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Instrukcja obsługi

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
WAŻNE INFORMACJE  
NALEŻY SIĘ Z NIMI UWAŻNIE ZAPOZNAĆ PRZED 
ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU.

• Produkt ten nie zastępuje racjonalnego osądu kierowcy. 
Sugerowane przez system nawigacyjny trasy nie mogą 
naruszać lokalnych przepisów ruchu drogowego ani zastępować 
racjonalnego osądu sytuacj i  ani zasad bezpiecznego 
kierowania pojazdami. Nie należy postępować według 
wskazówek nawigacyjnych, jeśli system sugeruje wykonanie 
niebezpiecznego lub niezgodnego z przepisami manewru, może 
spowodować zagrożenie lub kieruje do obszaru, który uznajesz 
za niebezpieczny.

• Na ekran należy spoglądać tylko wtedy, gdy jest to konieczne 
i bezpieczne. Jeśli wymagane jest dłuższe spoglądanie na ekran, 
należy zatrzymać pojazd w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

• Nie wolno wprowadzać celów, zmieniać ustawień ani korzystać 
z funkcji wymagających dłuższego patrzenia na ekran podczas 
kierowania pojazdem. Przed skorzystaniem z zaawansowanych 
funkcji systemu należy zatrzymać pojazd w sposób bezpieczny 
i zgodny z przepisami.

• Gdy korzystasz z systemu nawigacji, aby znaleźć trasę dojazdu 
do placówki służb ratowniczych, przed wyruszeniem należy się 
z nią najpierw skontaktować, aby potwierdzić jej dostępność. 
W bazie danych nie zawarto wszystkich lokalizacji służb 
ratowniczych, takich jak policja, straż pożarna, szpitale czy 
kliniki. W takiej sytuacji należy korzystać z własnego osądu 
sytuacji oraz informacji uzyskiwanych od innych osób.

• Baza danych map systemu nawigacji zawiera najbardziej 
aktualne dane mapy dostępne w chwili produkcji. Ze względu 
na zmianę układu ulic i zagospodarowania terenu wyznaczenie 
prawidłowej trasy do celu przez system nawigacyjny może 
okazać się niemożliwe. W takich przypadkach należy korzystać 
z własnego osądu sytuacji.

• Baza danych ma na celu zapewnić wskazówki dotyczące trasy; 
nie uwzględnia ona warunków bezpieczeństwa sugerowanej trasy 
ani czynników mogących wpłynąć na czas podróży. System nie 
odzwierciedla zmian wynikających z zamknięcia lub przebudowy dróg, 
jakości dróg (np. typu nawierzchni, nachylenia, ograniczeń masy lub 
wysokości pojazdu, itp.), intensywności ruchu, warunków pogodowych 
oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo 
i czas przejazdu. Jeśli system nie może zasugerować innej trasy, 
należy korzystać z własnego osądu sytuacji.

• Mogą wystąpić sytuacje, w których system nawigacyjny błędnie 
wyświetli dane położenia pojazdu. W takim przypadku należy 
skorzystać z własnego osądu sytuacji, biorąc pod uwagę 
aktualne warunki jazdy. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji 
system nawigacyjny powinien automatycznie dokonać korekty 
położenia pojazdu; jednak czasami może być konieczna ręczna 
korekta. W takim przypadku należy uprzednio zatrzymać pojazd 
w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

• Należy upewnić się, że głośność urządzenia jest ustawiona 
na poziomie pozwalającym słyszeć odgłosy ruchu drogowego 
i sygnały pojazdów uprzywilejowanych. Kierowanie pojazdem, gdy 
nie są słyszane odgłosy z zewnątrz, może być przyczyną wypadku.

• Należy upewnić się, że każda osoba, która zamierza używać 
tego systemu nawigacyjnego, uważnie zapoznała się 
z niniejszymi zaleceniami i poniższymi instrukcjami.

Jeśli instrukcja zawiera jakiekolwiek informacje dotyczące 
działania systemu, które są niezrozumiałe lub budzą wątpliwości, 
należy przed rozpoczęciem jego użytkowania skontaktować się 
z autoryzowanym przedstawicielem firmy Alpine.

OSTRZEŻENIE
Kwestie ważne ze względów bezpieczeństwa 
użytkowania

• Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem 
płyty z oprogramowaniem i elementów systemu. Zawiera ona 
informacje na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania 
z systemu. Firma Alpine nie ponosi odpowiedzialności za 
problemy, których przyczyną jest nieprzestrzeganie instrukcji 
zawartych w dokumentacji.

• Niniejsza instrukcja zawiera różne symbole graficzne 
wskazujące, jak bezpiecznie użytkować produkt oraz 
ostrzegające przed potencjalnym zagrożeniem wynikającym 
z niewłaściwego podłączenia i użytkowania urządzenia. 
Znaczenie tych symboli przedstawiono poniżej. Zrozumienie 
znaczenia tych symboli jest bardzo ważne dla prawidłowego 
korzystania z niniejszej instrukcji i użytkowania urządzenia.

OSTRZEŻENIE
• Użytkowanie systemu podczas jazdy jest niebezpieczne. 

Użytkownik powinien zatrzymać pojazd, zanim skorzysta 
z oprogramowania.

• Warunki na drodze oraz przepisy mają pierwszeństwo 
przed informacjami zawartymi na wyświetlanej mapie: 
należy kontrolować oznaczenia dotyczące ograniczeń ruchu 
i obserwować sytuację na drodze.

• Oprogramowanie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania 
z tym urządzeniem. Nie można go stosować z żadnym innym 
urządzeniem.
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OSTRZEŻENIE
Tym symbolem oznaczone są ważne instrukcje. 
Niezastosowanie się do tych instrukcji może 
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

NALEŻY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ PRODUKT, TAK 
ABY KIEROWCA NIE MÓGŁ OGLĄDAĆ PROGRAMÓW 
TELEWIZYJNYCH/FILMÓW WIDEO, O ILE NIE ZATRZYMA 
POJAZDU I NIE WŁĄCZY HAMULCA POSTOJOWEGO.
Oglądanie przez kierowcę programów telewizyjnych/filmów wideo 
podczas prowadzenia pojazdu jest niebezpieczne. Nieprawidłowy montaż 
tego produktu umożliwi kierowcy oglądanie programów telewizyjnych/
filmów wideo. Może to rozpraszać kierowcę, uniemożliwiając mu 
patrzenie przed siebie, co może być przyczyną wypadku. Kierowca lub 
inne osoby mogą z tego powodu odnieść poważne obrażenia.

NIE OGLĄDAĆ FILMÓW WIDEO PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU.
Oglądanie filmów wideo może odwracać uwagę kierowcy od 
sytuacji na drodze i być przyczyną wypadku.

NIE WYKONYWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI ODWRACAJĄCYCH 
UWAGĘ OD BEZPIECZNEGO PROWADZENIA POJAZDU.
Każdą czynność wymagającą dłuższej uwagi należy wykonywać 
dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Należy zatrzymać 
pojazd w bezpiecznym miejscu przed podjęciem dalszych czynności. 
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować wypadek.

NIE WOLNO POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI 
NAWIGACYJNYMI, JEŚLI SYSTEM SUGERUJE NIEBEZPIECZNY 
LUB NIEZGODNY Z PRZEPISAMI MANEWR, KTÓRY MOŻE 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA UŻYTKOWNIKA LUB KIERUJE 
GO W NIEBEZPIECZNE MIEJSCE.
Produkt ten nie zastępuje racjonalnego osądu kierowcy. 
Sugerowane przez system nawigacyjny trasy nie mogą naruszać 
lokalnych przepisów ruchu drogowego ani zastępować racjonalnego 
osądu sytuacji ani zasad bezpiecznego kierowania pojazdami.

NIE NALEŻY ZWIĘKSZAĆ NATĘŻENIA DŹWIĘKU POWYŻEJ 
POZIOMU, PRZY KTÓRYM NIE SŁYCHAĆ ODGŁOSÓW 
DOBIEGAJĄCYCH SPOZA POJAZDU.
Zbyt wysokie natężenie dźwięku, które uniemożliwia kierowcy 
usłyszenie sygnałów, takich jak: dźwięk syreny pojazdów 
ratunkowych lub sygnałów ostrzegawczych (np. przy przejeździe 
kolejowym) może stanowić zagrożenie i doprowadzić do 
wypadku. SŁUCHANIE GŁOŚNEJ MUZYKI W SAMOCHODZIE 
MOŻE TEŻ BYĆ PRZYCZYNĄ USZKODZENIA SŁUCHU. 

KIERUJĄC POJAZDEM, NALEŻY JAK NAJRZADZIEJ 
SPOGLĄDAĆ NA EKRAN.
Patrzenie na ekran może odwracać uwagę kierowcy od sytuacji 
na drodze i być przyczyną wypadku.

NIE WPROWADZAĆ ŻADNYCH ZMIAN ANI NIE WYKONYWAĆ 
SAMODZIELNYCH MODYFIKACJI.
W przeciwnym wypadku może dojść do wypadku, pożaru lub 
porażenia prądem.

UŻYWAĆ TYLKO W POJAZDACH Z ZASILANIEM 12 V I UJEMNYM 
UZIEMIENIEM.
(W razie wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym 
przedstawicielem firmy). Niezastosowanie się do tego wymogu 
może spowodować pożar lub inne wypadki.

NIEWIELKIE PRZEDMIOTY, TAKIE JAK WKRĘTY, NALEŻY 
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
Połknięcie może spowodować poważne obrażenia ciała. W wypadku 
połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

PRZY WYMIANIE BEZPIECZNIKÓW NALEŻY PRZESTRZEGAĆ 
WŁAŚCIWEGO NATĘŻENIA PRĄDU.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować pożar 
lub porażenie prądem.

NIE ZAKRYWAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH I PANELI 
RADIATORÓW.
W przeciwnym wypadku nieodprowadzone ciepło może 
spowodować zapalenie urządzenia.

URZĄDZENIE STOSOWAĆ TYLKO W MOBILNYCH 
INSTALACJACH PRĄDU 12 V.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować pożar, 
porażenie prądem lub inne obrażenia ciała.

PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
Nieprawidłowe podłączenie może spowodować pożar lub 
uszkodzenie urządzenia.

PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW NALEŻY ODŁĄCZYĆ 
PRZEWÓD OD UJEMNEGO BIEGUNA AKUMULATORA.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować 
porażenie prądem lub obrażenia ciała w wyniku zwarcia instalacji 
elektrycznej.

NIE WOLNO DOPUŚCIĆ, ABY KABLE ZAPLĄTAŁY SIĘ W 
ZNAJDUJĄCE SIĘ W POBLIŻU PRZEDMIOTY.
Ułożyć wiązki i kable zgodnie z instrukcją, aby uniknąć utrudnień 
ruchu podczas jazdy. Kable lub wiązki blokujące ruch lub 
zwisające z koła kierownicy, dźwigni zmiany biegów, pedału 
hamulca itp. stanowią ogromne niebezpieczeństwo.

NIE SPLATAĆ ZE SOBĄ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH.
Nie zde jmować z  kab l i  e lek t rycznych izo lac j i  w ce lu 
doprowadzenia prądu do innych urządzeń. W przeciwnym 
wypadku nastąpi przekroczenie obciążalności prądowej 
przewodu, czego skutkiem będzie pożar lub porażenie prądem.
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OSTRZEŻENIE
Tym symbolem oznaczone są ważne instrukcje.  
Niezastosowanie się do tych instrukcji może 
spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

W TRAKCIE WIERCENIA UWAŻAĆ, ABY NIE USZKODZIĆ RUR I 
PRZEWODÓW SAMOCHODU.
W wypadku konieczności wiercenia dziur w podwoziu należy 
przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby nie uszkodzić ani 
nie zablokować rur, przewodu paliwowego, baku albo instalacji 
elektrycznej. Niezastosowanie odpowiednich środków ostrożności 
może być przyczyną pożaru.

NIE UZIEMIAĆ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZA 
POŚREDNICTWEM ŚRUB I NAKRĘTEK UKŁADU 
HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO.
Śruby i nakrętki wykorzystywane w układzie hamulcowym, 
kierowniczym (i w innych układach mających wpływ na 
bezpieczeństwo pojazdu), jak również baku, BEZWZGLĘDNIE nie 
mogą być wykorzystywane jako elementy instalacji elektrycznej 
ani uziemiającej. W przeciwnym wypadku może dojść do utraty 
kontroli nad pojazdem, pożaru itp.

NIE MONTOWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSCU, W KTÓRYM 
UTRUDNIAŁOBY ONO PROWADZENIE POJAZDU, TAKIM JAK 
KIEROWNICA CZY DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW.
W przeciwnym wypadku może dojść do ograniczenia widoczności 
kierowcy i/lub ograniczenia jego ruchów, a w konsekwencji do 
poważnego wypadku.

W WYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU NALEŻY 
NIEZWŁOCZNIE WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała lub 
zniszczenia urządzenia. Należy dostarczyć urządzenie do 
naprawy do autoryzowanego przedstawiciela firmy Alpine lub 
najbliższego centrum serwisowego Alpine.

WYKONANIE I PODŁĄCZENIE INSTALACJI KABLOWEJ NALEŻY 
POZOSTAWIĆ SPECJALIŚCIE.
Wykonanie i podłączenie instalacji do tego urządzenia wymaga 
specjalistycznych umiejętności technicznych i doświadczenia. 
Ze względów bezpieczeństwa na leży z lec ić  te  prace 
przedstawicielowi firmy, od której urządzenie zostało nabyte.

DO PRAC MONTAŻOWYCH STOSOWAĆ WYSZCZEGÓLNIONE 
AKCESORIA I MOCOWAĆ JE W PRAWIDŁOWY SPOSÓB.
Zawsze stosować wyłącznie wyszczególnione akcesoria. 
Użycie części innych niż wyszczególnione może skutkować 
uszkodzeniem podzespołów wewnętrznych urządzenia lub 
jego niewłaściwym zamocowaniem. W efekcie części mogą 
ulec poluzowaniu i stanowić zagrożenie dla ludzi lub innych 
przedmiotów.

PRZEWODY INSTALACJI NALEŻY POPROWADZIĆ W TAKI 
SPOSÓB, BY NIE BYŁY ŚCIŚNIĘTE OSTRYMI METALOWYMI 
KRAWĘDZIAMI.
Kable i przewody należy poprowadzić z dala od części ruchomych 
(jak np. szyn siedzeń) oraz ostrych lub spiczastych krawędzi. 
Zapobiegnie to ściśnięciu przewodu i uszkodzeniu instalacji. 
Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie przewodów przez otwór 
w metalu, należy zastosować gumową przelotkę, aby zapobiec 
ocieraniu się izolacji o krawędź metalu.

NIE MONTOWAĆ W MIEJSCACH O DUŻEJ WILGOTNOŚCI LUB 
ZAPYLENIU.
Unikać montażu urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub 
zapyleniu. Wilgoć i pył przenikają do wnętrza urządzenia i mogą 
powodować awarie.

UWAGA

Czyszczenie urządzenia
Urządzenie należy co pewien czas czyścić miękką i suchą 
ściereczką. W przypadku poważniejszych zabrudzeń należy zwilżyć 
ściereczkę czystą wodą. Użycie innych środków może spowodować 
rozpuszczenie farby lub uszkodzenie plastikowych elementów.

Temperatura
Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że temperatura 
we wnętrzu pojazdu mieści się w zakresie od 0°C (+32°F) do 
+45°C (+113°F).

Konserwacja
W przypadku problemów nie należy podejmować prób 
samodzielnej naprawy urządzenia.
Należy przekazać je do najbliższego przedstawiciela handlowego 
firmy Alpine lub centrum serwisowego firmy Alpine w celu 
dokonania naprawy.

Zabezpieczenie złącza USB
• Do złącza USB tego urządzenia można podłączyć tylko 

kompatybilne smartfony, iPody lub pamięci USB Flash. Nie jest 
gwarantowane poprawne działanie w przypadku użycia innych 
urządzeń USB.

• Jeśli zamierzasz korzystać ze złącza USB, należy użyć tylko 
kabla dostarczonego wraz z urządzeniem. Koncentrator USB 
nie jest obsługiwany.

• W zależności od podłączonej pamięci USB flash urządzenie 
może nie działać lub może nie być możliwe wykonanie 
niektórych funkcji.

• Na urządzeniu można odtwarzać pliki audio w formatach MP3/
WMA/AAC/FLAC/OGG/APE/MP2.

• Istnieje możliwość wyświetlenia artysty/tytułu utworu itp. 
Niektóre znaki specjalne mogą być nieprawidłowo wyświetlane.
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PRZESTROGA
Firma Alpine nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę 
danych, nawet jeśli dane te zostały utracone podczas 
korzystania z tego urządzenia.

Obsługa pamięci USB flash
• Urządzenie obsługuje pamięci masowe zgodne z protokołem 

USB MSC. Można odtwarzać pliki audio w formatach MP3, 
WMA, AAC, OGG, APE, MP2 i FLAC.

• Działanie pamięci USB Flash nie jest gwarantowane. Pamięci 
USB flash należy używać zgodnie z warunkami umowy. Należy 
dokładnie przeczytać instrukcję obsługi pamięci USB flash.

• Należy unikać użytkowania lub przechowywania w następujących 
miejscach: 

W dowolnym miejscu samochodu wystawionym na 
działanie bezpośredniego światła słonecznego lub 
wysokich temperatur.
W miejscu, w którym może wystąpić wysoka wilgotność lub 
istnieją substancje powodujące korozję.

• Pamięć USB flash należy zamocować w miejscu, w którym nie 
będzie przeszkadzać kierowcy podczas jazdy.

• Pamięć USB flash może nie działać poprawnie w wysokiej lub 
niskiej temperaturze.

• Należy używać tylko certyfikowanej pamięci USB flash. Należy 
pamiętać, że nawet certyfikowana pamięć USB flash może nie 
działać poprawnie w zależności od jej typu lub stanu.

• W zależności od ustawień typu pamięci USB flash, stanu 
pamięci lub oprogramowania użytego do kodowania, 
urządzenie może nie odtwarzać lub wyświetlać prawidłowo 
zapisanych danych.

• Uruchomienie odtwarzania z pamięci USB flash może trwać 
dłuższą chwilę. Jeśli pamięć USB flash zawiera określone pliki 
inne niż pliki audio, rozpoczęcie odtwarzania lub wyszukiwania 
może wymagać znacznie dłuższego czasu.

• Urządzenie może odtwarzać pliki z rozszerzeniem MP3, WMA, 
AAC, OGG, APE, MP2 i FLAC. 

• Powyższych rozszerzeń nie należy dodawać do plików innych 
niż dane audio. Dane inne niż audio nie zostaną rozpoznane. 
Odtwarzanie takich danych może spowodować hałas będący 
przyczyną uszkodzenia głośników i/lub wzmacniaczy.

• Zaleca się tworzenie kopii zapasowej ważnych danych na 
komputerze osobistym.

• Nie należy odłączać urządzenia USB podczas odtwarzania. 
Należy zmienić ustawienie ŹRÓDŁO na wartość inną niż 
USB, a następnie odłączyć urządzenie USB, aby zapobiec 
możliwości uszkodzenia pamięci.

Prawa autorskie 
i znaki towarowe

• Apple, iPhone, iPod i iPod touch są znakami towarowymi Apple 
Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 
Apple CarPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

• Użycie logo Apple CarPlay oznacza, że interfejs użytkownika 
pojazdu jest zgodny ze standardami wydajności Apple. Firma 
Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego pojazdu 
ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i normami 
prawnymi. Korzystanie z niniejszego produktu w połączeniu 
z iPhone'em lub iPodem może mieć wpływ na wydajność 
bezprzewodową.

• „Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznacza, że akcesoria 
elektroniczne zostały zaprojektowane specjalnie do łączenia 
się odpowiednio z urządzeniem iPhone lub iPod i otrzymały 
certyfikat producenta potwierdzający zgodność ze standardami 
wydajnościowymi firmy Apple. Firma Apple nie ponosi 
odpowiedzialności za funkcjonowanie tych urządzeń ani za ich 
zgodność z normami bezpieczeństwa i normami prawnymi. 
Korzystanie z tego akcesorium wraz z iPodem lub iPhone'em 
może mieć wpływ na wydajność bezprzewodową.

• Google, Android, Android Auto, Google Play i inne znaki są 
znakami towarowymi Google Inc. 

• Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Nazwa 
Dolby i symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy 
Dolby Laboratories.

• Słowo i logo Bluetooth® stanowią zastrzeżone znaki towarowe 
należące do firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wszelkie wykorzystanie 
przez Alpine Eletronics, Inc. objęte jest licencją.

• Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz 
logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi HDMI Licensing, LLC w Stanach Zjednoczonych i 
innych krajach.

• ⓒ2006-2018 TomTom. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy 
materiał podlega prawom własności oraz ochronie praw 
autorskich, ochronie praw do baz danych oraz innym prawom 
ochrony własności intelektualnej przynależnym do TomTom 
i jego dostawców. Wykorzystywanie niniejszego materiału 
podlega warunkom umowy licencyjnej. Wszelkie nieuprawnione 
kopiowanie lub ujawnianie niniejszego materiału może 
prowadzić do postępowania cywilnego lub karnego.

•  jest znakiem towarowym DVD Format/Logo Licensing 
Corporation.
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Kluczowe funkcje

Kluczowe funkcje

Moje menu

Często używane funkcje, takie jak tryby Audio lub Nawigacja 
można w łatwy sposób wywołać poprzez ich dodanie do ekranu 
Moje menu. Szczegóły, patrz „Funkcja Moje menu” (strona 16).

 ■ Przykładowy ekran Moje menu

• Często używane funkcje oraz funkcje użyteczne można 
dostosować do własnych potrzeb.

• Istnieje możliwość zapisania do 8 pozycji menu.

• Niektóre funkcje można dodać tylko jeden raz.

Przesuwanie palcem po ekranie dotykowym 

Możesz zmienić ekran lub stronę, przesuwając pionowo lub 
poziomo palcem po ekranie. Szczegóły, patrz „Obsługa ekranu 
dotykowego” (strona 13).

Przesuń lekko palcem po ekranie.

Informacje o podwójnym ekranie

Podwójny ekran umożliwia jednoczesne wyświetlenie ekranów 
Nawigacja i Audio/wideo.

 
Podwójny ekran

Pełny ekran Nawigacja

Naciśnij ekran Widget
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Wprowadzenie

Komponenty i funkcje

INE-W611D

〇①〇Przycisk  Ustawienia dźwięku lub Wysuń
Wyświetla ekran ustawień [Ton/Fader/Balans]. Naciśnij i 
przytrzymaj przycisk, aby wysunąć płytę.

〇②〇Przycisk  lub GŁOS
W zależności od podłączonego smartfona naciśnij, aby 
wywołać funkcję Siri lub tryb rozpoznawania głosu.

〇③〇Przycisk  (NAV) 
Wywołuje ekran mapy nawigacji.
Naciśnij ponownie, aby przełączyć ekran menu Nawigacja.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 2 sekundy, 
aby przełączyć ekran w tryb trasy Do domu. (Jeśli trasa Dom 
nie została jeszcze ustawiona, ekran przełączy się w tryb 
ekranu ustawienia funkcji Dom).
W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na 
temat obsługi nawigacji patrz „Instrukcja obsługi systemu 
nawigacji” na płycie CD-ROM.  
Wywołuje podłączony ekran mapy smartfona.
W zależności od smartfona, funkcja może być niedostępna.

〇④〇Przycisk  WSZYSTKIE MENU lub Wył. zasilania
Wywołuje ekran Wszystkie menu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
przez co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie.

〇⑤〇  Przycisk AUDIO lub 
Powoduje wyświetlenie ekranu Audio/wideo.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku spowoduje 
wyciszenie głośności. 

〇⑥〇Przycisk + / −
Naciśnij, aby wyregulować głośność.

〇⑦〇Czujnik zdalnego sterowania
Skieruj pilota zdalnego sterowania w kierunku czujnika 
zdalnego sterowania z odległości nie większej niż 2 metry.

