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

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

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

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

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

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

• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.

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

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

NALEŻY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ 
PRODUKT, TAK ABY KIEROWCA NIE MÓGŁ 
OGLĄDAĆ TELEWIZJI ANI FILMÓW BEZ 
UPRZEDNIEGO ZATRZYMANIA POJAZDU I 
ZACIĄGNIĘCIA HAMULCA RĘCZNEGO.
Oglądanie przez kierowcę telewizji lub filmu podczas 
kierowania pojazdem jest niebezpieczne. Nieprawidłowy 
montaż tego produktu umożliwia kierowcy oglądanie telewizji 
i filmów podczas kierowania. Może to rozpraszać uwagę i 
odwracać wzrok kierowcy od drogi, co może być przyczyną 
wypadku. W jego wyniku kierowca i pasażerowie mogą zostać 
poważnie ranni.

NIE OGLĄDAĆ FILMÓW PODCZAS KIEROWANIA 
POJAZDEM.
Oglądanie filmów może odwracać uwagę kierowcy od drogi 
przed pojazdem 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 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 WYŚWIETLACZ.
Spoglądanie na wyświetlacz może odwracać uwagę kierowcy 
od drogi przed pojazdem i być przyczyną wypadku.

NIE ROZKŁADAĆ I 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 WKRĘTY, 
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.

NIE WKŁADAĆ RĄK, PALCÓW LUB 
PRZEDMIOTÓW OBCYCH W GNIAZDA 
WEJŚCIOWE URZĄDZENIA LUB SZCZELINY.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała lub 
uszkodzenia urządzenia.

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.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE
Ten symbol umieszczany jest przy ważnych 
instrukcjach. Nieprzestrzeganie ich może 
spowodować poważne obrażenia ciała lub 
śmierć.

PRZESTROGA
Ten symbol umieszczany jest przy ważnych 
instrukcjach. Nieprzestrzeganie ich może 
spowodować obrażenia ciała lub szkody 
materialne.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Czyszczenie urządzenia
Urządzenie należy co pewien czas czyścić miękką i suchą 
ściereczką. W przypadku plam, które trudniej usunąć należy 
zwilżyć ściereczkę wodą. Użycie innych środków może 
spowodować rozpuszczenie farby lub uszkodzenie 
plastikowych elementów.

Temperatura
Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy 
temperatura wewnątrz pojazdu wynosi od -20°C do +60°C.

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.

Miejsce montażu
Nie należy montować urządzenia iLX-700 w miejscach 
narażonych na działanie następujących czynników:

• Bezpośrednie światło słoneczne lub ciepło
• Duża wilgotność i woda
• Duża ilość kurzu
• Nadmierne wibracje

Obsługa niektórych funkcji tego urządzenia jest bardzo 
skomplikowana. Z tego powodu konieczne było umieszczenie 
tych funkcji na specjalnym ekranie. Korzystanie z nich jest 
możliwe tylko po zaparkowaniu pojazdu. Zapewni to 
skoncentrowanie się kierowcy na drodze, a nie na obsłudze 
urządzenia iLX-700. Ma to na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.
Gdy pojazd jest w ruchu nie można dokonywać niektórych 
ustawień. Aby można było wykonać procedurę opisaną w 
Instrukcji obsługi, pojazd musi być zaparkowany, a hamulec 
postojowy włączony. Próba wykonania tych czynności podczas 
jazdy spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia „Unable to operate 
while driving (Nie można używać podczas jazdy).”. 

• Urządzenie iLX-700 pobiera niewielką ilość energii nawet po 
wyłączeniu zasilania. Jeżeli przewód włączenia zasilania 
(zapłonu) urządzenia iLX-700 zostanie podłączony 
bezpośrednio do dodatniego (+) bieguna akumulatora pojazdu, 
akumulator może zostać rozładowany. 
W celu uproszczenia procedury można użyć przełącznika 
jednobiegunowego i jednostanowego SPST (Single-Pole, Single-
Throw, sprzedawany oddzielnie). Przed wyjściem z pojazdu 
można ustawić go w pozycji wyłączenia (OFF). Przed 
rozpoczęciem korzystania z urządzenia iLX-700 należy ustawić 
przełącznik SPST z powrotem w pozycji włączenia. Informacje o 
podłączaniu przełącznika SPST zawiera sekcja „Schemat 
połączeń przełącznika SPST (sprzedawany oddzielnie)” 
(strona 33). Jeżeli przewód zasilania (zapłonu) nie jest 
wyłączany, należy odłączyć go od bieguna akumulatora, jeżeli 
pojazd ma nie być używany przez dłuższy czas. 

