)

Anslutning för strömförsörjning

Förstärkare 4 ch (säljs separat)

Ingång

Ingång

Främre högtalare

Bakre högtalare

REMO

(Blå/Vit)

Strömkabel

Förstärkare för subwoofer (säljs separat)

Ingång Subwoofer

REMOTE ON

(Blå/Vit)

REMOTE ON

(Blå/Vit)
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Anslutning av kamera

1 CAMERA-ingångskontakt

• När en backkamera används måste du se till att REVERSE-kabeln är 
ansluten på rätt sätt.

2 RCA-förlängningskabel (säljs separat)

Anslutning av HCE-C200F + HCE-C200R

1 CAMERA-ingångskontakt

• När en backkamera används måste du se till att REVERSE-kabeln är 
ansluten på rätt sätt.

2 RCA-förlängningskabel (HCE-C200R medföljer)

Till videoutgångsanslutning

Kamera med RCA-videoutgång (säljs 
separat)

HCE-C105, etc.

AUX/CAMERA/CAN-kontakt

CAMERA-kabel

Till videoutgångskontakt

Kontrollenhet

Till plussidan på signalkabeln 
för bilens bakljus.

Kamerastyrningsledning

Anslutning för strömförsörjning

AUX/CAMERA/CAN-kontakt
REVERSE

(Orange/Vit) (Orange/Svart)

CAMERA-kabel
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About the Rules of Bluetooth Electromagnetic 
Radiation Regulation

Declaration of Conformity
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