〇⑧〇Szczelina wsuwania płyty
Wsuwanie/wysuwanie płyty

〇⑨〇Przełącznik RESET
Powoduje reset urządzenia.

Informacja dotycząca opisu przycisków w niniejszej 
instrukcji obsługi
Przyciski znajdujące się na panelu przednim urządzenia zostały 
oznaczone wytłuszczoną czcionką (np. MENU). Przyciski 
wyświetlane na ekranie dotykowym zostały oznaczone 
wytłuszczoną czcionką w nawiasach kwadratowych, [ ] (np. [×]).

Włączanie i wyłączanie zasilania

Z niektórych funkcji tego urządzenia nie można korzystać 
podczas jazdy. Przed użyciem tych funkcji należy zatrzymać 
pojazd w bezpiecznym miejscu i włączyć hamulec postojowy.

1 Ustaw kluczyk zapłonu w położeniu ACC lub ON.
System włączy się.
• Po włączeniu system wyświetla ostatni ekran, który był 

wyświetlany w chwili wyłączenia zapłonu. Na przykład, 
jeśli urządzenie wyświetlało ekran trybu radio w chwili, 
gdy zostanie wyłączony zapłon, po ponownym włączeniu 
system wyświetli znowu ekran trybu radio.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk WSZYSTKIE 
MENU / Wył. zasilania przez co najmniej 
2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie.
• Urządzenie można włączyć, naciskając dowolny przycisk.

Włączanie urządzenia

System nawigacyjny Alpine automatycznie pokazuje ekran 
powitalny po przełączeniu zapłonu w położenie ACC lub ON.

W przypadku gdy urządzenie zostało włączone po raz pierwszy, 
na ekranie zostanie wyświetlone menu wyboru języka. 
Przesunąć palcem w pionie po ekranie, aby przewinąć listę 
języków, a następnie wybrać jeden z 9 dostępnych języków. 

• Z niektórych funkcji tego urządzenia nie można korzystać 
podczas jazdy. Przed użyciem tych funkcji należy zatrzymać 
pojazd w bezpiecznym miejscu i włączyć hamulec postojowy.

①

⑧⑦

⑨

②

③

④

⑤

⑥
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Resetowanie systemu

Należy pamiętać o naciśnięciu przełącznika RESET przy 
pierwszym użyciu urządzenia po wymianie akumulatora 
samochodu itp.

1 Wyłącz zasilanie urządzenia.

2 Naciśnij przełącznik RESET długopisem lub 
innym ostrym przedmiotem.

Regulacja głośności

Ustawić głośność, naciskając przycisk [+ , - ]. Naciśnięcie 
i przytrzymanie przycisku [+ / - ] spowoduje zwiększanie/
zmniejszanie głośności w trybie ciągłym.
Głośność: 0 – 35

Wyciszanie głośności

Użycie funkcj i  Audio Mute (Wycisz audio)  spowoduje 
natychmiastowe zmniejszenie poziomu głośności do 0.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk .

Poziom audio zostanie ustawiony na 0.

Obsługowa dotykowa ekranu

Aby obsługiwać system, wystarczy dotykać przyciski na ekranie.

• Przyciski na ekranie należy dotykać lekko opuszką palca, aby 
nie uszkodzić ekranu.

Obsługa dotykowa
Naciśnij lekko przycisk lub pozycję listy na ekranie.

• Jeśli dotknięcie przycisku nie spowoduje żadnej reakcji, oddal palec.

• Nieaktywne przyciski na ekranie są wyszarzone.

Obsługa przesuwaniem palca po ekranie
Przesunąć lekko palcem po ekranie.

Obsługa metodą przeciągnij i upuść
Naciśnij i przytrzymaj wymaganą pozycję, a następnie przeciągnij 
ją w nowe miejsce, przesuwając palcem po ekranie, i zwolnij 
palec z ekranu, aby ją upuścić w wybranej lokalizacji.

• Nie ma możliwości pomniejszenia (pinch in) ani powiększenia 
(pinch out) ekranu przy użyciu dwóch palców.
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Ustawienia dźwięku

Naciśnij przycisk  Ustawienia dźwięku, aby dostosować 
dźwięk.

Wyświetlony zostanie ekran ustawień [Ton/Fader/Balans].

〇①〇Przyciski poziomu tonu
〇②〇Obszar balansu/tłumienia
〇③〇Przycisk położenia środkowego

Aby dostosować ustawienia, użyj przycisków ▲, ▼, ◀, ▶, 0 i .

Naciśnij , aby przywrócić ustawienie dźwięku w położeniu 
środkowym.

Rozpoznawanie głosu

W przypadku telefonu iPhone/Android istnieje możliwość użycia 
odpowiednio funkcji Siri/funkcji głosowej Google.

1 Podłącz telefon i aktywuj funkcję Apple 
CarPlay lub Android Auto.

2 Naciśnij przycisk  Głos, aby uruchomić 
funkcję rozpoznawania głosu.

3 Wypowiedz polecenie.

Przełączanie źródeł

Naciśnij przycisk  (AUDIO), aby zmienić źródło.

Przełączanie źródeł przy użyciu przycisku  (AUDIO)

Podczas odtwarzania audio/wideo naciśnij wielokrotnie przycisk 
 (AUDIO), aby przełączyć i ustawić wymagane źródło.

Radio  → DAB  → USB Music  → USB Video  → AUX  → HDMI  →〇

Disc  → Bluetooth Audio  → Radio

*1 Jeśli podłączono kompatybilne urządzenie, takie jak pamięć USB 
flash/iPod/Disc/Smartfon/Bluetooth, opcja ta będzie niedostępna.

*2 Na ekranie zostanie wyświetlona ustawiona nazwa „HDMI 
Name/AUX Name” (Nazwa HDMI/nazwa AUX).

*3 Jeśli AUX zostanie ustawione na opcję „Off”, opcja ta będzie 
niedostępna. 

*4 Opcja dostępna w przypadku użycia Apple CarPlay/gdy 
podłączono smartfona Android z zainstalowaną aplikacją 
Android Auto.

Podczas odtwarzania muzyki przy użyciu Apple CarPlay źródło 
iPod jest niedostępne w telefonach iPhone 5 lub wersji późniejszej 
i odwrotnie. Patrz „Ustawianie Apple CarPlay”.

Przełączanie źródeł z poziomu ekranu Menu

1 Naciśnij przycisk WSZYSTKIE MENU.
Zostanie wyświetlony ekran Menu.
• Ekran Menu można również wyświetlić, naciskając 

przycisk [Wszystkie menu] na ekranie głównym.

2 Naciśnij wymagane źródło w opcji Media 
source (Nośnik źródła) z poziomu ekranu 
Menu.

①

②

③
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Wprowadzanie tekstu (klawiatura)

Wyświetlane ekrany i procedury mogą różnić się nieznacznie 
w zależności od użytej funkcji, ale podstawowa metoda 
wprowadzania jest taka sama.

〇①〇Obszar wprowadzania tekstu

〇②〇Znaki

〇③〇Shift

〇④〇Delete
Wraca do poprzedniego znaku i usuwa go. 
Naciśnięcie i przytrzymanie spowoduje szybkie wykasowanie 
tekstu

〇⑤〇Ukrywanie klawiatury

〇⑥〇Bieżący tym klawiatury 
Naciśnij, aby zmienić typ klawiatury

〇⑦〇Bieżący tym klawiatury 
Naciśnij, aby zmienić typ klawiatury

〇⑧〇Spacja

〇⑨〇Potwierdź

Informacje wyświetlane na pasku statusu

Wyświetla datę i godzinę wraz ze statusem systemu za pomocą 
różnych ikon po prawej stronie zegara.
Ikony przedstawione w poniższej tabeli wskazują szczegółowe 
informacje na temat różnych statusów systemu i zdarzeń.

〇①〇 Idź do ekranu głównego.
〇②〇 Zegar

Możesz zmieniać ustawienie formatu wyświetlania zegara – 
12- lub 24-godzinny. 
Szczegółowe informacje na temat ustawień wyświetlania 
zegara patrz „Ustawianie wyświetlania zegara” (strona 72).

〇③〇 Poziom naładowania baterii podłączonego urządzenia Bluetooth.

Poziom 
nałado- 
wania 
baterii

Bateria 
rozłado- 

wana

Poziom 
1

Poziom 
2

Poziom 
3

Poziom 
4

Poziom 
5

Ikona
 
W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth funkcja ta może 
być niedostępna. W przypadku spadku poziomu naładowania 
baterii o jeden poziom system włączy sygnał dźwiękowy.

〇④〇 Funkcja działa, gdy urządzenie Bluetooth zostanie 
podłączone, a połączenie zostanie ustawione na opcję 
WŁĄCZAĆ. Funkcja nie działa w przypadku odłączenia 
urządzenia Bluetooth lub ustawienia połączenia na opcję 
WYŁĄCZAĆ.  

: Połączenie Bluetooth z urządzeniem audio  
: Połączenie Bluetooth z telefonem z zestawem 

głośnomówiącym. Miga podczas ustanawiania ponownego 
połączenia.

〇⑤〇 Siła sygnału podłączonego urządzenia Bluetooth.  
Funkcja ta zostanie włączona, gdy opcja Bluetooth zostanie 
ustawiona na WŁĄCZAĆ.  

Brak 
sygnału

1 2 3 4 5 6

Ikona

④

①

②

③

⑤

① ③② ④⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨
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Ekran główny

Naciśnij .

〇①〇Widget nawigacji
Wyświetla podgląd widoku mapy nawigacji oraz ekran trasy.
Naciśnij dowolne miejsce na ekranie, aby przejść do ekranu 
nawigacji.

〇②〇Widget AV
Wyświetla skrócone informacje dot. radia lub odtwarzanego 
obecnie nośnika źródła. Naciśnij obszar, aby przejść do 
ekranu obecnie odtwarzanego nośnika źródła.

〇③〇Menu
Wyświetla wszystkie pozycje menu systemu.

〇④〇Ustawienia

〇⑤〇Moje menu
Wyświetla ekran Moje menu
Dodaj ulubione menu, aby zapewnić szybki i łatwy dostęp.

• Widget NAVI jest wyświetlany, gdy podłączona zostanie karta 
SD NAVI.

Dodawanie ulubionych pozycji menu do 
Moje menu

1 Na ekranie głównym naciśnij [Moje menu] → 
[Edytuj].

2 Z poziomu ekranu Moje menu wybierz pozycje 
menu z listy po prawej stronie, a następnie 
przeciągnij i upuść je w wymaganym miejscu 
po lewej stronie.

• Ne ekranie Moje menu istnieje możliwość dodania do 8 pozycji. 

① ②

③ ④ ⑤
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Ekran Menu

Ekran Menu wyświetla wszystkie dostępne tryby umożliwiające 
obsługę systemu.

Naciśnij przycisk Wszystkie menu.
Zostanie wyświetlony ekran Menu.

 ■ Przykładowy ekran Menu

〇①〇Przycisk Radio
Wyświetla ekran Radio. (strona 18)

〇②〇Przycisk DISC (PŁYTA)
Wyświetla ekran DISC (PŁYTA). (strona 25)

〇③〇Przycisk Bluetooth Audio
Wyświetla ekran Bluetooth Audio. (strona 50)

〇④〇Przycisk Kamera
Wyświetla ekran Kamera. (strona 80) 

〇⑤〇Przycisk Moje menu
Wyświetla ekran Moje menu. (strona 11)

〇⑥〇Apple CarPlay
Wyświetla ekran Apple CarPlay. (strona 46)

〇⑦〇Android Auto
Wyświetla ekran Android Auto. (strona 46) 

〇⑧〇Przycisk Telefon
Wyświetla ekran Telefon. (strona 53) 

〇⑨〇Przycisk Muzyka USB
Wyświetla ekran Muzyka USB. (strona 37) 

〇⑩〇Przycisk USB Wideo
Wyświetla ekran USB Wideo. (strona 40) 

〇⑪〇Przycisk Obraz USB
Wyświetla ekran Obraz USB. (strona 43) 

〇⑫〇Przycisk iPod
Wyświetla ekran iPod. (strona 44) 

〇⑬〇HDMI
Wyświetla ekran HDMI. (strona 47) 

〇⑭〇Przycisk AUX
Wyświetla ekran AUX. (strona 48) 

〇⑮〇Przycisk Nawigacja
Wyświetla ekran Nawigacja.
Szczegółowe informacje patrz instrukcja obsługi mapy. 

〇⑯〇Przycisk Ustawienia 
Wyświetla ekran Ustawienia. (strona 61)

⑧

④

⑫

⑤

⑬

①

⑨

⑦

③

⑪

⑥

⑭

②

⑩

⑮ ⑯



18-PL

Radio/RDS

Ekran główny Radio FM

〇①〇Zakładki pasm radiowych
Po wskazaniu wymaganej zakładki zostanie włączony 
wybrany tryb Radio.

〇②〇Menu (AF/Ustawienia regionalne/dźwięku)

〇③〇Wyświetla poprzedni ekran

〇④〇Wskaźnik RDS (AF/EON/TP/TA/REG)
Wyświetla stan WŁ./WYŁ. funkcji.

〇⑤〇Ekran informacyjny
Wyświetla informacje, takie jak częstotliwość, nazwę stacji, 
numer programu, tekst radiowy.

〇⑥〇Zmniejsza częstotliwość 

〇⑦〇Wyświetla ekran programu 

〇⑧〇Zmienia tryb strojenia 
Przełącza tryb strojenia stosowany do wyszukiwania audycji 
radiowych pomiędzy ręcznym, zaprogramowanym i DX.

〇⑨〇Wyświetla ekran listy

〇⑩〇Włączanie/wyłączanie komunikatów drogowych

〇⑪〇Zwiększa częstotliwość 

• Cyfrowe dane systemu RDS zawierają następujące informacje: 
AF Lista alternatywnych częstotliwości EON Rozszerzenie na 
inne sieci TP Informacje o sytuacji na drodze TA Komunikaty 
drogowe REG Stacje regionalne.

Ekran główny Radio MW/LW (AM)

〇①〇Zakładki pasm radiowych
Po wskazaniu wymaganej zakładki zostanie włączony 
wybrany tryb Radio.

〇②〇Menu Ustawienia dźwięku

〇③〇Wyświetla poprzedni ekran 

〇④〇Ekran informacyjny
Numer programu i częstotliwość.

〇⑤〇Zmniejsza częstotliwość 

〇⑥〇Wyświetla ekran programu 

〇⑦〇Zmienia tryb strojenia
Przełącza tryb strojenia stosowany do wyszukiwania audycji 
radiowych pomiędzy strojeniem ręcznym, zaprogramowanym 
i DX.

〇⑧〇Wyświetla ekran listy

〇⑨〇Zwiększa częstotliwość 

①

①

④

⑤

④

⑨

⑧

⑧

⑦

⑦

⑥

⑥

⑤

②

②

③

③

⑩ ⑪

⑨
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Słuchanie audycji radiowych FM/AM

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Radio]. Lub na ekranie głównym 
naciśnij [Wszystkie menu] → [Radio].

2 Naciśnij wymaganą zakładkę na pasku.

3 Naciśnij  i wybierz wymagany tryb 
strojenia.
• DX Szukaj: wyszukane zostaną zarówno stacje o silnym, 

jak i słabym sygnale. 
• Strojenie ręczne: częstotliwość jest ręcznie strojona 

w krokach.
• Program: bezpośrednie przełączanie pomiędzy 

zaprogramowanymi stacjami radiowymi.

4 Naciśnij  lub  i wybierz wymaganą stację 
radiową.

Wybieranie stacji radiowych

 ■ Wybieranie zaprogramowanych stacji radiowych

1 Naciśnij .

2 Z listy programów wybierz częstotliwość, 
której chcesz słuchać.

 ■ Wybieranie stacji radiowych z listy

1 Naciśnij .

2 Wybierz z listy częstotliwość, której chcesz 
słuchać. 

Listy FM/AM są ręcznie aktualizowane poprzez naciśnięcie .
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Zapisywanie stacji radiowych pod numerami 
programów

Funkcja ta umożliwia ręczne zapisanie bieżącej stacji radiowej 
pod wymaganym numerem programu.

1 Wyszukaj stacji radiowej, którą chcesz zapisać.

2 Naciśnij .

3 Naciśnij i przytrzymaj obszar [Wciśniij i 
przytrzymaj] lub obszar wymaganego numeru 
programu, który ma zostać zapisany.

Można łącznie zapisać do 20 stacji lub audycji radiowych pod 
numerami programu dla wszystkich pasm częstotliwości (FM, 
MW, LW lub DAB).

• Na ekranie Lista pod numerem programu możesz również 
zapisać kanał, naciskając .

• Jeżeli w zaprogramowanym ustawieniu o danym numerze jest 
już zapisana stacja, nastąpi jej skasowanie i zapisanie nowej 
stacji radiowej.

• Na ekranie Program istnieje możliwość usunięcia zapisanych 
programów. Naciśnij  → [Usuń wszystko].

Korzystanie z menu Program

1 Naciśnij i przytrzymaj listę programów, która 
ma zostać edytowana.

2 Wybierz wymaganą opcję.
• Strojenie: odtwarza wybraną częstotliwość.
• Zapisz: nadpisuje częstotliwość obecnie słuchaną.
• Usunąć: usuwa częstotliwość.
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Działanie systemu RDS

Komunikat drogowy

Naciśnij . 
Wyświetlony zostanie wskaźnik „TA”, a urządzenie zostanie 
przełączone w tryb gotowości w celu odbierania komunikatów 
drogowych.

Po odebraniu komunikatu drogowego wskaźnik „TP” zaświeci 
się, a na ekranie zostanie wyświetlone odpowiednie okno popup. 
Naciśnij [Zamknij], aby zamknąć okno. Naciśnij [Wył. TA], aby 
wyłączyć funkcję TA.

• Gdy nośnikiem źródła będzie inne źródło niż radio przy 
wyłączonym trybie gotowości, wskaźnik „TP” zaświeci się, jeśli 
urządzenie będzie odbierało komunikat drogowy. 

• Jeżeli siła sygnału emisji komunikatu drogowego spadnie 
poniżej określonego poziomu, urządzenie pozostanie w trybie 
odbioru przez 1 minutę. 

Ręczne odbieranie informacji o ruchu 
drogowym

1 Naciśnij , aby włączyć tryb Informacje o 
ruchu drogowym.
Włącza się wskaźnik „TA”.

2 Naciśnij  lub .
Powoduje to wyszukanie stacji radiowej, która nadaje 
informacje o ruchu drogowym.

• Informacje o ruchu drogowym można również wyszukać 
w trybie DX Szukaj.

Włączanie lub wyłączanie funkcji AF 
(częstotliwości alternatywne)

RDS (Radio Data System) to system informacji radiowych 
wykorzystujący podnośną częstotliwość 57 kHz standardowych 
stacji radiowych FM. System RDS umożliwia otrzymywanie 
różnych informacji, takich jak dane o sytuacji na drodze, nazwy 
stacji radiowych oraz automatyczne przestrajanie na silniejszy 
nadajnik transmitujący ten sam program.

1 Naciśnij . 

2 Zaznacz pole [AF], aby włączyć funkcję.
 Włączenie funkcji AF spowoduje wyświetlenie wskaźnika 
„AF” na ekranie.

• Tryb RDS nie jest wyświetlany w przypadku pasm MW i LW.

• Po włączeniu funkcji AF urządzenie automatycznie dostroi się 
do stacji radiowej o silnym sygnale z listy AF.

• Funkcję AF można wyłączyć, gdy automatyczne przestrajanie 
nie jest konieczne.

Stacje regionalne

Funkcja ta umożliwia użytkownikom zablokowanie urządzenia 
dla swojego bieżącego regionu lub umożliwić strojenie radia dla 
innego regionu pod kątem określonych programów.

1 Naciśnij . 

2 Zaznacz pole [Regionalne], aby włączyć 
funkcję.
Wyłączenie funkcji Regionalne powoduje, że urządzenie 
automatycznie odbiera dane RDS ze stacji lokalnej.

Ustawienia dźwięku

Naciśnij  → [Ustawienia dźwięku].
Szczegółowe informacje patrz „Dźwięk” na stronie 65.
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DAB

Ekran główny Radio DAB

〇①〇Zakładki pasm radiowych
Po wskazaniu wymaganej zakładki zostanie włączony 
wybrany tryb Radio.

〇②〇 Menu DRC, Antena DAB, Soft link, Ustawienia 
dźwięku

〇③〇Wyświetla poprzedni ekran 

〇④〇Pokaz slajdów
Wyświetla informacje o programie, zdjęcia artystów i reklamy 
zsynchronizowane z komponentem obecnie odbieranej usługi. 

〇⑤〇Ekran informacyjny
Wyświetla informacje, takie jak częstotliwość, nazwę stacji, 
numer programu, tekst radiowy.

〇⑥〇Wskaźnik DAB (SL, TA, FM, DRC, DAB)
Wyświetla stan WŁ./WYŁ. funkcji.

〇⑦〇Zmniejsza częstotliwość 

〇⑧〇Wyświetla ekran programu 

〇⑨〇Zmienia tryb strojenia 
Przełącza tryb strojenia stosowany do wyszukiwania stacji 
radiowych pomiędzy obsługowym a zaprogramowanym.

〇⑩〇Wyświetla ekran listy

〇⑪〇Włączanie/wyłączanie trybu Informacje o ruchu 
drogowym

〇⑫〇Zwiększa częstotliwość 

Słuchanie audycji radiowych DAB

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Radio]. Lub na ekranie głównym 
naciśnij [Wszystkie menu] → [Radio].

2 Naciśnij zakładkę DAB na pasku.

3 Naciśnij  i wybierz wymagany tryb 
strojenia.
• Usługa: przełączanie komponentów usług na liście 

wszystkich usług.
• Program: bezpośrednie przełączanie pomiędzy 

zaprogramowanymi stacjami radiowymi.

4 Naciśnij  lub  i wybierz wymaganą stację 
radiową.

• Przed użyciem funkcji DAB/DAB+/DMB potwierdź typ anteny 
DAB (sprzedawane oddzielnie). Jeśli używana jest aktywna 
antena wymagająca zasilania z tego urządzenia, ustaw 
zasilanie anteny DAB na opcję Wł.; jeśli używana jest pasywna 
antena niewymagająca zasilania z tego urządzenia, upewnij 
się, że zasilanie anteny DAB ustawiono na opcję Wył., w 
przeciwnym razie urządzenie może nie działać prawidłowo.

• Gdy funkcja Przełączanie na FM jest włączona, a siła sygnału 
cyfrowego jest słaba, urządzenie to automatycznie przełączy się 
na odbieranie analogowego sygnału radiowego, a ikona Łącze 
dla radia będzie wyświetlana jako Przełączanie na FM.

• Produkt ten obsługuję wyłącznie „Profil 1 odbiornika – 
standardowy odbiornik audio” zgodnie z oficjalną klasyfikacją 
WorldDMB Forum.

①

④ ⑤

⑥

⑩ ⑪⑨⑧⑦

② ③

⑫
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Wybieranie stacji DAB

 ■ Wybieranie stacji z programów

1 Naciśnij .

2 Z listy programów wybierz stację, której chcesz 
słuchać.

 ■ Wybieranie stacji z listy

1 Naciśnij .

2 Wybierz z listy stację, której chcesz słuchać.

Naciśnij przycisk Odśwież , aby zaktualizować listę.

Zapisywanie stacji radiowej DAB pod 
numerem programu

Funkcja ta umożliwia ręczne zapisanie bieżącej stacji radiowej 
pod wymaganym numerem programu.

1 Wyszukaj stacji radiowej, którą chcesz zapisać.

2 Naciśnij .

3 Naciśnij i przytrzymaj obszar [Wciśnij i 
przytrzymaj] lub obszar wymaganego numeru 
programu, który ma zostać zapisany.

Można łącznie zapisać do 20 stacji lub audycji radiowych pod 
numerami programu dla wszystkich pasm częstotliwości (FM, 
MW, LW lub DAB).

• Na ekranie Lista pod numerem programu możesz również 
zapisać kanał, naciskając .

• Jeżeli w zaprogramowanym ustawieniu o danym numerze jest 
już zapisana stacja, nastąpi jej usunięcie i zostanie zapisana 
nowa stacja.