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

telefon iPhone 5 lub nowszy albo pamięć USB. Nie jest 
gwarantowane poprawne działanie w przypadku użycia 
innych urządzeń USB. 

• Jeśli używane jest złącze USB, należy użyć tylko kabla 
dostarczonego wraz z urządzeniem. Koncentrator USB nie 
jest obsługiwany.

• Pamięć USB służy tylko do przesyłania plików danych lub 
aktualizacji.

• To urządzenie nie obsługuje funkcji odtwarzania audio/
wideo ani przeglądania zdjęć na pamięci USB.

• iPhone, iTunes i CarPlay są znakami handlowymi firmy 
Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

• Etykieta „Made for iPhone” (przeznaczone dla telefonu 
iPhone) oznacza, że akcesorium elektroniczne zostało 
zaprojektowane specjalnie pod kątem możliwości 
podłączenia do telefonu iPhone i zostało certyfikowane przez 
producenta jako spełniające standardy jakości firmy Apple 
Firma Apple nie jest odpowiedzialna za działanie tego 
urządzenia lub jego zgodność z normami bezpieczeństwa i 
prawnymi. Użytkowanie urządzenia wraz z telefonem 
iPhone może wpłynąć na działanie sieci bezprzewodowej.

PRZESTROGA
Firma Alpine nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate danych, 
nawet jesli te dane itp. zostaly utracone podczas korzystania z 
tego urzadzenia.



Informacje o funkcji Apple CarPlay
Funkcja Apple CarPlay umożliwia płynne sterowanie telefonem iPhone 5 lub nowszy przy użyciu tego urządzenia głównego.

Informacje o ekranie głównym
Ekran główny tego urządzenia zapewnia bezpośredni dostęp do aplikacji, które zostały zaprojektowane do pracy z funkcją Apple CarPlay. 
Ikona Apple CarPlay będzie wskazywać podłączenie odpowiedniego telefonu iPhone.

Kiedy telefon iPhone jest podłączony Kiedy telefon iPhone nie jest podłączony

Funkcje

Ikona konfiguracji

Ikona konfiguracji dźwięku

Ikona konfiguracji

Ikona konfiguracji dźwięku
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• Śruba z łbem płaskim (M5×8).................................................4
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• Płyta czołowa ........................................................................1
• Instrukcja obsługi ....................................................... 1 zestaw

Rozmieszczenie elementów 
sterujących

Przycisk 
Dotknij, aby ściszyć. Dotknij i przytrzymaj przycisk przez co 
najmniej 2 sekundy, aby wyciszyć.

Przycisk 
Dotknij, aby zwiększyć głośność.

Przycisk Siri
Uruchamia funkcję Siri telefonu iPhone. 

Przycisk Home
Naciśnij, aby wywołać ekran główny.
Naciśnij i przytrzymaj przez przynajmniej 5 sekund, aby wyłączyć 
zasilanie.

Przycisk /
Ta czynność różni się w zależności od aplikacji audio/wideo. 
(Ścieżka w górę/w dół, Szybkie przewijanie do tyłu/Szybkie 
przewijanie do przodu itd.)
• Urządzenie można zresetować, jednocześnie naciskając i 

przytrzymując przyciski Home i Siri przez 10 sekund.

Obsługa dotykowa
Wiele funkcji tego urządzenia jest dostępnych przez lekkie 
dotknięcie zintegrowanego panelu dotykowego.

• Aby chronić wyświetlacz, należy dotykać przycisków 
ekranowych delikatnie opuszkiem palca.

• Jeżeli dotknięcie przycisku nie wywoła żadnej reakcji, należy 
cofnąć palec i spróbować ponownie.

• Przyciski ekranowe, których nie można użyć, ukazane są w 
przygaszonym kolorze.

Popularne przyciski ekranowe
[ ]: przesuwając palcem po Powoduje powrót do 

poprzedniego ekranu. Zależnie od funkcji, ten przycisk 
może anulować operacje wykonywane na ekranie.

[ ]: Zamyka okno.

Włączanie i wyłączanie zasilania
Z niektórych funkcji tego urządzenia nie można korzystać, gdy 
pojazd jest w ruchu. Przed użyciem tych funkcji należy zatrzymać 
pojazd w bezpiecznym miejscu i włączyć hamulec postojowy.

