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

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

INE-W928R/INE-Z928E

7-INCH ADVANCED NAVI STATION

INE-W977BT/INE-W947E

ADVANCED NAVI STATION

INE-W925R/INE-W920R/
INE-S920E

MOBILE MEDIA STATION

IVE-W535BT/IVE-W535EBT/
IVE-W535ABT

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

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

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

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

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

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

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

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

• Manuale di funzionamento MirrorLink™ 
Si prega di leggere prima di utilizzare il 
attrezzatura.
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ZRZECZENIE SIĘ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI
INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA TELEFONU 
KOMÓRKOWEGO DLA FUNKCJI MUZYKI LUB NAPĘDU, 
JAKIE ZOSTAŁY WŁĄCZONE PO PODŁĄCZENIU 
TELEFONU KOMÓRKOWEGO SĄ WYŚWIETLANE 
BEZPOŚREDNIO NA JEDNOSTCE GŁÓWNEJ W 
ORYGINALNEJ FORMIE. FIRMA ALPINE NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKÓW ZA 
JAKIEJKOLWIEK SZKODY, STRATY LUB KOSZTY 
POWIĄZANE LUB POWSTAŁE W SKUTEK UŻYTKOWANIA 
TYCH INTERFEJSÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.

Użytkowanie MirrorLink™
MirrorLink to standard służący do nawiązywania połączeń 
pomiędzy tym urządzeniem a telefonem komórkowym. Dzięki 
funkcji MirrorLink można wyświetlać ekran telefonu komórkowego 
i obsługiwać aplikacje dostępne w telefonie za pomocą tego 
urządzenia.

• W zależności od podłączonego telefonu komórkowego niektóre 
aplikacje mogą nie być wyświetlane lub obsługiwane.

• Jeśli telefon komórkowy jest zablokowany, nie można go 
obsługiwać z tego urządzenia.

• Informacje szczegółowe o kompatybilnych telefonach są 
dostępne w witrynie internetowej firmy Alpine.

1 Naciśnij przycisk  (AUDIO).

2 Dotknij przycisku [Mirror Mode] lub [Car Mode] na 
banerze górnym.
Zostanie wyświetlony ekran wybranego trybu.
• Po połączeniu z kompatybilnym telefonem komórkowym 

na banerze górnym zostaną wyświetlone ikony źródeł.
• Tryb Mirror Mode lub Car Mode może zostać wybrany 

automatycznie w urządzeniu bez wykonywania kroku 2, co 
jest zależne od podłączonego telefonu komórkowego.

3 Naciśnij przycisk  (My Favorites) po zniknięciu 
banera górnego.
Przycisk Sterowania Multimediami zostanie wyświetlony u dołu 
ekranu.

• Baner górny zniknie, jeśli żadna operacja nie została 
wykonana przez przynajmniej 5 sekund lub po dotknięciu 
środka ekranu.

<Przykład wyświetlania przycisku Sterowania 
Multimediami>

• Jeśli przycisk Sterowania Multimediami nie zostanie użyty przez 
przynajmniej 5 sekund, ekran zniknie. Po każdym naciśnięciu 
przycisku  (My Favorites) można włączyć lub wyłączyć 
wyświetlanie przycisku Sterowania Multimediami.

• Dotknij [ ], aby przełączyć tryb działania przycisku 
Sterowania Multimediami.

• Dotknij [ ], aby wyświetlić ekran Ustawienia Media Control.
• Dotknij [ ], aby wyświetlić baner górny.

Mirror Mode

Aplikacje w telefonie komórkowym mogą być wyświetlane na 
ekranie tego urządzenia. W zależności od podłączonego telefonu 
komórkowego niektóre aplikacje mogą nie być wyświetlane.

• Mirror Mode obrazu nie może być używany podczas jazdy.

Car Mode

Wszystkie aplikacje samochodowe w telefonie komórkowym są 
wyświetlane w tym urządzeniu.

• W przypadku wyświetlenia z telefonu komórkowego ekranu 
innego niż Car Mode to urządzenie wyświetli komunikat „Proszę 
wybierz _ródło Car Mode ponów.”.

Dotknij przycisku Sterowania Multimediami , aby 
wybrać tryb obsługi.

• W Mirror Mode/Car Mode możesz wybrać jeden z czterech 
szablonów.

• Funkcja wyłączona („OFF”) w Ustawienia Media Control nie jest 
wyświetlana.

Obsługa 
MirrorLink™ (opcja)

Podczas używania MirrorLink zalecane jest, aby telefon był 
połączony zarówno przez USB jak i BLUETOOTH.
• Szczegółowe informacje na temat połączeń BLUETOOTH 

można znaleźć w Instrukcji obsługi, w części „Rejestrowanie 
urządzenia BLUETOOTH”.

• Jeżeli telefon komórkowy jest podłączony tylko przez USB, 
niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo. Należy 
koniecznie wykonać połączenie również poprzez 
BLUETOOTH.

Zmiana trybu działania przycisku 
sterowania multimediami

Tryb -1

Tryb -2

Tryb -3

Tryb -4
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Tryb -1 (telefony komórkowe z systemem Android)

Tryb -2 (telefony Nokia)

Tryb -3 (tryb aplikacji muzycznej)

Tryb -4 (tryb nawigacji)

• W zależności od podłączonego telefonu komórkowego tryby 
możliwe do wykorzystanie w tym urządzeniu mogą różnić się od 
operacji w telefonie komórkowym.

Ustawienia Media Control
Ustawienia Media Control jest wykonywane względem Mirror 
Mode/Car Mode. Ustaw „ON”, aby włączyć przyciski Sterowania 
Multimediami.

Element ustawień: Ustawienia Media Control
Zawartość ustawienia: OFF / ON (Ustawienie początkowe)

1 Dotknij przycisku [ ] w obrębie przycisków 
Sterowania Multimediami.

2 Dotknij przycisku [ON] lub [OFF].

• Przycisk Sterowania Multimediami trybu ustawionego na „OFF” 
nie jest wyświetlany.

Informacje o innych ustawieniach
Ustawienia Media Xpander i Regulacja głośności źródła funkcji 
MirrorLink są stosowane do funkcji Compress Media.

Dotknięcie: powoduje powrót do 
poprzedniego ekranu.

Dotknięcie: powoduje wyświetlenie 
ekranu Home.

Dotknięcie: wyświetlenie ekranu menu.
Dotknięcie i przytrzymanie: wyświetlenie 
ekranu wyszukiwania.

Dotknięcie: powoduje powrót do 
poprzedniego ekranu.

Dotknięcie: powoduje wyświetlenie 
ekranu aplikacji.

Dotknięcie: powoduje wyświetlenie 
ekranu wyszukiwania.

Dotknięcie: następna ścieżka.
Dotknięcie i przytrzymanie: szybkie 
przewijanie do przodu.
Dotknięcie: odtwarzanie/wstrzymanie.

Dotknięcie: poprzednia ścieżka.
Dotknięcie i przytrzymanie: szybkie 
przewijanie do tyłu.

Dotknięcie: powoduje oddalenie obrazu 
ekranu w celu zwiększenia zakresu 
widoku.
Dotknięcie: powoduje wyświetlenie 
ekranu aplikacji.

Dotknięcie: powoduje przybliżenie 
obrazu ekranu w celu zwiększenia 
szczegółowości widoku.

Konfiguracja 
funkcji MirrorLink™ 
(opcja)
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