• Na ekranie Program istnieje możliwość usunięcia zapisanych 
programów. Naciśnij  → [Usuń wszystko].
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Korzystanie z menu Program

1 Naciśnij i przytrzymaj listę programów, która 
ma zostać edytowana.

2 Wybierz wymaganą opcję.
• Strojenie: odtwarza wybraną częstotliwość.
• Zapisz: nadpisuje częstotliwość obecnie słuchaną.
• Usunąć: usuwa częstotliwość.

Komunikat drogowy

Naciśnij . 
Wskaźnik „TA” zaświeci się, a urządzenie zostanie przełączone 
w tryb gotowości w celu odbierania komunikatów drogowych.

• Naciśnij przycisk [Wył. TA] na ekranie popup, aby wyłączyć 
funkcję TA. Możesz również nacisnąć przycisk  w dolnym 
prawym rogu ekranu, aby włączyć/wyłączyć funkcję Wł./wył. TA.

Dynamic Range Control (DRC) 
(kontrola dynamiki sygnału)

Dynamic Range Control (DRC) (kontrola dynamiki sygnału) to 
funkcja pozwalająca zachować głośność radia na stałym poziomie 
w celu zapewnienia wygody i komfortu doznań użytkownika.

1 Naciśnij . 

2 Zaznacz pole [DRC], aby włączyć funkcję.
Włączenie funkcji DRC spowoduje wyświetlenie wskaźnika 
„DRC” na ekranie.

Ustawianie WŁ./WYŁ. anteny DAB

Włącza/wyłącza zasilanie doprowadzane do złącza anteny 
DAB. Przed podłączeniem anteny DAB potwierdź typ anteny 
DAB (sprzedawane oddzielnie). Jeśli używana jest aktywna 
antena wymagająca zasilania z tego urządzenia, ustaw zasilanie 
anteny DAB na opcję Wł.; jeśli używana jest pasywna antena 
niewymagająca zasilania z tego urządzenia, upewnij się, że 
zasilanie anteny DAB ustawiono na opcję Wył., w przeciwnym 
razie urządzenie może nie działać prawidłowo.

1 Naciśnij . 

2 Zaznacz pole [Antena DAB], aby włączyć 
funkcję.
• Wył. (ustawienie początkowe): gdy nie podłączono 

anteny DAB lub antena DAB nie wymaga zasilania 
z urządzenia.

• Wł.: gdy podłączona antena DAB wymaga zasilania z 
urządzenia.

• Jeśli na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony komunikat 
„Błąd anteny DAB”, ustawienie to zostanie unieważnione. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat 
postępowania w przypadku wyświetlenia komunikatu „Błąd 
anteny DAB” patrz „Gdy wyświetlony zostanie ten komunikat”.

Śledzenie usług – włączanie/wyłączanie 
powiązanych treści (soft link)

Urządzenie to automatycznie przełącza się na alternatywną 
dostępną usługę, gdy jakość odbioru sygnału bieżącej usługi jest 
słaba.

1 Naciśnij .

2 Zaznacz pole [Soft Link], aby włączyć funkcję.
 

• Ustawienie Soft Link OFF [ustawienie domyślne]:  
Aktywne jest tylko śledzenie usług w zakresie usług Hard Link.  
Usługi Hard Link oferują te same treści, co oryginalnie 
wyszukana usługa.

• Ustawienie Soft Link ON:  
Aktywne jest śledzenie usług zarówno w zakresie usług Hard 
Link, jak i Soft Link.  
Usługi Soft Link zazwyczaj oferują powiązane treści z oryginalnie 
wyszukaną usługą, jednakże treść ta może różnić się w 
zależności od konfiguracji stacji radiowych.

Ustawienia dźwięku

Naciśnij  → [Ustawienia dźwięku].
Szczegółowe informacje patrz „Dźwięk” na stronie 65.
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Płyta

OSTRZEŻENIE
• Oglądanie przez kierowcę filmów DVD/płyt, filmów wideo/

obrazów podczas prowadzenia pojazdu jest niebezpieczne. 
Odwraca to uwagę kierowcy od sytuacji na drodze, co może 
być przyczyną wypadku.

• Urządzenie należy prawidłowo zamontować, tak aby 
kierowca nie mógł oglądać DVD/płyt, filmów wideo/obrazów, 
o ile nie zatrzyma pojazdu i nie włączy hamulca postojowego.

• Jeżeli urządzenie nie zostanie zamontowane prawidłowo, 
umożliwiając kierowcy oglądanie filmów DVD/płyt, filmów 
wideo/obrazów podczas prowadzenia pojazdu, odwraca 
ono uwagę kierowcy od sytuacji na drodze, co może być 
przyczyną wypadku. Kierowca lub inne osoby mogą z tego 
powodu odnieść poważne obrażenia.

• Podczas jazdy filmy wideo/obrazy są niedostępne. (Ze względu 
na przepisu ruchu drogowego filmy wideo dostępne są tylko po 
zaparkowaniu pojazdu).

Przestroga
• W przypadku określonych płyt niektóre funkcje mogą być 

niedostępne. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych 
funkcji zawierają instrukcje dostarczone z płytą.

• Odciski palców pozostawione na płycie mogą znacznie 
utrudnić jej odtwarzanie. W przypadku wystąpienia 
problemów należy wyjąć płytę i  sprawdzić, czy na 
odtwarzanej stronie nie ma odcisków palców. W razie 
potrzeby należy oczyścić płytę.

• Przed korzystaniem z urządzenia należy włączyć zapłon 
samochodu. Nie obsługiwać systemu przez dłuższy czas 
przy wyłączonym zapłonie, ponieważ może doprowadzić to 
do rozładowania akumulatora.

• Nie można odtwarzać płyt CD wideo.

Obsługiwany format płyt

Obsługiwane
formaty płyt

Logo 
płyty Opis

DVD Video Wyświetla płyty z WSZYSTKIMI kodami regionalnymi 
lub odpowiadającym kodem regionalnym.

Audio CD Odtwarza standardowe płyty CD.

CD-R/RW Odtwarza nagrane płyty z plikami muzycznymi 
z tytułami, WMA i MP3.

Kod regionalny DVD

Odtwarza DVD i płyty DVD są przypisane do kodów regionalnych. 
Urządzenie to nie obsługuje płyt DVD bez właściwych kodów 
regionalnych przypisanych do tego urządzenia. Sprawdź tabelę 
poniżej w celu zapoznania się z dodatkowymi informacjami na 
temat kodów regionalnych DVD.

Kod regionalny Obszar
1 Stany Zjednoczone, Kanada
2 Europa, Bliski Wschód, Afryka Południowa
3 Korea Południowa
4 Ameryka Łacińska
5 Rosja, Afryka
6 Chiny kontynentalne

All (Wszystkie) Odtwarzanie we wszystkich regionach
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Płyty wideo
Możesz odtwarzać pliki muzyczne/wideo/obrazy zapisane na 
płycie przy użyciu wewnętrznego odtwarzacza systemu.

OSTRZEŻENIE
• Oglądanie przez k ierowcę f i lmów wideo podczas 

prowadzenia pojazdu jest niebezpieczne (i nielegalne 
w wielu krajach). Odwraca to uwagę kierowcy od sytuacji na 
drodze, co może być przyczyną wypadku.

• Urządzenie należy prawidłowo zamontować, tak aby 
kierowca nie mógł oglądać filmów wideo, o ile nie zatrzyma 
pojazdu i nie włączy hamulca postojowego.

• Jeżeli urządzenie nie zostanie zamontowane prawidłowo, 
co umożliwi kierowcy oglądanie filmów wideo podczas 
prowadzenia pojazdu, może to rozpraszać kierowcę, 
uniemożliwiając mu patrzenie przed siebie, co może być 
przyczyną wypadku. Kierowca lub inne osoby mogą z tego 
powodu odnieść poważne obrażenia.

• Podczas jazdy tryb płyt wideo jest niedostępny. (Ze względu 
na przepisu ruchu drogowego filmy wideo dostępne są tylko po 
zaparkowaniu pojazdu.)

Ekran główny Dysk Video

〇①〇Wyświetla ekran listy
〇②〇Menu
〇③〇Wyświetla poprzedni ekran 
〇④〇Ekran informacyjny
〇⑤〇Nr bieżącego pliku/łączna liczba plików
〇⑥〇Czas odtwarzania i pasek odtwarzania
〇⑦〇Poprzedni plik
〇⑧〇Odtwórz/pauza
〇⑨〇Powtórz
〇⑩〇Losowo
〇⑪〇Następny plik

Odtwarzanie plików z płyty wideo

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Dysk]. Lub na ekranie głównym 
naciśnij [Wszystkie menu] → [Dysk].

2 Naciśnij  lub  i wybierz wymagany plik.

3 Naciśnij , aby odtworzyć płytę wideo.
Naciśni j   podczas odtwarzania, aby wstrzymać  
odtwarzanie płyty wideo.

Widok pełnego ekranu

Naciśnij ekran w miejscu poza menu, aby oglądać w trybie 
pełnego ekranu.
Jeśli chcesz wyświetlić menu, naciśnij ekran.

• Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, 
wyświetlone menu automatycznie zniknie.

④

⑥

⑤

⑩⑨⑧⑦

②① ③

⑪
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Wyszukiwanie plików na płycie wideo

Na ekranie Lista istnieje możliwość wyszukiwania plików.

1 Naciśnij , aby wyświetlić ekran Lista plików 
płyty.

2 Naciśnij [Wideo] i wyszukaj wymaganego pliku.

3 Naciśnij wymagany plik, aby go odtworzyć.

Szybkie przewijanie pliku do przodu/do tyłu

Przy użyciu  lub .

1 Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj  
 lub .

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad sekundę, aby 
szybko przewinąć do przodu/do tyłu z dużą prędkością. 

2 Zwolnij  lub , aby odtworzyć plik 
z normalną prędkością.

Korzystanie z paska odtwarzania
Przeciągnij lub dotknij suwak wzdłuż paska odtwarzania, 
aby przeskoczyć do punktu, od którego ma się rozpocząć 
odtwarzanie. 

Funkcja Powtórz

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

Wybierz wymagany tryb. 
• Folder : powtarza odtwarzanie plików z bieżącego folderu.
• Jeden plik : powtarza odtwarzanie aktualnie odtwarzanego 

pliku.
• Wszystko : powtarza odtwarzanie wszystkich plików 

zapisanych na płycie.

Funkcja Losowo

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu w kolejności 
Wł. → Wył. 

Wybierz wymagany tryb.
• Wył. : wyłącza funkcję Losowo.
• Wł. : odtwarza wszystkie pliki w kolejności losowej.

Ustawienia dźwięku

Naciśnij  → [Ustawienia dźwięku].
Szczegółowe informacje patrz „Dźwięk” na stronie 65.

Ustawienia wizualne

Naciśnij  → [Ustawienia wizualne].
Szczegółowe informacje patrz „Ustawienia wizualne” na 
stronie 70.
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Płyta muzyczna
Możesz odtwarzać pliki muzyczne zapisane na płycie przy użyciu 
wewnętrznego odtwarzacza systemu.

Ekran główny Dysk Muzyki

〇①〇Wyświetla ekran listy
〇②〇Menu
〇③〇Wyświetla poprzedni ekran 
〇④〇 Ikona płyty muzycznej
〇⑤〇Nr bieżącego utworu/łączna liczba utworów
〇⑥〇Ekran informacyjny
〇⑦〇Czas odtwarzania i pasek odtwarzania
〇⑧〇Poprzedni plik
〇⑨〇Pauza
〇⑩〇Powtórz
〇⑪〇Losowo
〇⑫〇Skanuj
〇⑬〇Następny plik

Odtwarzanie plików z płyty muzycznej

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Dysk]. Lub na ekranie głównym 
naciśnij [Wszystkie menu] → [Dysk].

2 Naciśnij , aby odtworzyć płytę muzyczną. 
Naciśni j   podczas odtwarzania, aby wstrzymać 
odtwarzanie płyty muzycznej.

Wyszukiwanie plików na płycie muzycznej

Na ekranie Lista istnieje możliwość wyszukiwania plików.

1 Naciśnij , aby wyświetlić ekran Lista plików 
płyty.

2 Naciśnij [Muzyka] i wyszukaj wymaganego 
pliku.

3 Naciśnij wymagany plik, aby go odtworzyć.

④ ⑥

⑤

⑦

⑪⑩⑨⑧

① ② ③

⑬⑫
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Szybkie przewijanie pliku do przodu/do tyłu

Przy użyciu  lub  

1 Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj  
 lub .

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad sekundę, aby 
szybko przewinąć do przodu/do tyłu z dużą prędkością. 

2 Zwolnij  lub , aby odtworzyć plik 
z normalną prędkością.

Korzystanie z paska odtwarzania
Przeciągnij lub dotknij suwak wzdłuż paska odtwarzania, 
aby przeskoczyć do punktu, od którego ma się rozpocząć 
odtwarzanie.

Funkcja Powtórz

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

Wybierz wymagany tryb.
• Folder : powtarza odtwarzanie plików z bieżącego folderu.
• Jeden plik : powtarza odtwarzanie aktualnie odtwarzanego 

pliku.
• Wszystko : powtarza odtwarzanie wszystkich plików 

zapisanych na płycie.

Funkcja Losowo

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu w kolejności 
Wł. → Wył. 

Wybierz wymagany tryb.
• Wył. : wyłącza funkcję Losowo.
• Wł. : odtwarza wszystkie pliki w kolejności losowej.

Ustawienia dźwięku

Naciśnij  → [Ustawienia dźwięku].
Szczegółowe informacje patrz „Dźwięk” na stronie 65.
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Płyta z danymi – 
płyta z obrazami

Możesz odtwarzać pliki muzyczne/wideo/obrazy zapisane na 
płycie przy użyciu wewnętrznego odtwarzacza systemu.

Ekran główny Dysk Zdjęć

〇①〇Wyświetla ekran listy
〇②〇Menu
〇③〇Wyświetla poprzedni ekran
〇④〇Ekran informacyjny
〇⑤〇Nr bieżącego obrazu/łączna liczba obrazów
〇⑥〇Poprzedni plik
〇⑦〇Odtwórz/pauza
〇⑧〇Powtórz
〇⑨〇Losowo
〇⑩〇Następny plik

Odtwarzanie plików z płyty z obrazami

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Dysk]. Lub na ekranie głównym 
naciśnij [Wszystkie menu] → [Dysk].

2 Naciśnij  lub  i wybierz wymagany plik.

3 Naciśnij , aby odtworzyć płytę z obrazami.
Naciśni j   podczas odtwarzania, aby wstrzymać 
odtwarzanie płyty z obrazami.

Widok pełnego ekranu

Naciśnij ekran w miejscu poza menu, aby oglądać w trybie 
pełnego ekranu.
Jeśli chcesz wyświetlić menu, naciśnij ekran.

• Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, 
wyświetlone menu automatycznie zniknie.

Wyszukiwanie plików na płycie z obrazami

Na ekranie Lista istnieje możliwość wyszukiwania plików.

1 Naciśnij , aby wyświetlić ekran Lista plików 
płyty.

2 Naciśnij [Obraz] i wyszukaj wymaganego pliku.

3 Naciśnij wymagany plik, aby go odtworzyć.

④
⑤

⑨⑧⑦⑥

②① ③

⑩
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Funkcja Powtórz

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

Wybierz wymagany tryb.
• Folder : powtarza odtwarzanie plików z bieżącego folderu.
• Jeden plik : powtarza odtwarzanie aktualnie odtwarzanego 

pliku.
• Wszystko : powtarza odtwarzanie wszystkich plików 

zapisanych na płycie.

Funkcja Losowo

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu w kolejności 
Wł. → Wył. 

Wybierz wymagany tryb.
• Wył. : wyłącza funkcję Losowo.
• Wł. : odtwarza wszystkie pliki w kolejności losowej.

Ustawienia wizualne

Naciśnij  → [Ustawienia wizualne].
Szczegółowe informacje patrz „Ustawienia wizualne” na 
stronie 70.
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Płyta DVD

Ekran główny Dysk DVD

〇①〇Wyświetla ekran listy
〇②〇Menu
〇③〇Wyświetla poprzedni ekran
〇④〇 Informacja o tytule i katalogu
〇⑤〇 Indeks tytułu i katalogu
〇⑥〇Czas odtwarzania i pasek odtwarzania
〇⑦〇Poprzedni rozdział
〇⑧〇Odtwórz/pauza
〇⑨〇Powtórz
〇⑩〇Menu górne
〇⑪〇16 : 9 / 4 : 3 LB / 4 : 4 PS
〇⑫〇Następny rozdział

Odtwarzanie płyty DVD

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Dysk]. Lub na ekranie głównym 
naciśnij [Wszystkie menu] → [Dysk].

2 Naciśnij  lub  i wybierz wymagany 
katalog.

3 Naciśnij , aby odtworzyć płytę DVD.
Naciśni j   podczas odtwarzania, aby wstrzymać 
odtwarzanie płyty DVD.

Widok pełnego ekranu

Naciśnij ekran w miejscu poza menu, aby oglądać DVD 
w trybie pełnego ekranu.

Jeśli chcesz wyświetlić menu, naciśnij ekran.

• Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, 
wyświetlone menu automatycznie zniknie.

④

⑥

⑤

⑩⑨⑧⑦

②① ③

⑫⑪
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Wyszukiwanie rozdziałów

1 Naciśnij .

2 Wyszukaj wymagany rozdział.

3 Naciśnij wymagany rozdział, aby go odtworzyć.

Wyszukiwanie z poziomu ekranu 
Menu górne

1 Naciśnij , aby wyświetlić ekran 
Menu górne.

2 Naciśnij .

3 Wyszukaj wymagany rozdział i tytuł.
Strzałkami góra/dół/lewo/prawo kontrolera wybierz 
wymagane menu i naciśnij Enter .

• Opcje Menu górne i menu DVD można używać tylko w 
ramach DVD, które obsługują te funkcje.

Szybkie przewijanie rozdziału do przodu/do tyłu

Przy użyciu  lub .

1 Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj  
 lub .

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad sekundę, aby 
szybko przewinąć do przodu/do tyłu z dużą prędkością.

2 Zwolnij  lub , aby odtworzyć katalog 
z normalną prędkością.

Korzystanie z paska odtwarzania
Przeciągnij lub dotknij suwak wzdłuż paska odtwarzania, 
aby przeskoczyć do punktu, od którego ma się rozpocząć 
odtwarzanie. 

Funkcja Powtórz

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

Wybierz wymagany tryb.
• Jeden rozdział  :  powtarza odtwarzanie aktualnie 

odtwarzanego rozdziału. 
• Wszystko : powtarza odtwarzanie wszystkich rozdziałów w 

ramach bieżącego tytułu.
• Dysk :  powtarza odtwarzanie wszystkich tytułów 

zapisanych na płycie DVD.
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Zmiana formatu ekranu

1 Naciśnij [Wide].
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

2 Wybierz wymagany tryb.
• Wide: wyświetla ekran szeroki w formacie 16:9.
• Normalny: wyświetla ekran w formacie 4:3.
• Kinowy: wyświetla ekran w formacie 21:9.

Korzystanie z ekranu Menu górne

1 Naciśnij [Menu górne], aby wyświetlić ekran 
Menu górne.

2 Strzałkami góra/dół/lewo/prawo kontrolera 
wybierz wymagane menu i naciśnij Enter .

• Opcje Menu górne i menu DVD można używać tylko w ramach 
DVD, które obsługują te funkcje.

• Zaznacz pole [Sterowanie menu], aby wyświetlić kontrolera.

Korzystanie z Podmenu

1 Naciśnij [Podmenu], aby wyświetlić ekran 
Podmenu.

2 Strzałkami góra/dół/lewo/prawo kontrolera 
wybierz wymagane menu i naciśnij Enter .

• Opcje Podmenu i menu DVD można używać tylko w ramach 
DVD, które obsługują te funkcje.

• Zaznacz pole [Sterowanie menu], aby wyświetlić kontrolera.

Zmiana języka napisów

1 Naciśnij  → [Napisy].

2 Wybierz wymagany język.

• Obsługiwane języki napisów mogą różnić się w zależności od 
tytułu DVD. 

Zmiana języka dźwięku

1 Naciśnij  → [Audio].

2 Wybierz wymagany język.

• Obsługiwane języki dźwięku mogą różnić się w zależności od 
tytułu DVD. 
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Audio CD
Możesz odtwarzać pliki muzyczne zapisane na płycie przy użyciu 
wewnętrznego odtwarzacza systemu.

Ekran główny Audio CD

〇①〇Wyświetla ekran listy
〇②〇Wyświetla poprzedni ekran 
〇③〇Ekran grafiki
〇④〇Nr bieżącego utworu/łączna liczba utworów
〇⑤〇Ekran informacyjny
〇⑥〇Czas odtwarzania i pasek odtwarzania
〇⑦〇Poprzednia ścieżka
〇⑧〇Pauza
〇⑨〇Powtórz
〇⑩〇Losowo
〇⑪〇  Skanuj
〇⑫〇Następna ścieżka

Odtwarzanie płyty audio

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Dysk]. Lub na ekranie głównym 
naciśnij [Wszystkie menu] → [Dysk].

2 Naciśnij  lub  i wybierz wymaganą ścieżkę.

3 Naciśnij , aby odtworzyć płytę audio.
Naciśni j   podczas odtwarzania, aby wstrzymać 
odtwarzanie płyty audio.

Wyszukiwanie ścieżek

Na ekranie Lista istnieje możliwość wyszukiwania ścieżek.

1 Naciśnij , aby wyświetlić ekran Lista płyty 
audio.

2 Wyszukaj wymaganą ścieżkę.

3 Naciśnij wymaganą ścieżkę, aby ją odtworzyć.

③ ⑤

④

⑥

⑩⑨⑧⑦

① ②

⑫⑪
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Szybkie przewijanie ścieżki do przodu/do tyłu

Przy użyciu  lub .

1 Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj  
 lub .

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad sekundę, aby 
szybko przewinąć do przodu/do tyłu z dużą prędkością. 

2 Zwolnij  lub , aby odtworzyć ścieżkę 
z normalną prędkością.

Korzystanie z paska odtwarzania
Przeciągnij lub dotknij suwak wzdłuż paska odtwarzania, 
aby przeskoczyć do punktu, od którego ma się rozpocząć 
odtwarzanie. 

Funkcja Powtórz

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

Wybierz wymagany tryb.
• Jeden : powtarza odtwarzanie aktualnie odtwarzanej 

ścieżki.
• Wszystko : powtarza odtwarzanie wszystkich ścieżek 

zapisanych na płycie audio.

Funkcja Losowo

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

Wybierz wymagany tryb.
• Wł.  :  odtwarza ścieżki  zapisane na płycie audio 

w kolejności losowej.
• Wył. : wyłącza funkcję Losowo.

Funkcja Skanuj

1 Naciśnij .
Skanowanie początkowego fragmentu (około pierwszych 
10 sekund) wszystkich plików w ramach bieżącego folderu/
kategorii lub całej płyty audio.

2 Naciśnij [Skanuj], aby zatrzymać skanowanie.
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Muzyka USB
Możesz odtwarzać pliki muzyczne (MP3/WMA/AAC/FLAC/OGG/
APE/MP2) zapisane w pamięci USB flash.

Ekran główny Muzyka USB

〇①〇Wyświetla ekran listy
〇②〇Menu (Okładka albumu, Dodaj do playlisty, 

Ustawienia dźwięku)
〇③〇Wyświetla poprzedni ekran 
〇④〇Ekran grafiki
〇⑤〇Nr bieżącego utworu/łączna liczba utworów
〇⑥〇Ekran informacyjny
〇⑦〇Czas odtwarzania i pasek odtwarzania
〇⑧〇Poprzedni plik
〇⑨〇Pauza
〇⑩〇Powtórz
〇⑪〇Losowo
〇⑫〇Skanuj
〇⑬〇Następny plik

Odtwarzanie plików Muzyki USB

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Muzyka USB]. Lub na ekranie 
głównym naciśnij [Wszystkie menu] → 
[Muzyka USB].