1 Obróć kluczyk zapłonu w pozycję ACC lub ON.
System zostaje włączony.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Home przez 
przynajmniej 5 sekund, aby wyłączyć zasilanie.

• Urządzenie można włączyć, naciskając przycisk Home lub Siri.
• iLX-700 to precyzyjne urządzenie. Ostrożne obchodzenie się z 

nim, powinno zapewnić lata bezproblemowego działania.

Wprowadzenie

Podłączanie do modułu zdalnego sterowania
Za pomocą opcjonalnej Skrzynki interfejsu zdalnego 
sterowania z koła kierownicy Alpine (nie znajduje się w 
zestawie), można sterować niniejszym urządzeniem za pomocą 
elementów sterowania znajdujących się w kole kierownicy. Aby 
uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z 
przedstawicielem handlowym firmy Alpine.

Informacje o opisach przycisków użytych w niniejszej 
Instrukcji obsługi
Przyciski znajdujące się z przodu urządzenia wyróżnione są 
wytłuszczoną czcionką (np. Home). Przyciski znajdujące się na 
wyświetlaczu ekranu dotykowego ukazane są wytłuszczoną 
czcionką w nawiasach, [ ] (np. [ ]).
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Włączanie systemu
W systemie Alpine, po obróceniu kluczyka zapłonu do pozycji 
ACC lub ON, automatycznie wyświetlany jest ekran otwarcia.

1 Przy pierwszym otwarciu systemu wyświetla się 
menu wyboru języka. Do wyboru są 20 języki. 
Dotknij ekranu i przesuwaj palec w górę i w dół, aby 
wybrać żądany język.

2 Dotknij [OK].
Zostanie wyświetlony ekran radia.

• Po pierwszym włączeniu urządzenia zostaje automatycznie 
uruchomiony tryb demonstracyjny, a ekrany demonstracji są 
wyświetlane kolejno po sobie. Aby wyłączyć tryb 
demonstracyjny, patrz sekcja „Konfiguracja demonstracji” 
(strona 25).

• Z niektórych funkcji tego urządzenia nie można korzystać, gdy 
pojazd jest w ruchu. Przed użyciem tych funkcji należy 
zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i włączyć hamulec 
postojowy.

Regulacja głośności
Głośność można dostosować, dotykając przycisku  
lub .
Głośność można zwiększyć w sposób ciągły, dotykając i 
przytrzymując przycisk .
Głośność: 0 - 35

Szybkie wyciszanie
Funkcja automatycznego wyciszania powoduje natychmiastowe 
zmniejszenie poziomu głośności o 0.

Dotknij i przytrzymaj przycisk  przez co najmniej 2 
sekundy, aby włączyć tryb wyciszenia.
Poziom dźwięku zostanie zmniejszony do 0.

Obsługa elementu na liście

1 Aby przewinąć listę, dotknij ekranu i przesuń palec 
w górę lub w dół.
Ekran będzie się przewijał zgodnie z przesunięciami palca.

• Aby dokonać wyboru, dotknij żądanego elementu na 
ekranie, a następnie unieś palec bez przesuwania ekranu w 
górę lub w dół.

2 Dotknij przycisku i przesuń palec w prawo lub w 
lewo, aby włączyć lub wyłączyć.

Korzystanie z funkcji Siri
Można użyć funkcji Siri telefonu iPhone. Aby korzystać funkcji 
Siri na tym urządzeniu, należy upewnić się, że została włączona w 
ustawieniach telefonu iPhone.

Naciśnij przycisk Siri.

Informacje o obsłudze telefonu 
bez użycia rąk
Po połączeniu z tym urządzeniem można korzystać z telefonu 
iPhone bez użycia rąk. Połączenia przychodzące są wyświetlane 
wraz z identyfikatorem rozmówcy, jeśli jest dostępny.

• Informacje o modelach telefonu iPhone, które mogą być 
używane z tym urządzeniem, znajdują się w sekcji Apple 
CarPlay(strona 13).

• Można dostosować głośność telefonu lub wybrać głośniki 
używane do obsługi dźwięku połączenia. Patrz sekcja 
„Ustawienie Apple CarPlay” (strona 27).

• Rozmów w trybie głośnomówiącym należy unikać w warunkach 
dużego natężenia ruchu oraz na wąskich i krętych ulicach. 
Należy skupiać się na kierowaniu pojazdem, aby zapobiec 
wypadkowi.

• Na czas rozmowy należy zamknąć okna, aby ograniczyć hałas 
dochodzący z zewnątrz.

• Używając mikrofonu, należy mówić możliwie bezpośrednio w 
jego kierunku, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku.
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Funkcja wyświetlania czujników 
parkowania
Gdy urządzenie zostanie podłączone do pojazdu wyposażonego w 
skrzynkę interfejsu CAN. Ekran czujników parkowania może 
zostać wyświetlony, gdy przez przednie lub tylne czujniki pojazdu 
wykryta zostanie przeszkoda znajdująca się w pewnej odległości.
Czas wyświetlania ekranu czujników parkowania można 
regulować zgodnie z opisem w sekcji „Ustawianie czasu menu 
czujników parkowania” na stronie 25.

• W zależności od pojazdu, funkcja ta może nie być obsługiwana.

Gdy przedni lub tylny czujnik wykryje przeszkodę 
znajdującą się w pewnej odległości, wyświetlony 
zostanie ekran czujników parkowania oraz zaświeci się 
wskaźnik ( ~ ) odpowiadający danemu obszarowi.
W zależności od odległości, kolor wskaźnika zmienia się z żółtego na 
pomarańczowy i na czerwony.

Przykładowy ekran czujników parkowania

• Ekran czujników parkowania można także wyświetlić, dotykając 
ikony Czujniki parkowania na ekranie głównym.

Dostęp do trybu klimatyzacji
Gdy urządzenie zostanie podłączone do pojazdu wyposażonego w 
skrzynkę interfejsu CAN, można sprawdzić klimatyzację pojazdu.
Czas wyświetlania ekranu klimatyzacji można regulować zgodnie z 
opisem w sekcji „Ustawianie czasu menu klimatyzacji” na 
stronie 25.

W przypadku regulacji klimatyzacji urządzenia włączony 
zostanie ekran klimatyzacji. 
Zostanie wyświetlony ekran trybu klimatyzacji. Można sprawdzić na 
ekranie informacje na temat klimatyzacji pojazdu.

Przykładowy ekran klimatyzacji

• W zależności od typu pojazdu, niektóre funkcje mogą nie być 
dostępne nawet w przypadku podłączenia skrzynki interfejsu 
CAN.

• Ekran klimatyzacji można także wyświetlić, dotykając ikony 
Klimatyzacja na ekranie głównym.

Stosowanie TuneIt
Można zaprogramować dźwięk tego urządzenia za pomocą 
podłączonego telefonu iPhone. Można również pobrać określone 
parametry dla danych pojazdów z bazy danych TuneIt firmy 
Alpine, które zapisane są w chmurze. Za pomocą aplikacji TuneIt 
App można również wysłać dostosowane parametry, aby inne 
osoby mogły ich używać i je oceniać.
Zainstalowaną aplikację TuneIt należy uruchomić na telefonie 
iPhone przed jego podłączeniem do urządzenia głównego.
Aplikację TuneIt można pobrać ze sklepu Apple App Store. Aby 
uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z 
przedstawicielem handlowym firmy Alpine.

• Aplikacja oraz powiązane specyfikacje oraz dane mogą zostać 
usunięte lub przestać być oferowane bez wcześniejszego 
powiadomienia.

• Informacje o modelach telefonu iPhone, które mogą być 
używane z tym urządzeniem, znajdują się w sekcji Apple 
CarPlay(strona 13).

Po wykonaniu powyższej procedury można używać telefonu 
iPhone do regulowania dźwięku tego urządzenia.

1 Należy upewnić się, że zasilanie urządzenia jest 
włączone.

2 Uruchomić aplikację TuneIt na telefonie iPhone. 
Dostosuj dźwięk urządzenia za pomocą telefonu 
iPhone.

• Nie można regulować poziomu głośności za pośrednictwem 
telefonu iPhone.

• Ustawień nie można jednocześnie wprowadzać za pomocą 
telefonu iPhone i tego urządzenia.

• Ustawień dźwięku nie można wprowadzać za pomocą telefonu 
iPhone, gdy urządzenie jest wyłączone itp.

• Podczas korzystania z tej funkcji należy przestrzegać lokalnych 
przepisów ruchu drogowego.