2 Naciśnij  lub  i wybierz wymagany plik.
Jeśli czas odtwarzania przekroczy 3 sekundy, naciśnięcie 

 spowoduje ponowne odtwarzanie aktualnego pliku od 
początku.

3 Naciśnij , aby odtworzyć plik z Muzyka USB.
Naciśni j   podczas odtwarzania, aby wstrzymać 
odtwarzanie pliku z Muzyka USB.

Wyszukiwanie plików Muzyki USB

Na ekranie Lista is tn ie je możl iwość wyszukania pl iku 
muzycznego.

1 Naciśnij , aby wyświetlić ekran Lista Myzuki 
USB.

2 Wyszukaj wymaganą kategorię i plik.
Istnieje możliwość wyszukania wg pliku, playlisty, artysty, 
utworu i albumu.

3 Naciśnij wymagany plik, aby go odtworzyć.

• Na ekranie Lista istnieje możliwość dodania bieżącego utworu 
do playlisty poprzez naciśnięcie  → [Dodaj do playlisty].

④
⑥

⑤

⑦

⑪ ⑫⑩⑨⑧

②① ③

⑬
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Szybkie przewijanie pliku do przodu/do tyłu

Przy użyciu  lub .

1 Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj  
 lub .

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad sekundę, aby 
szybko przewinąć do przodu/do tyłu z 4-krotnie większą 
prędkością. Przytrzymaj naciśnięte, aby przełączyć na 
20-krotnie większą prędkość. 

2 Zwolnij  lub , aby odtworzyć ścieżkę z 
normalną prędkością.

Korzystanie z paska odtwarzania
Przeciągnij lub dotknij suwak wzdłuż paska odtwarzania, 
aby przeskoczyć do punktu, od którego ma się rozpocząć 
odtwarzanie. 

Funkcja Powtórz

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

Wybierz wymagany tryb.
• Kategoria : powtarza odtwarzanie plików z bieżącej 

kategorii.
• Folder : powtarza odtwarzanie plików z bieżącego folderu.
• Jeden plik : powtarza odtwarzanie aktualnie odtwarzanego 

pliku.
• Wszystko : powtarza odtwarzanie wszystkich plików 

zapisanych w pamięci USB.

Funkcja Losowo

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

Wybierz wymagany tryb.
• Wł. : odtwarza pliki z aktualnej kategorii w kolejności 

losowej.
• Wył. : wyłącza funkcję Losowo.

Funkcja Skanuj

1 Naciśnij .
Skanowanie początkowego fragmentu (około pierwszych 
10 sekund) wszystkich plików w ramach bieżącego folderu/
kategorii lub całej pamięci USB.

2 Naciśnij [Skanuj], aby zatrzymać skanowanie.
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Dodawanie utworu do playlisty

1 Podczas odtwarzania naciśnij  → [Dodaj do 
playlisty].

2 Wybierz wymagane utwory i naciśnij [Dodaj].

Usuwanie playlisty

1 Na ekranie Lista wybierz kategorię playlisty i 
naciśnij  → [Usunąć].

2 Wybierz wymaganą playlistę i naciśnij 
[Usunąć].

Ustawienia dźwięku

Naciśnij  → [Ustawienia dźwięku].
Szczegółowe informacje patrz „Dźwięk” na stronie 65.

Obsługiwane formaty funkcji Muzyka USB

Kategoria Opis

Specyfikacja 
pliku MP3

Specyfikacja przenoszenia: MPEG AUDIO 
LAYER3

Zalecana 
prędkość bitowa 
i częstotliwość 
próbkowania

Częstotliwość próbkowania przenoszenia: 
32, 44,1, 48 (KHz)

Prędkość bitowa przenoszenia: 32, 40, 
48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 
224, 256, 320 (Kb/s)

ID3 TAG ID3 v1.1, ID3 v2.x TAG i ID3 v1.0

Specyfikacja 
szczegółowa

• Maks. liczba warstw katalogu: 15 warstw

• Maks. długość nazw folderów i nazw 
plików: 255 bajtów

• Obsługiwane znaki nazw folderów/plików: 
angielski, wietnamski i cyfry

• Maks. liczba plików rozpoznawanych 
z jednego urządzenia USB (muzyka + 
wideo + obraz): 5000
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USB Wideo
Możesz odtwarzać pliki wideo
(AVI/MKV/MP4/ASF/WMV/MPG/3GP/MOV/FLV) zapisane w pamięci 
USB flash na odtwarzaczu wewnętrznym tego systemu.

OSTRZEŻENIE
• Oglądanie przez k ierowcę f i lmów wideo podczas 

prowadzenia pojazdu jest niebezpieczne (i nielegalne w wielu 
krajach). Odwraca to uwagę kierowcy od sytuacji na drodze, 
co może być przyczyną wypadku.

• Urządzenie należy prawidłowo zamontować, tak aby 
kierowca nie mógł oglądać filmów wideo, o ile nie zatrzyma 
pojazdu i nie włączy hamulca postojowego.

• Jeżeli urządzenie nie zostanie zamontowane prawidłowo, 
co umożliwi kierowcy oglądanie filmów wideo podczas 
prowadzenia pojazdu, może to rozpraszać kierowcę, 
uniemożliwiając mu patrzenie przed siebie, co może być 
przyczyną wypadku. Kierowca lub inne osoby mogą z tego 
powodu odnieść poważne obrażenia.

• Podczas jazdy tryb USB Wideo jest niedostępny. (Ze względu 
na przepisu ruchu drogowego filmy wideo dostępne są tylko po 
zaparkowaniu pojazdu.)

Ekran główny USB Wideo

〇①〇Wyświetla ekran listy
〇②〇Menu (Napisy, Ustawienia dźwięku, Ustawienia 

wizualne)
〇③〇Wyświetla poprzedni ekran 
〇④〇Ekran informacyjny
〇⑤〇Nr bieżącego wideo/łączna liczba filmów wideo
〇⑥〇Czas odtwarzania i pasek odtwarzania
〇⑦〇Poprzedni plik
〇⑧〇Odtwórz/pauza
〇⑨〇Powtórz
〇⑩〇 Informacje
〇⑪〇WIDE
〇⑫〇Następny plik

Odtwarzanie plików z USB Wideo

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → naciśnij 
[USB Wideo]. Lub na ekranie głównym naciśnij 
[Wszystkie menu] → [USB Wideo].

2 Naciśnij  lub  i wybierz wymagany plik.

• Jeśli czas odtwarzania przekroczy 3 sekundy, naciśnięcie  
spowoduje ponowne odtwarzanie aktualnego pliku od początku.

3 Naciśnij , aby odtworzyć USB Wideo.
Naciśni j   podczas odtwarzania, aby wstrzymać 
odtwarzanie USB Wideo.

Widok pełnego ekranu

Naciśnij ekran w miejscu poza menu, aby oglądać w trybie 
pełnego ekranu.
Jeśli chcesz wyświetlić menu, naciśnij ekran.

• Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, 
wyświetlone menu automatycznie zniknie.

④

⑥

⑤

⑩⑨⑧⑦

②① ③

⑫⑪
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Wyszukiwanie plików w pamięci USB Wideo

Na ekranie Lista istnieje możliwość wyszukiwania plików.

1 Naciśnij , aby wyświetlić ekran Lista USB 
Wideo.

2 Wyszukaj wymagany folder i plik.

3 Naciśnij wymagany plik, aby go odtworzyć.

Szybkie przewijanie pliku do przodu/do tyłu

Przy użyciu  lub .

1 Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj  
 lub .

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad sekundę, aby 
szybko przewinąć do przodu/do tyłu z 4-krotnie większą 
prędkością. Przytrzymaj naciśnięte, aby przełączyć na 
20-krotnie większą prędkość.

2 Zwolnij  lub , aby odtworzyć plik 
z normalną prędkością.

Korzystanie z paska odtwarzania
Przeciągnij lub dotknij suwak wzdłuż paska odtwarzania, 
aby przeskoczyć do punktu, od którego ma się rozpocząć 
odtwarzanie. 

Funkcja Powtórz

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

Wybierz wymagany tryb.
• Folder : powtarza odtwarzanie plików z bieżącego folderu.
• Jeden plik : powtarza odtwarzanie aktualnie odtwarzanego 

pliku.
• Wszystko : powtarza odtwarzanie wszystkich plików 

zapisanych w pamięci USB.

Podgląd informacji o pliku

Naciśnij przycisk [Informacje].
Na ekranie zostaną wyświetlone informacje o pliku (Nazwa pliku, 
Rozdzielczość i Czas całkowity).

Napisy

1 Naciśnij  → [Napisy].

2 Zaznacz pole Napisy, aby wyświetlić napisy na 
ekranie USB Wideo.
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Ustawienia wizualne

Naciśnij  → [Ustawienia wizualne].
Szczegółowe informacje patrz „Ustawienia wizualne” na 
stronie 70.

• Obsługa opcji Ustawienia wizualne jest niedostępna podczas 
jazdy. (Ze względu na przepisu ruchu drogowego filmy wideo 
dostępne są tylko po zaparkowaniu pojazdu.)

Ustawienia dźwięku

Naciśnij  → [Ustawienia dźwięku].
Szczegółowe informacje patrz „Dźwięk” na stronie 65.

Obsługiwane formaty USB Wideo

Kategoria Opis

Format pliku AVI, MPEG

Rozszerzenia avi, mpg, mpeg, mp4, wmv

Kodek wideo
MPEG4-ASP, MPEG4-AVC(H.264), 
AVS, VP8

Rozdzielczość wideo
1920 x 1080
(WMV 9: maks. 8 Mb/s, 1280x720,
WMV 8: 640x480)

Kodek audio
MP3, OGG, WMA …(AC3 jest 
nieobsługiwany)

Napisy SMI

Nieobsługiwane pliki

• Pliki niekompatybilne 
z obsługiwaną specyfikacją

• Pliki zmodyfikowane (pliki 
o zmodyfikowanych formatach)

• Pliki przekształcone (przykład: 
pliki AVI kodowane przy użyciu 
kodeka wideo WMV)

• Pliki bez indeksów
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Obraz USB
Możesz odtwarzać pliki muzyczne/wideo/obrazy zapisane na 
płycie przy użyciu wewnętrznego odtwarzacza systemu.

Ekran główny Obraz USB

〇①〇Wyświetla ekran listy
〇②〇Ustawienia ekranu
〇③〇Wyświetla poprzedni ekran 
〇④〇Ekran informacyjny
〇⑤〇Nr bieżącego obrazu/łączna liczba obrazów
〇⑥〇Powiększenie/pomniejszenie
〇⑦〇Pokaz slajdów
〇⑧〇Obrót w prawo
〇⑨〇 Info

Odtwarzanie plików przy użyciu funkcji  
Obraz USB

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Obraz USB]. Lub na ekranie głównym 
naciśnij [Wszystkie menu] → [Obraz USB].

2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby 
wyświetlić i wybrać wymagany plik.

Widok pełnego ekranu

Naciśnij ekran w miejscu poza menu, aby oglądać w trybie 
pełnego ekranu.
Jeśli chcesz wyświetlić menu, naciśnij ekran.

• Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, 
wyświetlone menu automatycznie zniknie.

Wyszukiwanie plików w pamięci funkcji  
Obraz USB

Na ekranie Lista istnieje możliwość wyszukiwania plików.

1 Naciśnij , aby wyświetlić ekran Lista plików 
USB.

2 Wyszukaj wymaganą ścieżkę.

3 Naciśnij wymagany plik, aby go odtworzyć.

• Aby zmienić typ listy, naciśnij  i wybierz [Widok listy] lub Pokaż 
bieżącą ścieżkę.

Ustawienia ekranu

Naciśnij  → [Screen Setting] (Ustawienia ekranu).
Szczegółowe informacje patrz „Ustawienia ekranu” na stronie 71.

④ ⑤

⑥

⑨⑧⑦

②① ③
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iPod
• Zaleca się stosowanie oryginalnych przewodów iPod ® 

dostarczonych przez Apple. (Korzystanie z innych produktów 
może prowadzić do generowania szumów lub nieprawidłowego 
działania.)

• W ramach telefonów iPhone streaming audio i sterowanie 
urządzeniem iPod ®  może od czasu do czasu ulegać 
zakłóceniom. Jeśli problemy będą się utrzymywać, usuń telefon 
iPhone i podłącz go ponownie.

• Jeśli urządzenie iPod® i Bluetooth® są jednocześnie podłączone 
do tego samego iPhone'a, nie można korzystać z funkcji audio 
Bluetooth®.

• Taka sytuacja dotyczy urządzeń iPod podłączonych w ramach 
nieobsługiwanych protokołów komunikacji. Mogę one nie 
działać prawidłowo w połączeniu z systemem.

Obsługiwane urządzenia iPod
• Działanie urządzeń iPhone i iPod Touch z wersją systemu iOS 

9.3.2 lub niższą jest gwarantowane. Jednakże mogą one nie 
działać prawidłowo z przyszłymi wersjami iOS, ponieważ ich 
obsługa nie została jeszcze przetestowana.

 - iPod Classic
 - iPod nano: 4.~7. generacji
 - iPod touch: 2.~5. generacji
 - iPod: 2.~4. generacji
 - iPad Air: Air, Air2
 - iPad mini: mini, mini 2, mini 3, mini retina
 - iPhone: 3GS, 4, 4s, 5, 5s, 5c, 6, 6+

Ekran główny iPod

〇①〇Wyświetla ekran listy
〇②〇Menu
〇③〇Wyświetla poprzedni ekran 
〇④〇Ekran grafiki
〇⑤〇Nr bieżącego utworu/łączna liczba utworów
〇⑥〇Ekran informacyjny
〇⑦〇Czas odtwarzania i pasek odtwarzania
〇⑧〇Poprzedni plik
〇⑨〇Pauza
〇⑩〇Powtórz
〇⑪〇Losowo
〇⑫〇Następny plik

Odtwarzanie z urządzenia iPod

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [iPod]. Lub na ekranie głównym 
[Wszystkie menu] → [iPod].

2 Naciśnij  lub  i wybierz wymagany plik. 
Jeśli czas odtwarzania przekroczy 3 sekundy, 
naciśnięcie  spowoduje ponowne 
odtwarzanie aktualnego pliku od początku.

3 Naciśnij , aby odtworzyć iPod music.
Naciśnij  podczas odtwarzania, aby wstrzymać iPod.

Funkcja może działać inaczej, w zależności od specyfikacji iPoda.

②① ③

⑥

⑤

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑦

④
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Wyszukiwanie plików iPod

Na ekranie Lista istnieje możliwość wyszukiwania plików. 

1 Naciśnij , aby wyświetlić ekran Lista iPod.

2 Wyszukaj wymaganą kategorię i plik.
Istnieje możliwość wyszukania wg playlisty, wykonawcy, 
piosenki i innych.

3 Naciśnij wymagany plik, aby go odtworzyć.

Szybkie przewijanie pliku do przodu/do tyłu

Przy użyciu  lub .

1 Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj 
 lub .

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad sekundę, aby 
szybko przewinąć do przodu/do tyłu z 4-krotnie większą 
prędkością. Przytrzymaj naciśnięte, aby przełączyć na 
20-krotnie większą prędkość.

2 Zwolnij  lub , aby odtworzyć plik 
z normalną prędkością.

Korzystanie z paska odtwarzania
Przeciągnij lub dotknij suwak wzdłuż paska odtwarzania, 
aby przeskoczyć do punktu, od którego ma się rozpocząć 
odtwarzanie. 

Funkcja Powtórz

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

Wybierz wymagany tryb.
• Jeden plik : powtarza odtwarzanie aktualnie odtwarzanego 

pliku.
• Wszystko : powtarza odtwarzanie wszystkich plików 

zapisanych w pamięci USB.
• Wył. : wyłącza funkcję Powtórz.

Funkcja Losowo

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

Wybierz wymagany tryb.
• Wł. : odtwarza wszystkie pliki w kolejności losowej.
• Wył. : wyłącza funkcję Losowo.

Ustawienia dźwięku

Naciśnij  → [Ustawienia dźwięku].
Szczegółowe informacje patrz „Dźwięk” na stronie 65.
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Android Auto

Co to jest Android Auto

Android Auto zostało zaprojektowane w celu ułatwienia korzystania 
z aplikacji z Twojego telefonu podczas jazdy samochodem. 
Nawiguj za pomocą Google Maps, słuchaj swoich playlist lub 
podcastów ze swoich ulubionych aplikacji i wiele więcej.

Aktywacja Android Auto

Pobierz aplikację Android Auto ze sklepu Google Play, aby 
kontynuować.
Wystarczy podłączyć swojego smartfona do złącza USB urządzenia, 
a następnie postępować zgodnie z komunikatami w celu sparowania 
smartfona z urządzeniem.

• Podłączony smartfon z aplikacją Android Auto spowoduje 
odłączenie połączeń Bluetooth innych telefonów i sparuje się 
z urządzeniem.

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Android Auto]. Lub na ekranie 
głównym naciśnij [Wszystkie menu] → 
[Android Auto].

2 Zostanie wyświetlony ekran Android Auto.

• W przypadku ponownego podłączania smartfona naciśnij 
komunikat pop-up – „Podłączono Android Auto” w ciągu 5 
sekund, aby uzyskać dostęp do ekranu Android Auto, lub możesz 
zignorować komunikat, naciskając [ ] w górnym prawym rogu.

• Możesz wykonać połączenie, użyć funkcji rozpoznawania 
głosu, skorzystać z aplikacji nawigacji kompatybilnej z Android 
Auto itp.

• Można korzystać wyłącznie z zatwierdzonych przez Google 
aplikacji z wymaganymi środkami bezpieczeństwa dotyczącymi 
sterownika.

Apple CarPlay 
Apple CarPlay to inteligentne i bezpieczne rozwiązanie 
pozwalające na korzystanie z iPhone'a w samochodzie.
Apple CarPlay pozwala na przeniesienie funkcji, z których chcesz 
korzystać na telefonie iPhone, bezpośrednio na ekran urządzenia. 
Możesz otrzymywać wskazówki, odbierać połączenia, wysyłać 
i odbierać wiadomości, słuchać muzyki – wszystko w sposób 
pozwalający zachować Twoją uwagę na drodze. Wystarczy 
podłączyć iPhone do urządzenia i gotowe.

• Przed użyciem tej funkcji włącz Apple CarPlay i podłącz 
iPhone'a przy użyciu przewodu Lightning-USB (dostarczonego 
z iPhone'em) do urządzenia.

• Niektóre funkcje mogą być niedostępne podczas jazdy.

• Modele telefonów iPhone kompatybilne z tym urządzeniem 
patrz „iPod/iPhone” (strona 79). Z funkcją Apple CarPlay 
kompatybilne są tylko telefony iPhone 5 i wyższe modele.

Dostęp do Apple CarPlay

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Apple CarPlay]. Lub na ekranie 
głównym naciśnij [Wszystkie menu] → 
[Apple CarPlay].

2 Tryb Apple CarPlay zostanie aktywowany.

• Naciśnij wymaganą ikonę aplikacji na urządzeniu lub użyj 
funkcji Siri, naciskając przycisk lub opcję  GŁOS.

• W przypadku ponownego podłączania iPhone'a 5 lub 
wyższego modelu naciśnij komunikat pop-up – „Podłączono 
Apple CarPlay” w ciągu 5 sekund, aby uzyskać dostęp do 
ekranu Apple CarPlay, lub możesz zignorować komunikat, 
naciskając [ ] w górnym prawym rogu.

• Aplikacja musi być kompatybilna z Apple CarPlay w celu 
wyświetlenia jej na ekranie głównym.



47-PL

HDMI
Istnieje możliwość podłączenia do tego urządzenia urządzeń 
obsługujących HDMI. Podczas podłączania HDMI należy 
ustawić opcję HDMI na urządzeniu podłączanym do niniejszego 
urządzenia.

• Przewód przyłączeniowy HDMI/MHL różni się w zależności 
od podłączonego urządzenia zgodnego z HDMI. Przygotuj 
opcjonalne zestawy przewodów przyłączeniowy HDMI/MHL 
zgodnych ze swoim urządzeniem.

• Urządzenie elektroniczne musi oferować interfejs wyjściowy 
HDMI.

• Nie wszystkie urządzenia z interfejsem wyjściowym HDMI są 
rozpoznawane przez niniejsze urządzenie.

• Stosować wyłącznie przewód przyłączeniowy Alpine Special 
HDMI.

OSTRZEŻENIE
• Oglądanie przez kierowcę filmów wideo podczas prowadzenia 

pojazdu jest niebezpieczne (i nielegalne w wielu krajach). 
Odwraca to uwagę kierowcy od sytuacji na drodze, co może 
być przyczyną wypadku.

• Urządzenie należy prawidłowo zamontować, tak aby 
kierowca nie mógł oglądać filmów wideo, o ile nie zatrzyma 
pojazdu i nie włączy hamulca postojowego.

• Jeżeli urządzenie nie zostanie zamontowane prawidłowo, 
co umożliwi kierowcy oglądanie filmów wideo podczas 
prowadzenia pojazdu, może to rozpraszać kierowcę, 
uniemożliwiając mu patrzenie przed siebie, co może być 
przyczyną wypadku. Kierowca lub inne osoby mogą z tego 
powodu odnieść poważne obrażenia.

• Podczas jazdy tryb HDMI Video (HDMI Wideo) jest niedostępny. 
(Ze względu na przepisu ruchu drogowego filmy wideo dostępne 
są tylko po zaparkowaniu pojazdu.)

Ekran główny HDMI

HDMI Audio

 

HDMI Video

 

Odtwarzanie w trybie HDMI

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [HDMI]. Lub na ekranie głównym 
naciśnij [Wszystkie menu] → [HDMI].

2 Steruj bezpośrednio z poziomu swojego 
urządzenia HDMI.

Widok pełnego ekranu

Naciśnij ekran w miejscu poza menu, aby oglądać w trybie 
pełnego ekranu.
Jeśli chcesz wyświetlić menu, naciśnij ekran.

• Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, 
wyświetlone menu automatycznie zniknie.

Zmiana formatu ekranu

1 Naciśnij [Szeroko].
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

2 Wybierz wymagany tryb.
• Szeroko: wyświetla ekran szeroki w formacie 16:9.
• Normalny: wyświetla ekran w formacie 4:3.
• Kinowy: wyświetla ekran w formacie 21:9.
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Ustawienia wizualne

Naciśnij  → [Ustawienia wizualne].
Szczegółowe informacje patrz „Ustawienia wizualne” na 
stronie 70.

• Obsługa opcji Ustawienia wizualne jest niedostępna podczas 
jazdy. (Ze względu na przepisu ruchu drogowego filmy wideo 
dostępne są tylko po zaparkowaniu pojazdu.)

Ustawienia dźwięku

Naciśnij  → [Ustawienia dźwięku].
Szczegółowe informacje patrz „Dźwięk” na stronie 65.

AUX (Urządzenie 
dodatkowe)

Istnieje możliwość podłączenia do tego urządzenia urządzeń 
obsługujących AUX. Podczas podłączania AUX należy 
ustawić opcję AUX na urządzeniu podłączanym do niniejszego 
urządzenia.

• Ustaw AUX na opcję „Wł.”.

• Obsługa urządzenia może się różnić w zależności od 
połączonego urządzenia.

• Urządzenie obsługuje AUX, AUX DVD, GAME, zew. DVD, 
zmieniarkę DVD, DVB-T, TV i odtwarzacz USB.

OSTRZEŻENIE
• Oglądanie przez kierowcę programów telewizyjnych/filmów 

wideo podczas prowadzenia pojazdu jest niebezpieczne 
(i nielegalne w wielu krajach). Odwraca to uwagę kierowcy 
od sytuacji na drodze, co może być przyczyną wypadku.

• Urządzenie należy prawidłowo zamontować, tak aby 
kierowca nie mógł oglądać programów telewizyjnych/filmów 
wideo, o ile nie zatrzyma pojazdu i nie włączy hamulca 
postojowego.

• Jeżeli urządzenie nie zostanie zamontowane prawidłowo, 
co umożliwi kierowcy oglądanie programów telewizyjnych/
filmów wideo podczas prowadzenia pojazdu, może to 
rozpraszać kierowcę, uniemożliwiając mu patrzenie przed 
siebie, co może być przyczyną wypadku. Kierowca lub inne 
osoby mogą z tego powodu odnieść poważne obrażenia.

• Podczas jazdy tryb AUX TV/Wideo jest niedostępny. (Ze 
względu na przepisu ruchu drogowego filmy wideo dostępne są 
tylko po zaparkowaniu pojazdu.)
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Ekran główny AUX

AUX Audio

 

AUX Video

 
 

Odtwarzanie w trybie AUX

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [AUX]. Lub na ekranie głównym 
naciśnij [Wszystkie menu] → [AUX].

2 Steruj bezpośrednio z poziomu swojego 
urządzenia zewnętrznego.

Widok pełnego ekranu

Naciśnij ekran w miejscu poza menu, aby oglądać w trybie 
pełnego ekranu.
Jeśli chcesz wyświetlić menu, naciśnij ekran.

• Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, 
wyświetlone menu automatycznie zniknie.

Zmiana formatu ekranu

1 Naciśnij [Szeroko].
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

2 Wybierz wymagany tryb.
• Szeroko: wyświetla ekran szeroki w formacie 16:9.
• Normalny: wyświetla ekran w formacie 4:3.
• Kinowy: wyświetla ekran w formacie 21:9.

Ustawienia wizualne

Naciśnij  → [Ustawienia wizualne].
Szczegółowe informacje patrz „Ustawienia wizualne” na 
stronie 70.

• Obsługa opcji Ustawienia wizualne jest niedostępna podczas 
jazdy. (Ze względu na przepisu ruchu drogowego filmy wideo 
dostępne są tylko po zaparkowaniu pojazdu.)

Ustawienia dźwięku

Naciśnij  → [Ustawienia dźwięku].
Szczegółowe informacje patrz „Dźwięk” na stronie 65.
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Bluetooth Audio
Muzyka zapisana na telefonie komórkowy, przenośnym 
odtwarzaczu itp. może być odtwarzana w samochodzie za 
pośrednictwem technologii audio streamingu Bluetooth.

• Audio Bluetooth może być odtwarzane tylko po sparowaniu 
funkcji Bluetooth telefonu z funkcją Bluetooth urządzenia audio. 
Aby odtworzyć audio Bluetooth, podłącz telefon z systemem 
samochodu za pośrednictwem technologii Bluetooth. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji na temat połączenia 
Bluetooth patrz [Parowanie i łączenie urządzenia z telefonem 
za pośrednictwem technologii Bluetooth] w instrukcji obsługi ma 
stronie 61.

• Funkcja może działać inaczej, w zależności od urządzenia Bluetooth.

Ekran główny Bluetooth Audio

〇①〇Menu
〇②〇Wyświetla poprzedni ekran
〇③〇 Ikona Bluetooth
〇④〇Ekran informacyjny
〇⑤〇Czas odtwarzania i pasek odtwarzania
〇⑥〇Poprzedni plik
〇⑦〇Odtwórz/pauza
〇⑧〇Powtórz
〇⑨〇Losowo
〇⑩〇Następny plik

Odtwarzanie Bluetooth Audio

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → naciśnij 
[Bluetooth Audio]. Lub na ekranie głównym 
naciśnij [Wszystkie menu] → [Bluetooth Audio].

2 Naciśnij  lub  i wybierz wymagany plik.
Jeśli czas odtwarzania przekroczy 3 sekundy, naciśnięcie 

 spowoduje ponowne odtwarzanie aktualnego pliku od 
początku.

3 Naciśnij , aby odtworzyć Bluetooth Audio.
Naciśnij  podczas odtwarzania, aby wstrzymać Bluetooth 

Audio.

• Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać opcji informacji 
o tytule/artyście. Jeśli opcja nie jest obsługiwana, na ekranie 
wyświetlany będzie tylko symbol.

• Funkcja Odtwórz/pauza może działać inaczej, w zależności od 
urządzenia.

②①

③

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑤

④
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Connection Settings (Ustawienia połączeń)

Naciśnij  → [Ustawienia połączeń], aby ustawić 
połączenia.

Jeśli urządzenie zostało już sparowane

 ■ Podłączanie urządzenia Bluetooth
1. Naciśnij  → [Ustawienia połączeń].
2. Naciśnij nazwę urządzenia, aby połączyć.

 ■ Odłączanie urządzenia Bluetooth
1. Naciśnij  → [Ustawienia połączeń].
2. Naciśnij nazwę urządzenia, aby odłączyć.

 ■ Zmiana urządzenia Bluetooth
Jeśli w systemie zarejestrowano kilka urządzeń Bluetooth, 
możesz zmienić połączenie z poziomu listy zarejestrowanych 
urządzeń. 
Jeśli chcesz połączyć się z innym urządzeniem, w pierwszej 
kolejności odłącz podłączone urządzenie Bluetooth.

1. Naciśnij  → [Ustawienia połączeń].
2. Odłącz podłączone urządzenie.
3. Naciśnij nazwę urządzenia, aby sparować.

Szczegółowe informacje patrz „Połączenie Bluetooth” na stronie 61.

Szybkie przewijanie pliku do przodu/do tyłu

Przy użyciu  lub .

1 Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj  
 lub .

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad sekundę, aby 
szybko przewinąć do przodu/do tyłu z 4-krotnie większą 
prędkością. Przytrzymaj naciśnięte, aby przełączyć na 
20-krotnie większą prędkość. 

2 Zwolnij  lub , aby odtworzyć ścieżkę 
z normalną prędkością.

Funkcja Powtórz

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

Wybierz wymagany tryb.
• Jeden plik : powtarza odtwarzanie aktualnie odtwarzanego 

pliku.
• Wł. : powtarza odtwarzanie wszystkich plików zapisanych 

w Bluetooth Audio.
• Wył. : wyłącza funkcję Powtórz.

Funkcja Losowo

Naciśnij .
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.

Wybierz wymagany tryb.
• Wł. : odtwarza pliki z aktualnej kategorii w kolejności 

losowej.
• Wył. : wyłącza funkcję Losowo.

Ustawienia dźwięku

Naciśnij  → [Ustawienia dźwięku].
Szczegółowe informacje patrz „Dźwięk” na stronie 65.
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Obsługa Bluetooth

Konfiguracja przed użyciem

 ■ O Bluetooth
Bluetooth jest bezprzewodową technologią umożliwiającą 
komunikację pomiędzy urządzeniem mobilnym lub komputerem 
osobistym w niewielkiej odległości od siebie. Komunikacja ta 
umożliwia wykonywanie połączeń przez zestaw głośnomówiący 
lub przesyłanie danych pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami 
Bluetooth. Transmisja Bluetooth jest dostępna w bezlicencyjnym 
paśmie 2,4 GHz, jeśli odległość pomiędzy urządzeniami wynosi 
maksymalnie 10 metrów. Szczegółowe informacje patrz strona 
internetowa Bluetooth (http://www.bluetooth.com/).

• W zależności od wersji Bluetooth urządzenie kompatybilne 
Bluetooth może nie połączyć się z niniejszym urządzeniem.

• Prawidłowe działanie niniejszego urządzenia ze wszystkimi 
urządzeniami kompatybilnymi Bluetooth nie jest gwarantowane. 
W celu uzyskania informacji na temat obsługi swojego 
urządzenia kompatybilnego Bluetooth należy skontaktować się 
ze sprzedawcą Alpine lub zapoznać z informacjami na stronie 
internetowej Alpine.

• Bezprzewodowe połączenie Bluetooth może ulec zakłóceniom 
w zależności od otoczenia, w którym się znajduje.

• W celu wykonania połączenia lub wprowadzenia zmian 
w ustawieniach należy w pierwszej kolejności zatrzymać pojazd 
w bezpiecznym miejscu.

• Obsługa może się różnić w zależności od podłączonego(-ych) 
urządzenia(-ń) kompatybilnego(-ych ) Bluetooth. Informacje 
dodatkowe patrz instrukcja obsługi podłączonego(-ych) 
urządzenia(-ń).

 ■ O telefonie z zestawem głośnomówiącym
Połączenia w trybie zestawu głośnomówiącego są możliwe 
przy użyciu telefonów komórkowych zgodnych z trybem HFP 
współpracujących z niniejszym urządzeniem.

• Należy unikać prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący 
przy dużym natężeniu ruchu lub w wąskich i krętych ulicach, 
gdzie wymaga się większej uwagi kierowcy.

• Należy zamknąć okna podczas wykonywania połączenia w celu 
zredukowania hałasu z otoczenia.

• Jeśli obydwie strony połączenia korzystają z zestawów 
głośnomówiących lub połączenie zostało wykonane w miejscu 
o dużym hałasie, trudności ze słyszeniem drugiej osoby są 
typowym zjawiskiem.

• W zależności od warunków linii telefonicznej lub niektórych 
urządzeń mobilnych, głos rozmówcy może brzmieć nienaturalnie.

• Podczas korzystania z mikrofonu należy mówić bezpośrednio 
do niego w celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku.

• Niektóre funkcje telefonu komórkowego zależą od usług 
i ustawień sieci komórkowej. Niektóre funkcje nie są włączone 
przez operatora sieci lub ustawienia sieci mogą ograniczać ich 
użyteczność.

• Należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej, aby 
uzyskać informacje na temat ustawień i dostępności usług.

• Wszystkie funkcje, specyfikacje oraz inne informacje zawarte 
w instrukcji obsługi podane zostały w oparciu o najnowsze 
informacje i są uważane za prawidłowe w chwili druku instrukcji.

• Firma Alpine zastrzega sobie prawo zmiany lub modyfikacji 
informacji lub specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia.

• Należy pamiętać,  że w zależności  od podłączonego 
urządzenia iPhone 5 lub wyższego modelu/smartfona Android 
z zainstalowaną aplikacją Android Auto, obsługa ekranu w tym 
punkcie może się różnić.
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Telefon

Parowanie i łączenie z telefonem

Jeśli nie sparowano żadnego telefonu

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Telefon]. Lub na ekranie głównym 
naciśnij [Wszystkie menu] → [Telefon].

2 Naciśnij [Tak].

3 Sparuj z poziomu urządzenia Bluetooth.
Na urządzeniu Bluetooth wyszukaj nazwy pojazdu i sparuj 
go z urządzeniem. Znajdź w urządzeniu Bluetooth nazwę 
pojazdu „INE-W611D” i wprowadź domyślne hasło „0000”.

Jeśli telefon został już sparowany

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Telefon]. Lub na ekranie głównym 
naciśnij [Wszystkie menu] → [Telefon].

2 Wybierz urządzenie z listy i naciśnij [Połącz].

• Jeśli urządzenie Bluetooth jest już podłączone, sparowanie 
nowego urządzenia jest niemożliwe. Jeśli chcesz sparować 
nowy telefon, w pierwszej kolejności odłącz podłączone 
urządzenie Bluetooth.

Jeśli telefon został już podłączony

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Telefon]. Lub na ekranie głównym 
naciśnij [Wszystkie menu] → [Telefon].

Wyświetlony zostanie następujący ekran.

• Po pomyślnym połączeniu Bluetooth nazwa podłączonego 
telefonu komórkowego zostanie wyświetlona na ekranie telefonu, 
a funkcje zestawu głośnomówiącego Bluetooth będą aktywne.

• Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane z powodu 
ograniczonej kompatybilności Bluetooth pomiędzy systemem 
pojazdu a telefonem komórkowym.
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Odłączanie urządzeń Bluetooth 

1 Na ekranie telefonu naciśnij [Ustawienia] → 
[Połączenie Bluetooth].

2 Wybierz obecnie podłączone urządzenie 
i naciśnij [Rozłącz].

Usuwanie urządzeń Bluetooth 

1 Na ekranie telefonu naciśnij [Ustawienia] → 
[Połączenie Bluetooth].

2 Naciśnij [Usuń pozycje] i wybierz urządzenie, 
które ma zostać usunięte.

3 Naciśnij [Usunąć].
Aby wybrać wszystkie urządzenia, naciśnij [Zaznacz 
wszystko].
Aby odznaczyć wszystkie zaznaczone urządzenia, naciśnij 
[Odznacz wszystko].

• Nie można usunąć podłączonego urządzenia Bluetooth. 
W pierwszej kolejności należy odłączyć podłączone urządzenie 
Bluetooth.

• Jeśli chcesz usunąć wszystkie sparowane urządzenia, naciśnij 
[Usuń wszystko].

• Po usunięciu urządzenia historia połączeń i kontakty zapisane 
w urządzeniu głównym zostaną również usunięte.

• Naciśnięcie przycisku [Anuluj] spowoduje anulowanie 
wprowadzonego ustawienia.

Ekran telefonu

Ekran główny telefonu Bluetooth

〇①〇Wybierz
Jest to główny ekran umożliwiający obsługę telefonu 
Bluetooth.

〇②〇Historia połączeń
Wyświetla ekran Historia połączeń.

〇③〇Kontakty
Wyświetla ekran Kontakty.

〇④〇Ulubione
Wyświetla ekran Ulubione. Możesz dodać często używane 
numery telefonów do ulubionych w celu szybkiego 
odszukania i wykonania połączenia.

〇⑤〇Szukaj
Wyświetla ekran Wyszukiwanie kontaktów. Możesz wyszukać 
kontaktów wg nazwy lub numeru telefonu.

〇⑥〇Wyświetla poprzedni ekran 

〇⑦〇Pole numeru
Wyświetla wpisane cyfry numeru telefonu.

〇⑧〇Wyniki wyszukiwania
Wyświetla wyszukany kontakt i numer telefonu.

〇⑨〇Klawiatura wybierania numerycznego
Umożliwia wpisanie cyfr numeru telefonu. Wpisane cyfry są 
wyświetlane w polu numeru.

〇⑩〇Wykonaj połączenie
Po wprowadzeniu cyfr numeru telefonu umożliwia wykonanie 
połączenia.

〇⑪〇Ustawienia
Wyświetla ekran Ustawienia Bluetooth.

〇⑫〇Usuń
Usuwa wpisane cyfry numeru telefonu.
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Wykonywanie połączenia telefonicznego

Wykonywanie połączenia poprzez 
wpisanie numeru telefonu

1 Wpisz numer na klawiaturze wybierania 
numerycznego. 

2 Naciśnij [Wykonaj połączenie].
Rozpocznie się rozmowa telefoniczna.

• W przypadku wpisania błędnej cyfry naciśnij  , aby usunąć 
jedną cyfrę wpisanego numeru telefonu. Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk 0 +, aby wpisać „+”.

 ■ Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji 
Szybkie wybieranie

1. Wpisz 1 lub 2 cyfry numeru szybkiego wybierania za 
pomocą klawiatury wybierania numerycznego. 

2. Naciśnij i przytrzymaj ostatni numer.
Rozpocznie się rozmowa telefoniczna.

 ■ Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji 
Ponowne wybranie numeru

1. Naciśnij i przytrzymaj [Wykonaj połączenie].
Rozpocznie się rozmowa telefoniczna.

• Ponowne wybieranie numeru jest możliwe, jeśli nie jest 
dostępna żadna lista połączeń wybieranych numerycznie.

Wykonywanie połączenia przy użyciu 
spisu połączeń

1 Naciśnij [Historia połączeń]. 

2 Wybierz wymaganą opcję.

• Wszystko: cała lista połączeń.

• Wybierane połączenia: lista połączeń wybieranych 
numerycznie.

• Odebrane połączenia: lista połączeń odebranych.

• Nieodebrane połączenia: lista połączeń nieodebranych.

3 Wybierz kontakt, z którym chcesz się połączyć.
Rozpocznie się rozmowa telefoniczna.

Wykonywanie połączenia z poziomu 
kontaktów

1 Naciśnij [Kontakty]. 

2 Naciśnij  → Wybierz wymaganą opcję 
wyszukiwania. 

3 Wpisz nazwę lub numer telefonu.

4 Wybierz kontakt, z którym chcesz się połączyć.
Rozpocznie się rozmowa telefoniczna.
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Wykonywanie połączenia z poziomu 
Ulubione

1 Naciśnij [Ulubione].

2 Wybierz kontakt, z którym chcesz się połączyć.
Rozpocznie się rozmowa telefoniczna.

Odbieranie połączeń

1 W przypadku połączenia przychodzącego, które 
chcesz odebrać, naciśnij [Akceptuj].

2 Połączenie przychodzące zostanie połączone.

• Podczas rozmowy telefonicznej audio bieżącego trybu 
urządzenia zostanie wyciszone. Po ukończeniu rozmowy 
odtwarzanie zostanie wznowione.

• Gdy system rozpozna numer, z którego nadchodzi połączenie, 
a imię i nazwisko (nazwa) dzwoniącego jest zapisana w książce 
telefonicznej, na wyświetlaczu pojawia się imię i nazwisko (nazwa). 
Jeśli brak tych danych w systemie, wyświetlany jest numer.

• Naciśnij  (Odrzuć), aby odrzucić połączenie przychodzące.
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Obsługa menu podczas rozmowy telefonicznej

〇①〇Okno informacyjne

〇②〇Tryb prywatny
Podczas rozmowy przy użyciu zestawu głośnomówiącego funkcja 
ta spowoduje przełączenie połączenia do telefonu komórkowego.

〇③〇Koniec

〇④〇Wyświetla poprzedni ekran 

〇⑤〇Kontakty

〇⑥〇Wł./wył głośności mikrofonu

〇⑦〇Klawiatura wybierania numerycznego 

Zakończenie połączenia

1 Naciśnij [Koniec].

Przełączenie połączenia na prywatne/
zestaw głośnomówiący

1 Podczas rozmowy przy użyciu zestawu 
głośnomówiącego naciśnij [Tryb prywatny], 
aby przełączyć połączenie na telefon Bluetooth.

2 Po przełączeniu połączenia na telefon komórkowy 
na ekranie zostanie wyświetlony komunikat.

3 Aby przełączyć ponownie połączenie do 
zestawu głośnomówiącego, naciśnij [Użyj 
zestawu głośnomówiącego].

Przełączanie na połączenie oczekujące

W przypadku połączenia przychodzącego mającego miejsce 
podczas innej rozmowy telefonicznej istnieje możliwość 
ustawienia bieżącego połączenia w trybie oczekującym lub 
zakończenia go w celu odebrania nowego połączenia.

1 Jeśli dostępne jest połączenie oczekujące, 
wyświetlony zostanie następujący ekran.

• Wstrzymaj 1. połączenie: wstrzymuje bieżące połączenie i 
odbiera nowe połączenie. 

• Zakończ 1. rozmowę: kończy bieżące połączenie i odbiera 
nowe połączenie.

• Odrzuć: odrzuca nowe połączenie i zachowuje bieżące 
połączenie.

2 Jeśli dostępne jest połączenie oczekujące, 
naciśnij [Przełącz], aby przełączyć do 
połączenia oczekującego.

• Aby zakończyć połączenie, naciśnij  (Koniec).
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Włączanie i wyłączanie mikrofonu

Funkcja ta umożliwia wyciszenie głośności wychodzącej do 
drugiej strony.

1 Podczas połączenia naciśnij .

2 Aby ponownie włączyć mikrofon, naciśnij 
jeszcze raz .

Regulacja głośności połączenia

Menu to umożliwia regulację głośności mikrofonu podczas 
wykonywania połączenia.

Naciśnij przycisk głośności (+/-), aby wyregulować głośność 
mikrofonu.

Funkcja DTMF (wybieranie tonowe)

Menu to umożliwia wyświetlenie klawiatury podczas połączeń.

1 Naciśnij .
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania numeru 
(klawiatura).

2 Wprowadź numer.

Kontakty

Pobieranie kontaktów

Możesz zaktualizować do 5000 kontaktów telefonu komórkowego.

1 Naciśnij  → [Pobieranie].

2 Istniejące kontakty zostaną usunięte, a kontakty 
podłączonego telefonu zostaną zaktualizowane.

Wyszukiwanie kontaktów

1 Naciśnij  → [Szukaj po nazwie] lub [Szukaj 
po numerze].

2 Wpisz nazwę lub numer telefonu.

3 Wybierz kontakt, z którym chcesz się połączyć.
Rozpocznie się rozmowa telefoniczna.

• Więcej informacji na temat wprowadzania znaków przy 
użyciu klawiatury patrz „Metoda wprowadzania znaków i cyfr 
(klawiatura)” (strona 15).

• Możesz również wyszukać kontaktu, naciskając  na ekranie 
głównym telefonu komórkowego.
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Informacje

1 Naciśnij .

2 Naciśnij [Dodaj do ulubionych], aby dodać 
kontakt do ulubionych.

Historia połączeń

• Wszystko: cała lista połączeń.

• Wybierane połączenia: lista połączeń wybieranych 
numerycznie.

• Odebrane połączenia: lista połączeń odebranych.

• Nieodebrane połączenia: lista połączeń nieodebranych.

Informacje

1 Naciśnij .

2 Naciśnij [Rozmowa], aby wykonać połączenie. 

3 Naciśnij [Informacje o kontakcie] → [Dodaj do 
ulubionych], aby dodać kontakt do ulubionych.

Ulubione

Możesz dodać często używane numery telefonów do ulubionych 
w celu szybkiego odszukania i wykonania połączenia. 

Zapisywanie kontaktu w ulubionych

1 Jeśli nie dodano żadnych kontaktów do 
ulubionych, wyświetlony zostanie następujący 
ekran.

2 Naciśnij [Dodaj nowy].

3 Wybierz kontakt, z który chcesz dodać 
z kontaktów.

• Jeśli dodano już jakiś kontakt do ulubionych, naciśnij  →  
[Dodaj nowy].
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Usuwanie kontaktu z ulubionych

1 Naciśnij  → [Usuń pozycje].

2 Wybierz kontakty i naciśnij [Usunąć].

• Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, naciśnij  →  [Usuń 
wszystko]. 

Ustawienia Bluetooth

1 Naciśnij [Ustawienia].

Szczegółowe informacje patrz „Ustawienia Bluetooth” na stronie 61.
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Ustawienia

Tryb początkowy

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu  → 
naciśnij [Ustawienia]. 
Lub na ekranie głównym naciśnij → 
[Ustawienia].

Wyświetlony zostanie ekran główny Ustawienia.

2 Naciśnij wymaganą ikonę ustawienia w górnej 
części ekranu głównego Ustawienia lub 
przesuń palcem listę w lewo/prawo. Następnie 
naciśnij pozycję ustawienia.

Ustawienia Bluetooth

Menu to umożliwia skonfigurowanie ustawień Bluetooth®.

1 Na ekranie Ustawienia naciśnij [Bluetooth].

Połączenie Bluetooth

Menu to umożliwia zarządzanie listą urządzeń Bluetooth, między 
innymi parowaniem, łączeniem i usuwaniem urządzeń Bluetooth.

1 Na ekranie Ustawienia Bluetooth naciśnij 
[Połączenie Bluetooth].

〇①〇Połącz/rozłącz
Umożliwia połączenie/odłączenie urządzenia Bluetooth.

〇②〇Dodaj nowy
Umożliwia sparowanie z nowym urządzeniem Bluetooth.

〇③〇Usuń pozycje
Usuwa sparowane urządzenie Bluetooth.

〇④〇Usuń wszystkie
Usuwa wszystkie sparowane urządzenia Bluetooth.
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 ■ Parowanie i podłączanie telefonu – gdy żaden 
telefon nie został jeszcze sparowany

1. Naciśnij [Dodaj nowy]. 
Lub na ekranie głównym naciśnij [Wszystkie menu] → 
[Telefon].

2. Sparuj z poziomu urządzenia Bluetooth.

Na urządzeniu Bluetooth wyszukaj nazwę urządzenia AVN 
i sparuj je. Znajdź w urządzeniu Bluetooth nazwę urządzenia 
AVN „INE-W611D” i wprowadź domyślne hasło „0000”.

• Niektóre urządzenia Bluetooth mogą wymagać wprowadzenia 
hasła.

3. Po pomyślnym połączeniu Bluetooth nazwa podłączonego 
urządzenia Bluetooth zostanie wyświetlona na ekranie.

 ■ Jeśli telefon został już sparowany

Wybierz urządzenie z listy i naciśnij [Połącz].

• Jeśli urządzenie Bluetooth jest już podłączone, sparowanie 
nowego urządzenia jest niemożliwe. Jeśli chcesz sparować 
nowy telefon, w pierwszej kolejności odłącz podłączone 
urządzenie Bluetooth.

• Można zarejestrować maksymalnie do 5 telefonów komórkowych 
obsługujących Bluetooth.

• Jeśli zarejestrowano wszystkie 5 urządzeń, nie ma możliwości 
zarejestrowania 6. urządzenia. Aby zarejestrować inne urządzenie, 
należy w pierwszej kolejności usunąć jedno z zarejestrowanych 
5 urządzeń.
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 ■ Odłączanie urządzeń Bluetooth 

Wybierz obecnie podłączone urządzenie i naciśnij [Rozłącz].

 ■ Usuwanie urządzeń Bluetooth 

1. Naciśnij [Usuń pozycje] i wybierz urządzenie, które ma 
zostać usunięte.

2. Naciśnij [Usunąć].
Aby wybrać wszystkie urządzenia, naciśnij [Zaznacz 
wszystko].
Aby odznaczyć wszystkie zaznaczone urządzenia, naciśnij 
[Odznacz wszystko].

• Podłączone urządzenie Bluetooth można usunąć poprzez 
naciśnięcie opcj i  Tak w oknie pop-up informującym 
o odłączeniu w pierwszej kolejności urządzenia.

• Jeśli chcesz usunąć wszystkie sparowane urządzenia, naciśnij 
[Usuń wszystko].

• Po usunięciu urządzenia historia połączeń i kontakty zapisane 
w urządzeniu głównym zostaną również usunięte.

• Naciśnięcie przycisku [Anuluj] spowoduje anulowanie 
wprowadzonego ustawienia.

Ustawianie priorytetu automatycznego 
połączenia

Urządzenie Bluetooth zostanie automatycznie połączone po 
włączeniu zapłonu zgodnie z ustawioną opcją.

1 Na ekranie Ustawienia Bluetooth naciśnij 
[Priorytet automatycznego połączenia].

2 Wybierz urządzenie Bluetooth, dla którego 
chcesz ustawić priorytet połączenia.
Jeśl i  naciśniesz przycisk [Nie wybrano telefonu], 
podłączony zostanie automatycznie ostatni telefon 
Bluetooth®.
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Podgląd informacji o systemie Bluetooth

Funkcja ta umożliwia zmianę nazwy pojazdu Bluetooth oraz 
informacji o systemie.

1 Na ekranie Ustawienia Bluetooth naciśnij 
[Informacje Bluetooth].

Ustawianie hasła

Funkcja ta umożliwia zmianę hasła autoryzacji urządzenia 
Bluetooth.

1 Na ekranie Ustawienia Bluetooth naciśnij 
[Kod dostępu].

2 Wpisz hasło i naciśnij [OK].
Rozpocznie się rozmowa telefoniczna.

• Domyślnym hasłem jest 0000.

Resetowanie ustawień Bluetooth

Funkcja ta umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień Bluetooth 
do ustawień fabrycznych.

1 Na ekranie Ustawienia Bluetooth naciśnij 
[Resetuj].

2 Naciśnij [Resetuj] → [Tak].
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Ustawienia dźwięku

Menu to umożliwia dostosowanie ustawień dźwięku całego 
systemu.

1 Na ekranie Ustawienia naciśnij [Dźwięki].

Ustawianie tonu/tłumienia/balansu

1 Na ekranie Ustawienia dźwięku naciśnij [Ton/
Fader/Balans].

2 Aby dostosować ustawienia, użyj przycisków 
▲, ▼, ◀, ▶, 0 i . 

Naciśnij , aby przywrócić ustawienie dźwięku w położeniu 
środkowym.

Ustawianie subwoofera

1 Zaznacz pole [Wył.], aby włączyć funkcję 
subwoofera. 

2 Dostosuj poziom i fazę subwoofera za pomocą 
[< , >].

• Funkcje poziomu i fazy subwoofera są niedostępne w przypadku 
wyłączenia opcji Subwoofer.

• Poziom subwoofera można ustawić w zakresie od 0 do 15.

• Fazę wyjściową subwoofera można przełączać pomiędzy 0° 
(faza normalna) lub 180° (faza odwrócona).
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Ustawianie MX HD

Funkcja Media Xpander (Ekspander dźwięku) (MX HD) sprawia, 
że głos i dźwięk instrumentów słychać wyraźnie bez względu 
na źródło muzyki. Muzyka z radia FM/DAB, pamięci USB flash 
i iPhone'a/iPoda będzie brzmiała wyraźnie nawet przy wysokim 
poziomie hałasu z otoczenia.

1 Na ekranie Ustawienia dźwięku naciśnij 
[MX HD].

2 Ustaw wymaganą opcję.

Źródło: Wył./Poziom 1/Poziom 2/Poziom 3: średnie i wysokie 
częstotliwości brzmią wyraźniej, a dźwięk jest zrównoważony we 
wszystkich zakresach.

W przypadku podłączenia AUX dostępne będą opcje [Wył., 
Skompresowane źródło/film/muzyka].
AUX: Wył., Skompresowane źródło/Film/Muzyka: wybierz tryb MX 
HD (Skompresowane źródło, film lub muzyka), które jest zgodne 
z podłączonym źródłem.

• Jeśli opcja Ustawienie domyślne jest ustawiona na „Wł.”, nie 
można przeprowadzić konfiguracji.

• Ustawienie MX HD można zmieniać tylko, jeśli zostało wybrane 
bieżące źródło.

• Efekt wzrasta, ponieważ wartość ustawienia MX HD zwiększyła 
się Poziom 1, Poziom 2, Poziom 3.

• Film: dialogi filmowe są odtwarzane wyraźniej.

• Muzyka: taka płyta zawiera dużą ilość danych, np. teledyski. 
Funkcja MX wykorzystuje te dane do wiernego odtworzenia 
dźwięku.

Ustawianie programów EQ

Fabrycznie ustawionych jest 10 typowych ustawień korektora 
dostosowanych do różnego typu muzyki.

1 Na ekranie Ustawienia naciśnij 
[Ustawienia EQ].

• Tylko jeden typ jednocześnie może zostać WŁ.

• Ustawienia EQ można skonfigurować, gdy ustawieniem 
domyślnym jest opcja „Wył.”.
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Ustawianie ustawień zwrotnicy (X-Over)

 ■ O zwrotnicy
Urządzenie wyposażone jest w aktywną zwrotnicę. Zwrotnica 
ogranicza częstotliwości sygnału wysyłanego do wyjść. Każdy 
kanał sterowany jest niezależnie. Dlatego każda para głośników 
może odtwarzać częstotliwości, które są optymalne dla tego typu 
głośników.
Zwrotnica ustawia fi ltr górnoprzepustowy (HPF) lub fi ltr 
dolnoprzepustowy (LPF) każdego pasma, a także zbocze sygnału 
(jak szybko filtr schodzi z wysokich i niskich zakresów).
Ustawienia powinny uwzględniać charakterystykę przenoszenia 
głośników. W zależności od głośników stosowanie pasywnej sieci 
może nie być konieczne. Jeśli nie masz pewności w tej kwestii, 
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem handlowym 
firmy Alpine.

Częstotliwość 
odcięcia 

(w krokach co 
1/3 oktawy)

Zbocze
Poziom

HPF LPF HPF LPF
Subwoofer 
(LPF)

----
20 Hz – 
200 Hz

----
0, 6, 12, 18, 
24 dB/okt.

0 do 
-12 dB

Tylny głośnik 
(HPF)

20 Hz – 
200 Hz

----
0, 6, 12, 18, 
24 dB/okt.

----
0 do 

-12 dB
Przedni 
głośnik (HPF)

20 Hz – 
200 Hz

----
0, 6, 12, 18, 
24 dB/okt.

----
0 do 

-12 dB

Niskie tony

Ustawianie zbocza sygnału

Wysokie tony

Częstotliwość wyjściowa

zakres

Częstotliwość wyjściowa

zakres
Subwoofer

Zbocze 

Ustawianie  
poziomu  
FLAT  
(RÓWNO- 
MIERNIE)  
(0 do  
–12 dB)

Tylny głośnik

Przedni głośnik

20 Hz
(Rzeczywisty ekran 
wygląda inaczej)

200 Hz

Częstotliwość 
odcięcia LPF

Częstotliwość 
odcięcia HPF

• Filtr górnoprzepustowy (HPF): odcina niższe częstotliwości 
i przepuszcza wyższe częstotliwości.

• Filtr dolnoprzepustowy (LPF): odcina wyższe częstotliwości 
i przepuszcza niższe częstotliwości.

• Zbocze sygnału: zmiana poziomu (w dB) dla zmiany 
częstotliwości jednej oktawy.

• Im wyższa jest wartość zbocza sygnału, tym bardziej strome 
jest zbocze.

• Ustaw zbocze na wartość „Jednolite”, aby wyłączyć filtry HP lub LP.

• Nie należy używać głośnika wysokotonowego bez filtra HPF 
ani ustawiać go na niską częstotliwość, ponieważ niskie 
częstotliwości mogą uszkodzić głośnik.

• Ustawienia należy określać z uwzględnieniem zalecanych 
częstotliwości zwrotnic podłączonych głośników. Należy 
określić zalecaną częstotliwość zwrotnic głośników. Ustawienie 
zakresu częstotliwości poza zalecaną wartość może 
spowodować uszkodzenie głośników. 
Informacje o zalecanych częstotliwościach zwrotnic głośników 
firmy Alpine zawiera odpowiednia instrukcja obsługi. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub 
nieprawidłowe działanie głośników spowodowane ustawieniem 
częstotliwości zwrotnic poza zalecanym zakresem.

1. Na ekranie Ustawienia naciśnij [X-Over].

2. Naciśnij [Kanał], aby wybrać kanał.
Po każdym naciśnięciu kanał zmienia się.

• Dostosowywany kanał wyświetlany jest na czerwono.  
Przedni HPF → Tylny HPF → Subw. LPF → Przedni HPF

3. Dostosuj zwrotnicę zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wybieranie częstotliwości odcięcia 
Naciśnij  lub  opcji „Częstotliwość”, a następnie wybierz 
częstotliwość odcięcia. (20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 (ustawienie 
wstępne) / 100 / 125 / 160 / 200)

Ustawianie zbocza sygnału
Naciśnij  lub  opcji „Nachylenie”, a następnie dostosuj 
ustawienie zbocza sygnału HPF lub LPF.  
(0 (ustawienie wstępne) / 6 / 12 / 18 / 24 dB/oct.)

Ustawianie poziomu
Naciśnij  lub  opcji „Poziom”, a następnie dostosuj ustawienie 
poziomu HPF lub LPF.  
(-12 to 0 dB (ustawienie wstępne: 0))

4. Powtórz kroki 1 do 2, aby dostosować inne pasma.

5. Aby zapisać ustawioną wartość, naciśnij i przytrzymaj 
przez co najmniej 2 sekundy opcję [Ustawienie 1], 
[Ustawienie 2] lub [Ustawienie 3].

• Naciśnij [Płasko], aby uruchomić wszystkie wartości.

• Jeśli ustawienie Subwoofer zostało ustawione na opcję „Wył.”, 
nie będzie można go edytować.

• Podczas ustawiania funkcji X-OVER należy uwzględnić pasmo 
przenoszenia podłączonych głośników.

Wywoływanie ustawionej wartości opcji X-OVER
Wywoływanie wstępnie ustawionej wartości opcji X-OVER.

Naciśnij [Ustawienie 1], [Ustawienie 2] lub [Ustawienie 3] na 
ekranie X-OVER.
Ustawienie zapisane w programie zostanie ponownie wywołane.
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Ustawianie korekty opóźnienia

 ■ O korekcie opóźnienia
Z powodu skomplikowanego montażu głośników odległość między 
słuchaczem a głośnikami może się znacznie różnić w zależności 
od samochodu. Ta różnica odległości między głośnikami 
a słuchaczem tworzy przesunięcie obrazu dźwiękowego 
i charakterystyki częstotliwości. Jest to spowodowane opóźnieniem 
w docieraniu dźwięku do prawego i lewego ucha słuchacza.
Aby zniwelować to zjawisko, system może opóźnić przesłanie 
sygnału audio do głośników znajdujących się najbliżej słuchacza. 
Daje to wrażenie zwiększenia odległości do tych głośników. 
Słuchacz znajduje się w jednakowej odległości między lewymi 
a prawymi głośnikami, co umożliwia uzyskanie optymalnego 
położenia. Ustawienia wybierane są dla każdego głośnika 
w krokach co 3,4 cm.

Przykład 1. Pozycja odsłuchowa: przedni lewy fotel

Należy ustawić wysoką wartość korekty opóźnienia dla lewego 
przedniego głośnika, a dla tylnego prawego głośnika – zero lub 
niską wartość.

Dźwięk nie jest zrównoważony, ponieważ odległość między 
pozycją odsłuchową a poszczególnymi głośnikami jest różna.
Różnica odległości między przednim lewym a tylnym prawym 
głośnikiem wynosi 1,75 m (68-7/8").
W tym przykładzie obliczymy wartość korekty opóźnienia dla 
przedniego lewego głośnika przedstawionego na schemacie powyżej.

Warunki:
Najdalszy głośnik – pozycja odsłuchowa: 2,25 m (88-9/16") 
Przedni lewy głośnik – pozycja odsłuchowa: 0,5 m (19-11/16") 
Obliczenie: L = 2,25 m - 0,5 m = 1,75 m (68-7/8")
Korekta opóźnienia = 1,75 ÷ 343* × 1000 = 5,1 (ms)

* Prędkość dźwięku: 343 m/s (765 mil/h) w temperaturze 20°C

Inaczej mówiąc ustawienie dla przedniego lewego głośnika 
korekty opóźnienia o wartości 5,1 ms stwarza wrażenie, że 
jego odległość od słuchacza jest taka sama jak w przypadku 
najdalszego głośnika.
Korekta opóźnienia eliminuje różnice w czasie wymaganym na 
dotarcie dźwięku do pozycji odsłuchowej.
Opóźnienie dla przedniego lewego głośnika jest skorygowane 
o 5,1 ms, więc dźwięk z tego głośnika dociera do pozycji odsłuchowej 
w tym samym czasie, co dźwięk z pozostałych głośników.

Przykład 2. Pozycja odsłuchowa: wszystkie siedzenia

Należy ustawić prawie taką samą wartość korekty opóźnienia dla 
każdego głośnika.

1. Usiądź w pozycji odsłuchowej (fotel kierowcy itd.) 
i zmierz odległość (w metrach) między Twoją głową 
a poszczególnymi głośnikami.

2. Oblicz różnice wartości korekty odległości od najdalszego 
głośnika i innych głośników.

L = (odległość do najdalszego głośnika) – (odległość do 
pozostałych głośników)
Poniżej przedstawiono wartości korekty opóźnienia dla 
poszczególnych głośników. Ustawienie tych wartości powoduje, 
że dźwięk dociera do pozycji odsłuchowych w tym samym 
momencie, co dźwięk z pozostałych głośników.

Lista wartości korekty opóźnienia

Różnica w 
opóźnieniu 

(ms)
Odległość 

(cm)
Odległość 

(cale)
Różnica w 
opóźnieniu 

(ms)
Odległość 

(cm)
Odległość 

(cale)

0,0 0,0 0,0 5,0 170,0 67,0
0,1 3,4 1,3 5,1 173,4 68,3
0,2 6,8 2,7 5,2 176,8 69,7
0,3 10,2 4,0 5,3 180,2 71,0
0,4 13,6 5,4 5,4 183,6 72,4
0,5 17,0 6,7 5,5 187,0 73,7
0,6 20,4 8,0 5,6 190,4 75,0
0,7 23,8 9,4 5,7 193,8 76,4
0,8 27,2 10,7 5,8 197,2 77,7
0,9 30,6 12,1 5,9 200,6 79,1
1,0 34,0 13,4 6,0 204,0 80,4
1,1 37,4 14,7 6,1 207,4 81,7
1,2 40,8 16,1 6,2 210,8 83,1
1,3 44,2 17,4 6,3 214,2 84,4
1,4 47,6 18,8 6,4 217,6 85,8
1,5 51,0 20,1 6,5 221,0 87,1
1,6 54,4 21,4 6,6 224,4 88,4
1,7 57,8 22,8 6,7 227,8 89,8
1,8 61,2 24,1 6,8 231,2 91,1
1,9 64,6 25,5 6,9 234,6 92,5
2,0 68,0 26,8 7,0 238,0 93,8
2,1 71,4 28,1 7,1 241,4 95,1
2,2 74,8 29,5 7,2 244,8 96,5
2,3 78,2 30,8 7,3 248,2 97,8
2,4 81,6 32,2 7,4 251,6 99,2
2,5 85,0 33,5 7,5 255,0 100,5
2,6 88,4 34,8 7,6 258,4 101,8
2,7 91,8 36,2 7,7 261,8 103,2
2,8 95,2 37,5 7,8 265,2 104,5
2,9 98,6 38,9 7,9 268,6 105,9
3,0 102,0 40,2 8,0 272,0 107,2
3,1 105,4 41,5 8,1 275,4 108,5
3,2 108,8 42,9 8,2 278,8 109,9
3,3 112,2 44,2 8,3 282,2 111,2
3,4 115,6 45,6 8,4 285,6 112,6
3,5 119,0 45,9 8,5 289,0 113,9
3,6 122,4 48,2 8,6 292,4 115,2
3,7 125,8 49,6 8,7 295,8 116,6
3,8 129,2 50,9 8,8 299,2 117,9
3,9 132,6 52,3 8,9 302,6 119,3
4,0 136,0 53,6 9,0 306,0 120,6
4,1 139,4 54,9 9,1 309,4 121,9
4,2 142,8 56,3 9,2 312,8 123,3
4,3 146,2 57,6 9,3 316,2 124,6
4,4 149,6 59,0 9,4 319,6 126,0
4,5 153,0 60,3 9,5 323,0 127,3
4,6 156,4 61,6 9,6 326,4 128,6
4,7 159,8 63,0 9,7 329,8 130,0
4,8 163,2 64,3 9,8 333,2 131,3
4,9 166,6 65,7 9,9 336,6 132,7
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1. Na ekranie Ustawienia naciśnij [Korekcja czasu].

2. Naciśnij przycisk Tryb korekty i wybierz tryb.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu z ms, cali i cm.

3. Naciśnij [-] lub [+] w przypadku każdego głośnika, aby 
dostosować opóźnienie i odległość.
0,0 ms do 9,9 ms (0,1 ms/krok)
0,0 cm (0,0 cala) do 336,6 cm (132,7 cala) (3,4 cm/krok)
Wszystkie wartości ustawień głośników można dostosować 
w zakresie od 15 ms do 510 cm.

4. Aby zapisać ustawioną wartość, naciśnij i przytrzymaj 
przez co najmniej 2 sekundy opcję [Ustawienie 1], 
[Ustawienie 2] lub [Ustawienie 3].

• Naciśnij [Płasko], aby ustawić wszystkie wartości na 0,0.

• Jeśli ustawienie Subwoofer zostało ustawione na opcję „Wył.”, 
nie będzie można go edytować.

Wywoływanie wartości korekty opóźnienia
Wywoływanie wstępnie ustawionej wartości korekty opóźnienia.

Naciśnij [Ustawienie 1], [Ustawienie 2] lub [Ustawienie 3] na 
ekranie Korekcja czasu.
Ustawienie zapisane w programie zostanie ponownie wywołane.

Ustawianie wartości domyślnej

Wartość domyślna jest ustawiona na opcję „Wł.”, funkcje MX HD 
i Ustawienia korektora są wyłączone. Powoduje to wyłączenie 
wszystkich ustawień wprowadzonych dla tych funkcji.

Zaznacz pole [Wył.], aby włączyć funkcję.

Odznacz pole [Wł.], aby wyłączyć funkcję.

Ustawianie dźwięku przycisków

Możesz zmienić głośność dźwięku naciskanych przycisków.

Dostosuj poziom dźwięku w zakresie od 0 do 6.
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Włączanie/wyłączanie automatycznego 
wyciszania podczas cofania

1 Wybierz wymaganą opcję Wył. lub Wł.

• Mute while backing up (Automatyczne wyciszenie podczas 
cofania) – funkcja umożliwia kontrolę audio w przypadku cofania.

• Wł. – wycisza dźwięk podczas odtwarzania.

• Wył. – pozostawia aktualny dźwięk odtwarzania.

Domyślne ustawienia dźwięku

Funkcja ta umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień dźwięku 
do ustawień fabrycznych.

1 Na ekranie Ustawienia dźwięku naciśnij 
[Domyślne ustawienia dźwięku].

2 Naciśnij [Resetuj]. Na ekranie zostanie 
wyświetlone okno pop-up informujące 
o „Uruchomiono ustawienia fabryczne”.

Ustawienia wizualne

Funkcja ta umożliwia dostosowanie poziomów jasności, 
nasycenia, kontrastu i barwy.

1 Na ekranie Ustawienia naciśnij [Wideo].

• Opcję „Wideo” można wybrać podczas odtwarzania wideo.

Ustawianie jasności/kontrastu/
nasycenia/barwy

1 Na ekranie Ustawienia wizualne naciśnij 
wymagane menu.

2 Użyj przycisków [+] i [-], aby dostosować 
ustawienia w zakresie od -5 do +5.

• W przypadku ustawień wizualnych wideo opcja [Odcień] nie 
jest obsługiwana.



71-PL

Ustawienia ekranu

Menu to umożliwia dostosowanie ustawień ekranu całego 
systemu.

Na ekranie Ustawienia naciśnij [Ekran].

Ustawianie ekranu/podświetlenia 

Na ekranie Ustawienia ekranu naciśnij [Ekran/podświetlenie].

 ■ Ustawianie przyciemnienia
Podświetlenie zapewniane jest przez wbudowane w panel 
ciekłokrystaliczny oświetlenie LED. Funkcja kontroli podświetlenia 
dostosowuje jasność podświetlenia na podstawie jasności otoczenia 
w samochodzie, aby obraz na ekranie był bardziej czytelny.

Ustaw wymaganą wartość w zakresie trzech opcji Auto 
(Automatyczne), Wł. i Wył.
Auto: automatycznie dostosowuje jasność podświetlenia ekranu 
do jasności otoczenia we wnętrzu pojazdu.
Wł.: utrzymuje przyciemniony ekran.
Wył.: wyłącza tryb automatycznego przyciemniania i ustawia 
dużą jasność podświetlenia ekranu.

• Funkcje Podświetlenie przycisków i Poziom przyciemnienia 
ekranu są niedostępne, gdy funkcja Przyciemnienie zostanie 
ustawiona na opcję „Wył.”.

 ■ Ustawianie podświetlenia przycisków
Możesz dostosować jasność podświetlenia przycisków w nocy 
przy użyciu funkcji Przyciemnianie.

Dostosuj poziom w zakresie od -2 do +2.

Ustawienie to jest dostępne, tylko gdy funkcja „Przyciemnianie” 
zostanie ustawiona na opcję „Wł.”.

 ■ Ustawianie poziomu przyciemnienia ekranu
Jasność podświetlenia można regulować. Funkcji tej można użyć 
na przykład do zmiany jasności ekranu podczas jazdy nocą.

Dostosuj poziom w zakresie od -15 do +15.
Możesz dostosować poziom w zakresie od -15 (min.) do +15 (maks). 
Po osiągnięciu wartości minimalnej lub maksymalnej na ekranie 
pojawi się odpowiednio napis „MIN.” lub „MAKS.”.

• Ustawienie to jest dostępne, tylko gdy funkcja „Przyciemnianie” 
zostanie ustawiona na opcję „Wł.” lub „Auto”.

Ustawianie koloru ekranu

Możesz wybrać kolor ekranu z 5 dostępnych kolorów.

1 Na ekranie Ustawienia ekranu naciśnij 
[Kolor ekranu].

2 Wybierz wymagany kolor.
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Ustawianie koloru podświetlenia

Możesz wybrać kolor przycisków panelu przedniego z 7 dostępnych 
kolorów.

Na ekranie Ustawienia ekranu naciśnij [Kolor podświetlenia].

Ustawienie przewijania tekstu

Przewijanie ekranu jest dostępne, gdy zostaną wprowadzone 
nazwa folderu, nazwa pliku lub informacje w znacznikach.

Zaznacz pole [Wył.], aby włączyć funkcję.

• Odznacz pole [Wł.], aby wyłączyć funkcję.

Ustawienia ogólne

Możesz ustawić pozycje powiązane z językiem itp.

Na ekranie Ustawienia naciśnij [Ogólne].

Ustawianie wygaszacza ekranu

Funkcja ta umożliwia wyświetlenie wygaszacza ekranu,
gdy ekran jest wyłączony.

1 Na ekranie Ustawienia ogólne naciśnij 
[Wygaszacz ekranu].

2 Wybierz wymaganą opcję.

• Cyfrowy: na ekranie będzie wyświetlany zegar cyfrowy.

• Analog: na ekranie będzie wyświetlany zegar analogowy.

• Brak: ekran pozostanie wyłączony.
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Ustawianie języka

Menu to umożliwia ustawienie języka systemu.

1 Na ekranie Ustawienia ogólne naciśnij [Język].

2 Wybierz wymagany język.
English / Nederlands / Français / Deutsch / Italiano / Polski / 
Русский / Español / 中文

Ustawianie kodu bezpieczeństwa

Można ustawić kod bezpieczeństwa, bez którego nie będzie 
można korzystać z urządzenia. Po zmianie ustawienia na 
„Wł.” i ustawieniu hasła należy je wpisać, gdy system zostanie 
podłączony do akumulatora i zostanie włączony po raz pierwszy.

 ■ Ustawianie kodu bezpieczeństwa
1. Zaznacz pole [Wył.], aby włączyć funkcję, a następnie 

naciśnij [OK].

2. Wpisz hasło i naciśnij [OK].
• Wpisz od 6- do 10-cyfrową liczbę.

• Naciśnij [�], aby usunąć wprowadzoną cyfrę.

3. Wpisz ponownie to samo hasło, a następnie naciśnij [OK].
Kod bezpieczeństwa został ustawiony, a system powróci do ekranu 
menu Ustawienia ogólne. Pole wyboru Kod bezpieczeństwa zostanie 
ustawione na opcję „Wł.”.

• Jeśli zapomnisz hasła, użycie tego urządzenia będzie niemożliwe. 
W takim przypadku będzie konieczna pomoc serwisu.

 ■ Kasowanie kodu bezpieczeństwa
1. Odznacz pole [Wł.].
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania hasła.

2. Wpisz ustawione hasło, a następnie naciśnij [OK].
Kod bezpieczeństwa został skasowany, a system powróci 
do ekranu menu Ustawienia ogólne. Pole wyboru Kod 
bezpieczeństwa zostanie ustawione na opcję „Wył.”.

Podgląd informacji o systemie

Możesz wyświetlić informacje o wersji tego produktu. Należy 
zanotować te informacje, aby podać je, kontaktując się z serwisem 
firmy Alpine lub jej autoryzowanym sprzedawcą.

Na ekranie Ustawienia ogólne naciśnij [Informacje 
systemowe].
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Ustawianie trybu demo

Urządzenie to oferuje funkcję Tryb demonstracyjny ekranu. 
Aby wyjść z trybu demo, ustaw go na opcję Wył.

1 Odznacz pole [Wł.], aby wyłączyć funkcję.

2 Zaznacz pole [Wył.], aby włączyć funkcję.
Aby włączyć tryb demnstracyjny, nie obsługiwać systemu 
przez 30 sekund. Proszę czekać.

• Obsługa systemu podczas trybu demonstracyjnego spowoduje 
tymczasowe zatrzymanie demonstracji.

Inicjalizacja systemu

Można dokonać inicjalizacji wszystkich danych, aby przywrócić 
ustawień fabrycznych. Przed rozpoczęciem należy usunąć 
z urządzenia pamięć USB flash itp.

1 Na ekranie Ustawienia ogólne naciśnij 
[Przywracanie ustawień fabrycznych].

2 Naciśnij [Resetuj] → [Tak].

• Nie włączaj/wyłączaj zasilania, nie zmieniaj ustawienia kluczyka 
w stacyjce ani nie usuwaj panelu ekranu do czasu ukończenia 
ponownego uruchomienia systemu.
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Ustawienia pojazdu

Na ekranie Ustawienia naciśnij [Samochód].

Ustawianie kierownicy

Ustaw tę pozycję podczas korzystania z Apple CarPlay.
Ustawienie to ma wpływ na tryb Apple CarPlay.

Wybierz wymaganą opcję z prawej i lewej strony.

Ustawianie statusu instalacji

Konfiguracja pojazdu umożliwia sprawdzenie statusu połączenia 
biegu wstecznego/hamulca postojowego.

Na ekranie Ustawienia samochodu naciśnij [Instalacja].

Ustawienia AUX

Możesz ustawić pozycje powiązane z urządzeniem AUX.

Na ekranie Ustawienie AUX naciśnij [AUX].

• Ustawienia tego nie można zmieniać w przypadku wybrania 
źródła AUX.

• Ustawienie to jest dostępne, tylko gdy funkcja „AUX” zostanie 
ustawiona na opcję „Wł.”.

Włączanie i wyłączanie AUX

Zaznacz pole [Wył.], aby włączyć funkcję.

Odznacz pole [Wł.], aby wyłączyć funkcję.
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Ustawianie nazwy AUX

1 Na ekranie Ustawienia AUX naciśnij 
[Nazwa AUX].

2 Wybierz wymaganą nazwę.
AUX / AUX DVD / GAME / External DVD / Zmieniarka DVD / 
DVB-T / TV / USB Player

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

1 Zaznacz pole [AVN], aby włączyć funkcję.

2 Odznacz pole [RSE], aby wyłączyć funkcję.

• AVN: AUX jest sterowane przy użyciu sygnału sterownika 
zdalnego wysyłanego przez czujnik sterowania zdalnego.

• RSE: AUX jest sterowane przy użyciu sygnału sterownika 
zdalnego odbieranego z urządzenia podłączonego do RSE. 

Ustawianie sygnału

Możesz przełączyć wizualny sygnał wejściowy systemu.

Wybierz wymaganą opcję.

• Auto: typ sygnału wejściowego wideo (NTSC lub PAL) będzie 
wybierany automatycznie.

• NTSC/PAL: ręczne wybieranie typu sygnału wejściowego wideo.

Ustawienia HDMI

Możesz ustawić nazwę urządzenia zewnętrznego podłączonego 
za pośrednictwem HDMI.

1 Na ekranie Ustawienia naciśnij [HDMI].

2 Wybierz wymaganą nazwę.
• HDMI: opcja ustawiona, gdy smartfon zostanie 

podłączony za pośrednictwem HDMI.
• DVD: opcja ustawiona, gdy podłączony zostanie 

zewnętrzny odtwarzacz DVD.

• Ustawienia tego nie można zmieniać w przypadku wybrania 
źródła HDMI.
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Ustawienia kamery

Możesz ustawić pozycje powiązane z kamerą.

Na ekranie Ustawienia naciśnij [Kamera].

Ustawianie statusu kamery

Można ustawić wejście kamery.

1 Na ekranie Ustawienia kamery naciśnij 
[Status kamery].

2 Ustaw, czy używana ma być kamera tylna, czy 
inne kamery.
• Tył: kamera tylna.
• Inna: kamera boczna, kamera wewnętrzna itp.

Ustawianie sygnału kamery

Możesz przełączyć sygnał wejściowy wideo systemu.

Wybierz wymaganą opcję.

• Auto: typ sygnału wejściowego wideo (NTSC lub PAL) będzie 
wybierany automatycznie.

• NTSC/PAL: ręczne wybieranie typu sygnału wejściowego wideo.

Ustawianie linii prowadzących kamery

Linie prowadzące kamery można zmieniać, gdy są one podłączone 
do widoku tylnej kamery.
Pozycji tej nie można wybrać, gdy status tylnej kamery zostanie 
ustawiony na opcję „Wył.” lub „Inna”.

1 Na ekranie Ustawienia kamery naciśnij 
[Regulacja linii pomocniczych].

2 Naciśnij linie pomocnicze, które chcesz 
dostosować.
Linie pomocnicze można wybrać, naciskając [ , ].

• Nie można niezależnie dostosować położenia żółtej środkowej linii 
pomocniczej.  
Jest ona sterowana przez system, aby znajdowała się zawsze na 
środku pomiędzy żółtą linią pomocniczą po prawej i po lewej stronie. 
Tak sama zasada dotyczy również środkowej linii zielonej i czerwonej.

3 Naciśnij [ , , , ], aby dostosować położenie 
linii pomocniczych.

• Naciśnij [Wyczyść], aby skasować dostosowanie linii i powrócić 
do ustawienia przed zmianą położenia linii pomocniczych.

4 Po zakończeniu regulacji naciśnij [Ustaw].
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 ■ Włączanie/wyłączanie ekranu linii pomocniczych
1. Wybierz linię pomocniczą.

2. Naciśnij [Wł./wył.].
Aktualnie wybrana linia zostanie wyłączona.

3. Aby ponownie włączyć linię pomocniczą, naciśnij 
ponownie [Wł./wył.].

• Wyłączone linie pomocnicze również można regulować.

 ■ Powrót do ustawień fabrycznych linii 
pomocniczych

1. Naciśnij [Domyślna].

2. Naciśnij [OK].
Zostaną przywrócone ustawienia domyślne zmienionych wartości.

 ■ Ustawianie linii pomoniczych haka
1. Na ekranie Ustawienia kamery naciśnij [Regulacja linii 

pomocniczych haka].

2. Naciśnij linię pomocniczą, którą chcesz dostosować.
Linię pomocniczą można wybrać, naciskając [▲,▼].

3. Naciśnij [-, +], aby dostosować położenie linii pomocniczej.

4. Po zakończeniu regulacji naciśnij [Ustaw].

Ustawienia łączności

Menu to umożliwia ustawienie łączności pojazdu systemu.

Na ekranie Ustawienia naciśnij [Łączność].

Ustawianie Android Auto

1 Na ekranie Ustawienia łączności naciśnij 
[Android].

2 Upewnij się, że użyty telefon do Android Auto 
ma system operacyjny Android.

Po sprawdzeniu Android Auto możesz korzystać z funkcji telefonu 
Android przy użyciu przewodu USB lub połączenia Bluetooth. 
Spowoduje to włączenie funkcji Android Auto. 

• Po uruchomieniu Android Auto nie można korzystać z żadnego 
Bluetooth Audio.
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Ustawianie Apple CarPlay

Menu to umożliwia ustawienie łączności po podłączeniu telefonu 
iPhone za pomocą przewodu USB.

1 Na ekranie Ustawienia łączności, naciśnij 
[Apple CarPlay].

2 Wybierz wymaganą opcję.
• Apple CarPlay: wykorzystuje telefon iPhone do podłączenia 

do Apple CarPlay
• Bluetooth Phone/Audio and iPod (Telefon/audio Bluetooth 

i iPod): wykorzystuje telefon iPhone w trybie połączenia 
Bluetooth/iPod.

• Ustawienie to nie działa w przypadku odtwarzania muzyki na 
telefonie iPhone 4S i iPodzie.

Ustawienia daty/godziny

Funkcja ta umożliwia ustawienie godziny i daty wyświetlanej 
w systemie.

1 Na ekranie Ustawienia naciśnij [Data/godzina].

• Funkcja Data/godzina jest niedostępna, gdy używany jest czas 
GPS. Aby zmienić ręcznie ustawienie daty/godziny, wyłącz 
funkcję [Czas GPS].

2 Ustaw datę i godzinę.
• DD/MM: wyświetla datę w kolejności dzień > miesiąc.
• MM/DD: wyświetla datę w kolejności miesiąc > dzień.

Odbieranie sygnału czasu GPS

Zaznacz pole [Czas GPS], aby wyświetlić odbierany sygnał 
czasu GPS.

• Funkcja Data/godzina jest niedostępna, gdy używany jest czas 
GPS. 

Konwertowanie formatu godziny

Zaznacz/odznacz pole [24 godziny], aby przekonwertować 
format zegara cyfrowego na format 24-godzinny lub 
12-godzinny.

Włączanie/wyłączanie ustawienia czasu 
letniego

Zaznacz pole [Czas letni], aby włączyć funkcję.
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Obsługa kamery
W przypadku podłączenia opcjonalnej kamery wideo widok wideo 
z kamery może być przesyłany do ekranu.
Do urządzenia można podłączyć przednią lub tylną kamerę.
Skonfiguruj ustawienie statusu kamery (tylnej lub innej) zgodnie 
z połączoną kamerą. 

Kamera tylna:
Jeśli podłączono kamerę HCE-C127D/HCE-C157D/HCE-C252RD 
itp., gdy pojazd został ustawiony na biegu wstecznym, widok kamery 
tylnej (oznaczenia linii prowadzących szerokości pojazdu i dostępna 
odległość) zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie urządzenia.

Inna kamera:
Ustaw, gdy podłączono inną kamerę niż kamera tylna, np. kamerę przednią.

Możesz ustawić jakość obrazu kamery. Ustawianie 
pozycji: Jasność/Kolor/Kontrast/Odcień. Patrz „Ustawienia 
wizualne”.

Obsługa kamery tylnej

Wyświetlanie obrazu kamery tylnej na 
ekranie Menu

1 Naciśnij przycisk Wszystkie menu .
Lub na ekranie głównym naciśnij [Wszystkie menu].

2 Naciśnij [Kamera].

• Naciśnij [←], aby powrócić do poprzedniego ekranu.

• Możesz dostosować linie pomocnicze. Więcej informacji patrz 
„Ustawianie linii pomocniczych kamery”.

• Linie pomocnicze zostaną wyświetlone (lub ukryte) w zależności 
od ustawienia linii pomocniczych na opcję WŁ./WYŁ..

Wyświetlanie widoku tylnej kamery, gdy 
pojazd ustawiony jest na biegu wstecznym

1. Ustaw dźwignię zmiany biegów na bieg wsteczny (R).
Obraz widoku tylnego zostanie wyświetlony na ekranie, gdy 
pojazd będzie ustawiony na biegu wstecznym.

2. Jeśli dźwignia zmiany biegów zostanie przestawiona 
w położenie inne niż bieg wsteczny (R), na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlony poprzedni ekran.

• Nigdy nie zawierzać w pełni kamerze podczas manewru 
cofania. Zawsze obrócić się i spojrzeć do tyłu, a obraz z kamery 
ma jedynie pełnić funkcję pomocniczą.

• Funkcja ta jest działa, gdy przewód biegu wstecznego zostanie 
prawidłowo podłączony.

• Możesz dostosować linie pomocnicze. Więcej informacji patrz 
„Ustawianie linii pomocniczych kamery”.

Włączanie/wyłączanie ekranu linii pomocniczych

1. Nacisnąć ekran, gdy wyświetlony zostanie obraz z kamery.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony ekran obsługi.

• Po upłynięciu 5 sekund ekran obsługi powróci do ekranu 
wyświetlania obrazu kamery.

2. Naciśnij [Wył. linie pomocnicze] na ekranie wyświetlania 
obrazu kamery tylnej.
Linie pomocnicze znikną, a przycisk [Wył. linie pomocnicze] 
zmieni się w [Wł. linie pomocnicze].

3. Naciśnij przycisk [Wł. linie pomocnicze], aby włączyć linie 
pomocnicze.

Włączanie/wyłączanie ekranu linii 
pomocniczych haka

1. Nacisnąć ekran, gdy wyświetlony zostanie obraz z kamery.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony ekran obsługi.

• Po upłynięciu 5 sekund ekran obsługi powróci do ekranu 
wyświetlania obrazu kamery.

2. Naciśnij [Wł. linie pomocnicze haka] na ekranie 
wyświetlania obrazu kamery tylnej.
Linie pomocnicze haka zostaną wyświetlone, a przycisk [Wł. 
linie pomocnicze haka] zmieni się w [Wył. linie pomocnicze 
haka].

3. Naciśnij [Wył. linie pomocnicze haka], aby wyłączyć linie 
pomocnicze.

Przełączanie obrazu kamery przedniej

1. Nacisnąć ekran, gdy wyświetlony zostanie obraz z kamery.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony ekran obsługi.

• Po upłynięciu 5 sekund ekran obsługi powróci do ekranu 
wyświetlania obrazu kamery.

2.  Naciśnij [Inny widok] na ekranie wyświetlania obrazu 
kamery tylnej.
Na ekranie wyświetlony zostanie widok kamery przedniej, a 
przycisk [Inny widok] zmieni się w [Widok kamery tylnej].

3.  Naciśnij [Widok kamery tylnej], aby wyświetlić widok kamery 
tylnej.
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O liniach pomocniczych kamery tylnej

Aby wyświetlić linie pomocnicze, włącz je. Aby je dostosować, 
patrz „Ustawianie linii pomocniczych kamery”.
Istnieje również możliwość wyłączenia linii pomocniczych na 
ekranie kamery tylnej.

 ■ Znaczenie linii pomocniczych
Ustawienie pojazdu na biegu wstecznym powoduje przełączenie 
ekranu do widoku obrazu kamery tylnej. Linie pomocnicze 
wyświetlane są w celu zapewnienia pomocy wizualnej w zakresie 
szerokości pojazdu i odległości od tylnego zderzaka.

1. Linie pomocnicze szerokości pojazdu (czerwone, żółte 
i zielone w zależności od odległości).
Po prawidłowym skalibrowaniu linie pomocnicze będą 
wskazywały szerokość pojazdu. Pomaga to w kierowaniu 
pojazdem podczas cofania w linii prostej.
Linie pomocnicze określają odległość od części tylnej pojazdu 
(od końca zderzaka tylnego).

Linie pomocnicze nie poruszają się zgodnie z ruchem koła kierownicy.
Ustaw linie pomocnicze, aby dostosować szerokość pojazdu.

2. Linie pomocnicze odległości
Linie pomocnicze określają odległość od części tylnej pojazdu 
(od końca zderzaka tylnego).
• Linie pomocnicze nie poruszają się zgodnie z ruchem koła 

kierownicy.
• Zaleca się dokonanie pomiaru aktualnej odległości linii 

pomocniczych podczas zaparkowania pojazdu na płaskiej 
powierzchni.

• Kąt widzenia kamery może zależeć od stanu pojazdu i nawierzchni 
drogi.

• Kamera ma ograniczony kąt widzenia. Obiekty pod ekstremalnym 
kątem względem kamery (np. pod zderzakiem lub na przeciwnym 
końcu zderzaka) mogą nie znajdować się w zasięgu kąta widzenia 
kamery.

• Obraz widoku kamery tylnej może mieć odcień różny od 
rzeczywistego obrazu otoczenia.

• W zależności od pojazdu linie prowadzące mogą odchylić się 
w prawo lub w lewo. Nie jest to usterka.

 ■ Linie pomocnicze odległości
Linie pomocnicze odległości odnoszą się do odległości poziomu 
ziemi względem zderzaka tylnego. Trudno jest dokładnie 
oszacować odległość do obiektów wyżej poziomu ziemi.

Na poniższym przykładzie odległość do punktu A wynosi 0,5 m, 
a odległość do punktu B 1 m.

<Ekran>

<Położenie punktów A, B i C>

Na ekranie według linii pomocniczych odległości pojazd 
ciężarowy wydaje się być zaparkowany w odległości około 1 m 
(w punkcie B). W rzeczywistości, gdyby cofnąć się do punktu A, 
doszłoby do kolizji z pojazdem ciężarowym.
Na ekranie punkty A, B i C wydają się położone według 
odległości. W rzeczywistości jednak punkty A i C są w tej samej 
odległości, a punkt B jest dużo dalej od punktu A i C.

• Linie pomocnicze szerokości pojazdu określają odległość do 
nawierzchni drogi. Odległość do obiektu na drodze nie jest 
precyzyjnie określana względem linii pomocniczych.

Różnica pomiędzy wyświetlanym obrazem na 
ekranie a rzeczywistą nawierzchnią drogi.
W następujących warunkach występują rozbieżności pomiędzy 
liniami pomocniczymi na ekranie a rzeczywistą nawierzchnią 
drogi. (I lustracje pokazują przypadek, gdy kamera jest 
zamontowana w standardowym położeniu.)

 ■ Gdy za pojazdem występuje duże wzniesienie 
(przykład)

<Ekran>

C 
B
A (ok. 0,5 m)

około 1 m

Linie pomocnicze odległości
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<Położenie pojazdu>

Linie pomocnicze odległości określają odległość do płaskiej 
nawierzchni drogi. Dlatego w przypadku wzniesienia za 
samochodem linie pomocnicze odległości są wyświetlane bliżej 
zderzaka tylnego niż rzeczywista odległość. Na przykład, jeśli 
na wzniesieniu znajduje się przeszkoda, może ona wydawać się 
bardziej oddalona niż w rzeczywistości.
Może również wystąpić różnica pomiędzy liniami pomocniczymi 
a rzeczywistym ruchem pojazdu na nawierzchni drogi.

 ■ Gdy za pojazdem występuje duży spadek (przykład)

<Ekran>

<Położenie pojazdu>

W przypadku spadku za samochodem linie pomocnicze odległości 
są wyświetlane w większej odległości od zderzaka tylnego niż 
rzeczywista odległość.
Jeśli na spadku znajduje się przeszkoda, wydaje się ona położona 
w mniejszej odległości niż w rzeczywistości.
Może również wystąpić różnica pomiędzy liniami pomocniczymi 
a rzeczywistym ruchem pojazdu na nawierzchni drogi.

Rzeczywiste odległości

RóżnicaRóżnica 

Różnica Różnica
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Informacje

Aktualizacja oprogramowania produktu

W produkcie tym zastosowano oprogramowanie, które 
można aktualizować przy użyciu pamięci USB flash. Pobierz 
oprogramowanie ze strony internetowej Alpine i zaktualizuj 
produkt przy użyciu pamięci USB flash.

Aktualizacja produktu
Sprawdź stronę internetową Alpine w celu uzyskania szczegółowych 
informacji na temat aktualizacji.
http://www.alpine-europe.com

Ważne informacje na temat oprogramowania
O licencji oprogramowania produktu

Oprogramowanie zainstalowane w niniejszym produkcie jest typu 
open-source.
Więcej informacji na temat oprogramowania open-source patrz 
strona internetowa Alpine.
http://www.alpine.com/e/research/oss/

O obsługiwanych formatach

Lista obsługiwanych formatów wideo z pamięci USB flash patrz 
„Obsługiwane formaty USB Wideo” (strona 42).

O MP3/WMA/AAC/FLAC/OGG/APE/MP2

Przestroga
Z wyjątkiem użytku prywatnego, powielanie danych audio 
(w tym danych MP3/WMA/AAC/FLAC/OGG/APE/MP2) 
lub ich rozpowszechnianie, przesyłanie lub kopiowanie, 
bezpłatnie lub za opłatą, bez zezwolenia właściciela 
praw autorskich jest surowo zabronione przez ustawę 
o prawach autorskich i porozumienia międzynarodowe.

Co to jest MP3?
MP3, którego oficjalna nazwa to „MPEG-1 Audio Layer 3”, jest 
standardem kompresji określanym przez Międzynarodową 
Organizację Normalizacyjną (ISO) oraz przez komisję MPEG 
współtworzoną przez Międzynarodową Komisję Elektroniczną (IEC).

Pliki MP3 zawierają skompresowane dane audio. Kodowanie 
MP3 umożliwia zastosowanie bardzo wysokiego współczynnika 
kompresji danych audio, co pozwala zmniejszyć rozmiar pliku 
do około jednej dziesiątej pierwotnej wielkości. Dzieje się tak 
przy zachowaniu jakości dźwięku bliskiej jakości z płyty CD. 
Format MP3 umożliwia uzyskanie tak wysokiego współczynnika 
kompresji przez wyeliminowanie dźwięków niesłyszalnych dla 
ludzkiego ucha lub zagłuszonych przez inne dźwięki.

Co to jest WMA?
WMA lub „Windows Media™ Audio” to skompresowane dane audio.
Format WMA jest podobny do zapisu danych audio w formacie MP3.

Co to jest AAC?
AAC to skrót od „Advanced Audio Coding” – jest to podstawowy 
format kompresji audio dla formatów MPEG2 lub MPEG4.

Co to jest FLAC?
FLAC (Free Lossless Audio Codec) jest kodekiem audio 
zapewniającym bezstratną kompresję, opracowanym i oferowanym 
jako oprogramowanie typu open source. Kodeki oferujące 
kompresję stratną, takie jak MP3 i AAC, zmniejszają część danych 
w celu poprawy skuteczności kompresji.
FLAC przywracają skompresowane dane do identycznej kopii 
oryginalnych danych dzięki zastosowaniu kompresji bezstratnej. 
Współczynnik kompresji FLAC wynosi około 50%.

Metoda tworzenia plików MP3/WMA/AAC/FLAC (pamięć USB flash)
Dane audio kompresowane są z wykorzystaniem oprogramowania 
zawierającego kodeki MP3/WMA/AAC/FLAC (pamięć USB 
flash). Szczegółowe informacje na temat tworzenia plików MP3/
WMA/AAC/ FLAC (pamięć USB flash) zawiera instrukcja obsługi 
oprogramowania.

Pliki MP3/WMA/AAC/FLAC (pamięć USB flash), które mogą być 
odtwarzane przez to urządzenie, mają następujące rozszerzenia:
MP3: „mp3”
WMA: „wma”
AAC: „aac”
FLAC: „flac”/„fla”
OGG: „ogg”
APE: „ape”
MP2: „mp2”
Format WMA nie jest obsługiwany w przypadku następujących 
plików, Windows Media Audio Professional, Windows Media 
Audio 10 std lub Windows Media Audio 10 Pro Lossless.

Istnieje wiele różnych wersji formatu AAC. Należy sprawdzić, czy 
używane oprogramowanie jest zgodne z obsługiwanymi formatami 
wymienionymi poniżej. Odtworzenie pliku w danym formacie może 
być niemożliwe pomimo prawidłowego rozszerzenia.
Obsługiwane jest odtwarzanie plików AAC zakodowanych przez 
program iTunes.

Obsługiwane częstotliwości próbkowania i prędkości bitowe
MP3 (pamięć USB flash)
Częstotliwości próbkowania:  48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 

22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 
8 kHz

Prędkości bitowe: 8 – 320 kb/s
WMA (pamięć USB flash)
Częstotliwości próbkowania:  48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz, 

16 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
Prędkości bitowe: 48 – 320 kb/s
AAC (pamięć USB flash)
Częstotliwości próbkowania:  48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 

22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 
8 kHz

Prędkości bitowe: 16 – 320 kb/s
FLAC (pamięć USB flash)
Częstotliwości próbkowania:  96kHz, 88,2kHz, 48kHz, 44,1kHz, 

32kHz, 24kHz, 22,05kHz, 16kHz, 8kHz
Liczba kanałów: 1 kanał, 2 kanały
W zależności od częstotliwości próbkowania urządzenie może nie 
odtwarzać prawidłowo.

OGG (pamięć USB flash)
Częstotliwości próbkowania: Do 48 kHz
Prędkości bitowe: 8 – 500 kb/s

APE (pamięć USB flash)
Częstotliwości próbkowania: Do 48 kHz
Liczba kanałów: 1 kanał, 2 kanały

MP2 (pamięć USB flash)
Częstotliwości próbkowania: Do 48 kHz
Prędkości bitowe: 16 – 384 kb/s
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Znaczniki ID3/WMA
Urządzenie obsługuje tagi ID3 wer. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 oraz 
tagi WMA w wer. 1.x. Jeżeli plik MP3/WMA/AAC zawiera dane 
znaczników, urządzenie może wyświetlić tytuł (tytuł ścieżki), nazwę 
wykonawcy i tytuł albumu zawarte w danych znaczników ID3/WMA.
W przypadku nieobsługiwanych znaków wyświetlany jest symbol „?”.
Liczba znaków może być ograniczona lub znaki mogą nie być 
wyświetlane prawidłowo w zależności od informacji zawartych 
w znacznikach.

Odtwarzanie MP3/WMA/AAC/FLAC/OGG/APE/MP2
Pliki MP3/WMA/AAC/OGG/APE/MP2 są przygotowane, a następnie 
zapisane do pamięci USB flash.
• Maksymalna liczba odtwarzanych plików/folderów pamięci USB 

flash: 5 000 plików/2 000 folderów (w tym folder główny)

• Największy rozmiar pliku do odtworzenia: 512 MB

Jeśli wspomniane ograniczenia zostaną przekroczone, odtwarzanie 
nie będzie możliwe.
Jeśli nazwa pliku/folderu jest długa, maksymalna możliwa liczba 
plików może się zmniejszyć.
• Liczone są zarówno pliki audio, jak i wideo, jeśli mogą być 

odtwarzane na tym urządzeniu.

Obsługiwane nośniki
Nośniki, które mogą być odtwarzane na tym urządzeniu: pamięć 
USB flash.

Obsługiwane systemy plików
Urządzenie obsługuje FAT 16/32.
Maksymalne zagnieżdżenie folderów wynosi 15 (łącznie 
z katalogiem głównym). Nazwy plików są ograniczone do 256 
znaków (z rozszerzeniem).
Znaki dozwolone w nazwie folderu/pliku to litery A–Z (wielkie), 
cyfry 0–9 oraz „_” (podkreślenie dolne), znaki specjalne 
~!@#$%^&()+`-=;',.{} (z wyjątkiem: \/:*?"<>|).

Kolejność plików
Pliki odtwarzane są w kolejności zapisania ich na płycie przez 
oprogramowanie do nagrywania. Dlatego kolejność odtwarzania 
może być różna od oczekiwanej. Informacje o faktycznej kolejności 
nagrywania znajdują się w dokumentacji oprogramowania.
Kolejność odtwarzania folderów i plików przedstawiono poniżej. 
(Rzeczywiste numery mogą się różnić od wyświetlanych.)

Terminologia
Prędkość bitowa
Jest to współczynnik kompresji „dźwięku” stosowany przy 
kodowaniu. Wraz ze wzrostem prędkości bitowej poprawia się 
jakość dźwięku, ale zwiększa się także rozmiar plików.

Częstotliwości próbkowania
Wartość ta oznacza, ile razy na sekundę dane są próbkowane 
(nagrywane). Na przykład na płytach CD z muzyką częstotliwość 
próbkowania wynosi 44,1 kHz, więc dźwięk jest próbkowany 
(nagrywany) 44 100 razy na sekundę. Wraz ze wzrostem 
częstotliwości próbkowania poprawia się jakość dźwięku, ale 
zwiększa się także ilość danych.

Kodowanie
Konwertowanie płyt CD z muzyką, plików WAVE (AIFF) i innych 
plików dźwiękowych do określonego formatu kompresji audio.

Znacznik
Informacje o utworze, takie jak tytuły ścieżek, nazwy wykonawców, tytuły 
albumów itp. zapisane w plikach MP3/WMA/AAC/FLAC/OGG/APE/MP2 
(pamięć USB flash).

Folder główny
Folder główny (lub katalog główny) znajduje się na szczycie hierarchii 
systemu plików.
Folder główny zawiera wszystkie foldery i pliki. Jest tworzony automatycznie 
na wszystkich nagrywanych płytach.
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W przypadku problemów

W przypadku napotkania problemów wyłącz 
i ponownie włącz zasilanie. Jeśli urządzenie nadal 
nie pracuje prawidłowo, sprawdź pozycje na 
poniższej liście kontrolnej. Przewodnik ten jest 
pomocny w rozwiązywaniu problemów dotyczących 
urządzenia. Po sprawdzeniu listy należy upewnić 
się, czy pozostałe elementy systemu są prawidłowo 
podłączone, a następnie skontaktować się 
z autoryzowanym przedstawicielem firmy Alpine.

Podstawowe
Urządzenie nie działa lub nie wyświetla obrazu.
• Zapłon pojazdu jest wyłączony.

 -  Jeżeli urządzenie jest podłączone zgodnie z instrukcjami, nie 
włączy się przy wyłączonym zapłonie pojazdu.

• Nieprawidłowo podłączony przewód zasilania.

 -  Sprawdź podłączenie przewodu zasilania.
• Przepalony bezpiecznik.

 -  Sprawdź bezpiecznik akumulatora urządzenia, w razie 
konieczności wymienić na nowy o prawidłowych parametrach.

• Awaria wewnętrznego mikroprocesora z powodu zakłóceń itp.

 -  Naciśnij przełącznik RESET długopisem lub innym ostrym 
przedmiotem.

Brak dźwięku lub nienaturalny dźwięk.
• Nieprawidłowe ustawienia głośności/balansu/tłumienia.

 -  Zmień ustawienia.
• Nieprawidłowe lub niedokładne podłączenie.

 -  Sprawdź prawidłowość i dokładność połączeń.

Obraz nie jest wyświetlany.
• Jasność/kontrast ustawione są na minimalną wartość.

 -  Ustaw właściwą jasność/kontrast.
• Zbyt niska temperatura w pojeździe.

 -  Zwiększ temperaturę w pojeździe do zakresu temperatury 
roboczej urządzenia.

• Nieprawidłowe podłączenie urządzenia zewnętrznego.

 -  Sprawdź prawidłowość i dokładność połączeń.
• Nie podłączono przewodu hamulca postojowego.

• Hamulec postojowy nie jest załączony.

 -  Należy podłączyć przewód hamulca postojowego, a następnie 
załączyć hamulec.

Wyświetlany ruch na ekranie jest nienaturalny.
• Zbyt wysoka temperatura w pojeździe.

 -  Obniż temperaturę wnętrza pojazdu.

Pilot zdalnego sterowania nie działa.
• Konfiguracja czujnika pilota zdalnego sterowania opisana 

w punkcie „Korzystanie z pilota zdalnego sterowania” (strona 
76) nie została prawidłowo ustawiona dla tego urządzenia 
(„AVN”).

 - Ustaw opcję „AVN”.

Radio
Brak możliwości odbioru sygnału stacji radiowych.
• Brak anteny lub przerwane połączenie z przewodem anteny.

 -  Sprawdź, czy antena jest prawidłowo podłączona; w razie 
potrzeby wymień antenę lub przewód.

Brak możliwości dostrojenia stacji w trybie wyszukiwania.
• Jesteś w obszarze słabego zasięgu sygnału.

 -  Włącz tryb DX tunera.
• Jeżeli znajdujesz się w obszarze silnego zasięgu sygnału, być 

może antena nie jest uziemiona lub jest nieprawidłowo podłączona.

 -  Sprawdź połączenia anteny; upewnij się, że jest prawidłowo 
uziemiona w miejscu montażu.

• Długość anteny może być nieprawidłowa.

 -  Sprawdź, czy antena jest całkowicie wysunięta; jeżeli jest 
uszkodzona, wymień ją na nową.

Zakłócenia podczas programów radiowych.
• Długość anteny jest nieprawidłowa.

 -  Wysuń całkowicie antenę; wymień, jeżeli jest uszkodzona.
•  Antena jest niewłaściwie uziemiona.

 -  Sprawdź, czy antena jest prawidłowo uziemiona w miejscu 
montażu.

• Sygnał stacji radiowej jest słaby i występują zakłócenia.

 -  Jeżeli wykonanie powyższych czynności nie spowoduje 
rozwiązania problemu, wybierz inną stację.

USB Audio
Urządzenie nie działa.
• Kondensacja wilgoci.

 -  Poczekaj około 1 godzinę, aż wilgoć wyparuje.

Obraz jest niewyraźny lub występują zakłócenia.
• Napięcie akumulatora pojazdu jest zbyt niskie.

 -  Sprawdź napięcie akumulatora i okablowanie. (Urządzenie 
może działać nieprawidłowo, jeżeli napięcie akumulatora pod 
obciążeniem jest niższe niż 11 V).

System rozrywki na tylnej kanapie
Dźwięk DVD został odłączony od słuchawek monitora 
tylnego.
• Zewnętrzny procesor audio i odtwarzacz DVD (DVE-5300) są 

podłączone optycznie.

 - Ustaw wyjście audio odtwarza DVD na „LPCM”.

Nawigacja
Nawigacja działa nieprawidłowo.
• Zresetuj system nawigacji.

 - Wyłącz zapłon, a następnie włącz go ponownie.
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Komunikaty o błędach

Podczas użytkowania urządzenia na jego ekranie pojawiają 
się różne komunikaty. Poza komunikatami opisującymi stan 
urządzenia lub udzielającymi wskazówek nawigacyjnych, 
występują również następujące komunikaty o błędach. Jeśli 
pojawi się jeden z poniższych komunikatów o błędach, należy 
uważnie wykonać instrukcje podane w kolumnie rozwiązań.

System
Jeśli kierujesz pojazdem, zjedź na pobocze przed użyciem tej funkcji.
• Konfiguracja została przeprowadzona podczas ruchu pojazdu.

 - Należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, załączyć 
hamulec postojowy, a następnie użyć danej funkcji.

Błąd dot. prądu podłączenia USB.
• Do złącza USB doprowadzono nietypowe natężenie prądu.

 - Wyłącz zapłon, a następnie włącz go ponownie.
 - Spróbuj podłączyć inne urządzenie iPod/iPhone/telefon 
Android/pamięć USB flash.

Koncentrator USB nie jest obsługiwany.
• Podłączono pamięć USB flash z koncentratorem.

 - Nie można odtwarzać z pamięci USB flash z koncentratorem. 
Złącza USB również nie są obsługiwane.

Format pliku nie jest obsługiwany.
• Wybrano plik wideo USB, który nie jest obsługiwany przez to 

urządzenie.

 - Sprawdź, czy można odtworzyć dany format pliku wideo w punkcie 
„Obsługiwane formaty USB Wideo” (strona 42).

System audio/wideo
Podłączone urządzenie USB nie jest obsługiwane.
• Podłączono urządzenie iPod/iPhone/telefon Android nieobsługiwane 

przez to urządzenie.

 - Podłącz urządzenie iPod/iPhone/telefon Android obsługiwane przez 
to urządzenie.

 - Zresetuj iPoda.
• Podłączono urządzenie USB nieobsługiwane przez to urządzenie.

 - Spróbuj podłączyć inne urządzenie USB flash.
• Błąd komunikacji.

 - Wyłącz zapłon, a następnie włącz go ponownie.
 - Sprawdź obraz na ekranie, ponownie podłączając iPoda/iPhone'a/

telefon Android do urządzenia za pomocą przewodu iPoda/iPhone'a/
telefonu Android.

 - Sprawdź obraz na ekranie, ponownie podłączając pamięć USB flash 
i urządzenie.

• Przyczyną jest brak kompatybilności wersji oprogramowania iPoda/
iPhone'a/telefonu Android z urządzeniem.

 -  Zaktualizuj wersję oprogramowania iPoda/iPhone'a/telefonu Android 
do wersji kompatybilnej z urządzeniem.

• Niezidentyfikowany iPod/iPhone/telefon Android.

 -  Podłącz innego iPoda/iPhone'a/telefon Android.

Brak danych.
• Brak danych na iPodzie/iPhone'ie/telefonie Android.

 - Pobierz dane do iPoda/iPhone'a/telefonu Android i podłącz do 
urządzenia.

• Brak danych w pamięci USB flash.

 - Pobierz dane do pamięci USB flash i podłącz ją do urządzenia.

Pominięto utwór, którego nie można odczytać.
• Wykryto plik WMA zabezpieczony przed kopiowaniem.

 - Można odtwarzać wyłącznie pliki niezabezpieczone przed kopiowaniem.

• Użyto prędkości  b i towej /częstot l iwości  próbkowania 
nieobsługiwanych przez urządzenie.

 -  Użyj  prędkości  bi towej/częstot l iwości  próbkowania 
obsługiwanych przez urządzenie.

Błąd anteny DAB
• Przewód anteny DAB jest uszkodzony lub nieprawidłowo 

podłączony do produktu.

 - Sprawdź, czy przewód anteny nie jest skręcony lub 
uszkodzony. W razie konieczność wymień antenę.

• Do złącza anteny DAB doprowadzono nietypowe natężenie 
prądu.

 - Podłącz prawidłowo antenę do pojazdu przy użyciu 12 V 
zasilania z ujemnym uziemieniem.

Bluetooth
Podłącz urządzenie audio Bluetooth.
• Urządzenie audio Bluetooth zostało nieprawidłowo podłączone.

 - Sprawdź ustawienia urządzenia i urządzenia audio Bluetooth, 
a następnie podłącz ponownie.

Nie można pobrać książki telefonicznej.
• Odczytanie książki telefonicznej nie powiodło się z powodu 

odłączenia telefonu komórkowego.

 - Sprawdź połączenie telefonu komórkowego, a następnie 
uruchom synchronizację, dodają ją ponownie. (Patrz 
strona 58)

• Podłączony telefon komórkowy nie obsługuje synchronizacji 
książki telefonicznej.

 - Podłącz telefon komórkowy, który obsługuje synchronizację książki 
telefonicznej, a następnie spróbuj ponownie. (Patrz strona 58)

HDMI
Błąd komunikacji HDMI
Sprawdź swoje urządzenie i spróbuj ponownie go użyć.
• Błąd komunikacji.

 - Wyłącz zapłon, a następnie włącz go ponownie.
 - Sprawdź obraz na ekranie, ponownie podłączając HDMI do 
urządzenia przy użyciu przewodu HDMI.

 - Sprawdź obraz na ekranie, ponownie podłączając urządzenie 
HDMI i niniejsze urządzenie.

Błąd dot. prądu podłączenia HDMI.
Podłącz ponownie swoje urządzenie.
• Do złącza HDMI urządzenia doprowadzono nietypowe 

natężenie prądu.

 - Wyłącz zapłon, a następnie włącz go ponownie.
 - Odłącz urządzenie HDMI od urządzenia, a następnie podłącz 
je ponownie.

Błąd komunikacji monitora HDMI
Sprawdź połączenie lub wył./wł. ACC.
• Błąd komunikacji urządzenia HDMI.

 - Wyłącz/włącz silnik (ACC). Lub sprawdź przewód HDMI 
podłączony do monitora HDMI.

Przekroczono liczbę podłączonych monitorów za pomocą HDMI.
Sprawdź połączenie.
• Podłączono więcej niż 4 monitory HDMI.

• Podłączono kaskadowo monitory przy użyciu więcej niż 
2 rozdzielaczy.

 - Użyj jednego rozdzielacza i mniej niż 4 monitory HDMI.
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Nawigacja
Nieprawidłowe położenie pojazdu.
• Słaba jakość sygnału odbioru GPS.

 - Przejedź pojazdem do obszaru, w którym jest dostępny sygnał 
GPS odpowiedniej jakości, aby nastąpiła ponowna kalibracja 
urządzenia. Przejedź do obszaru, w którym odbiór sygnału 
GPS jest silny.

Urządzenie nie działa.
• Kondensacja wilgoci

 - Poczekaj, aż wilgoć wyparuje (około 1 godziny).
• Temperatura otoczenia

 - Upewnij się, że temperatura wewnątrz pojazdu mieści się w 
zakresie od 0°C do 45°C (32°F and 113°F).

Dane techniczne 

MONITOR

Rozmiar ekranu 6,5” (INE-W611D)
Typ wyświetlacza LCD Przezroczysty wyświetlacz LCD typu TN
System wyświetlania obrazu Aktywna matryca TFT
Liczba pikseli 1 152 000 pikseli  

(800 x 480 x 3 (RGB))
Efektywna liczba pikseli 99% lub więcej
System podświetlenia LED

TUNER FM

Zakres strojenia 87,5 – 108,0 MHz
Czułość użytkowa (mono) 9,3 dBf (0,8 µV/75 omów)
Czułość wyciszania: 50 dB 13,5 dBf (1,3 µV/75 omów)
Wybór kanałów alternatywnych 80 dB
Współczynnik sygnału do szumu 65 dB
Separacja stereo 35 dB

TUNER AM

Zakres strojenia 531 – 1602 KHz
Czułość użytkowa 25,1 µV/28 dBf

TUNER ŚR

Zakres strojenia 531 – 1 602 kHz
Czułość użytkowa 25,1 µV/28 dBf

TUNER DŁ

Zakres strojenia 153 – 281 kHz
Czułość (norma IEC) 31,6 µV/30 dBf

DAB

Zakres strojenia PASMO III 174,928 – 239,2 MHz
Zakres strojenia PASMO L 1452,96 – 1490,624 MHz
Czułość użytkowa -101 dBm
Współczynnik sygnału do szumu 85 dB

Złącze USB

Wymagania USB USB 2.0

Maksymalne zużycie energii 1500 mA (obsługa CDP)
Klasa USB USB (klasa pamięci masowej)
System plików FAT16/32
Format dekodowania MP3/WMA/AAC/FLAC/OGG/APE/MP2 
Liczba kanałów 2 kanały (stereo)
Pasmo przenoszenia*1 5 – 20 000 Hz (±1 dB) 
Całkowite zniekształcenia 
harmoniczne

 
0,016% (przy 1 kHz)

Zakres dynamiczny 95 dB (przy 1 kHz)

Współczynnik sygnału do szumu 85 dB
Separacja kanałów 75 dB (przy 1 kHz) 

*1  Pasmo przenoszenia może się różnić w zależności od oprogramowania 

użytego do kodowania/szybkości transmisji bitów.
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HDMI

Format wejściowy 480p/720p

GPS

Częstotliwość odbioru GPS 1575,42 ±1 MHz

Czułość odbioru GPS Maks. -130 dBm

Bluetooth

Specyfikacja Bluetooth Bluetooth v4.0

Pasmo częstotliwości 2402 – 2480 MHz
Moc wyjściowa śr. -6~+4 dBm (klasa mocy 2)
Profil HFP (Hands-Free Profile)

PBAP (Phone Book Access Profile)
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile)

OGÓLNE

Wymagania dotyczące zasilania 14,4 V (prąd stały)
(dozwolony zakres: 11–16 V)

Temperatura użytkowa -4°F do +140°F
(-20°C do +60°C)

Maksymalna moc wyjściowa 50 W × 4

• Moc wyjściowa: mierzona przy 4 omach i ≤ 1% THD+N
• S/N: 80 dBA (ref.: 1 W przy 4 omach)

Poziom sygnału wyjściowego audio
Preout (przód, tył): 4V/10 kiloomów (maksymalnie)
Preout (subwoofer): 4V/10 kiloomów (maksymalnie)
Masa (tylko urządzenie) 2,05 kg

ROZMIAR OBUDOWY

Szerokość 178 mm

Wysokość 100 mm 
Głębokość 142 mm 

WYMIARY PANELU PRZEDNIEGO

Szerokość 178 mm

Wysokość 100 mm
Głębokość 21,3 mm

• Z powodu ciągłego ulepszania produktu dane techniczne 
i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

• Panel LCD jest produkowany z wykorzystaniem bardzo 
precyzyjnej technologii. Jego współczynnik efektywności pikseli 
wynosi ponad 99,99%. Oznacza to, że 0,01% pikseli może być 
zawsze włączona lub wyłączona.

O zasadach przepisów dotyczących 
promieniowania elektromagnetycznego Bluetooth

Deklaracja zgodności



89-PL

Informacje dotyczące usuwania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego sprzęt i baterie (dotyczy krajów, które wprowadziły 
oddzielnie systemy gromadzenia odpadów)
Jeśli chcesz usunąć ten produkt, nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi. 
Obowiązuje oddzielny system gromadzenia odpadów dla sprzętu 
elektronicznego zgodnie z przepisami wymagającymi właściwego przetwarzania, 
utylizacji oraz recyklingu. Skontaktuj się z władzami lokalnymi w celu uzyskania 
szczegółowych informacji na temat lokalizacji najbliższego zakładu recyklingu. 
Właściwy recykling i usuwanie odpadów pomaga w oszczędzaniu zasobów, 
ograniczając szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko.