Regulacja dźwięku za pomocą telefonu 
iPhone
10-PL



Przykładowy ekran główny trybu Radio

Wyświetlacz wskaźnika zaprogramowanej stacji radiowej
Wyświetlenie pasma
Wyświetlenie częstotliwości
Przycisk konfiguracji dźwięku (patrz sekcja „Obsługa 
konfiguracji audio” strona 18)
Przycisk Function
Przycisk programu

Słuchanie audycji radiowych

1 Naciśnij przycisk Home.
Zostanie wyświetlony ekran główny.

2 Dotknij przycisku [Radio].
Zostanie włączony tryb radia, a na wyświetlaczu pojawi się ekran 
trybu Radio.

3 Dotknij opcji [ ], aby wybrać odpowiednie pasmo 
częstotliwości radiowej.
Każde dotknięcie powoduje zmianę pasma częstotliwości w 
następujący sposób:

4 Dotknij przycisku [Tune], aby wybrać tryb strojenia.

• Można wybrać jeden z dwóch trybów automatycznego 
strojenia: DX i Local:

- Tryb DX (Odległość); 
Zostaną dostrojone stacje o silnym i słabym sygnale.

- Tryb Local (Lokalny); 
Dostrojone zostaną jedynie stacje o silnym sygnale.
Ustawieniem początkowym jest DX.

• Jeśli pojawia się „Preset” lub „PTY”, należy wielokrotnie 
dotknąć przycisku [Tune], aż wyświetli się tryb strojenia.

5 Dotknij przycisku [ ], [ ] lub [ ], [ ], aby 
odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć 
częstotliwość radiową.
W trybie ręcznym, dotknij i przytrzymaj, aby zmienić 
częstotliwość w sposób ciągły.

Ręczne programowanie stacji

1 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować i zapisać 
w pamięci, dostrajając ją ręcznie lub automatycznie.

2 Dotknij i przytrzymaj dowolny przycisk 
zaprogramowanej stacji przez co najmniej 2 sekundy.
Wybrana stacja zostanie zapisana w pamięci.

3 Powtórz procedurę, aby zapisać w pamięci do 5 
innych stacji w tym samym paśmie częstotliwości.
Aby użyć tej procedury dla innych pasm częstotliwości, należy 
wybrać odpowiednie pasmo częstotliwości i wykonać ją 
ponownie.

W pamięci można zapisać do 30 zaprogramowanych stacji 
(6 stacji dla każdego pasma częstotliwości: FM1, FM2, FM3, 
MW lub LW).

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

Automatyczne programowanie 
stacji
W wybranym paśmie częstotliwości zostanie automatycznie 
wyszukane i zapamiętane 6 stacji.

Po wybraniu odpowiedniego pasma częstotliwości 
dotknij i przytrzymaj przycisk [A.Memo] (Automatyczne 
zapamiętywanie) przez co najmniej 2 sekundy.
Zostanie automatycznie wyszukanych i zapamiętanych po kolei dla 
przycisków programów 6 stacji o silnym sygnale (wg siły sygnału).
Po ukończeniu automatycznego zapisywania w pamięci, tuner 
wybiera stację dostępną po naciśnięciu przycisku programu 1.

• Jeżeli w pamięci nie zostaną zapisane żadne stacje, tuner powróci 
do stacji słuchanej przed rozpoczęciem procedury 
automatycznego zapisywania w pamięci.

• Tę procedurę można anulować naciśnięciem przycisku 
[A.Memo] podczas gdy tuner automatycznie wyszukuje stacje. 
Anulowanie przywróci poprzednie ustawienie programu tunera.

Wybieranie zaprogramowanych 
stacji radiowych
Wybierz zaprogramowaną stację w dowolnym paśmie, aby dostroić 
stację zapisaną pod tym numerem.

1 Wielokrotnie dotknij przycisku [ ], aby wyświetlić 
odpowiednie pasmo częstotliwości radiowej.

2 Dotknij jednego z przycisków zaprogramowanych 
ustawień, w których zapisana jest stacja.
Zostanie wybrana zaprogramowana stacja.

• Można także przełączać zaprogramowaną stację, dotykając 
przycisku [ ] lub [ ], gdy wybrany jest tryb strojenia „Preset”.

Radio

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

DX Seek 
(Wyszukiwanie 
wg odległości)

Local Seek 
(Wyszukiwanie 
stacji lokalnych)

Manual 
(Ręczny)

Przesuń palcem w 
lewo lub w prawo
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Przykładowy ekran informacji RDS

Wyświetlacz wskaźnika zaprogramowanej stacji radiowej
Wyświetlenie pasma
Wyświetlenie częstotliwości
Przycisk Function
Przycisk programu
Obszar informacji
Wskaźnik RDS
Przycisk konfiguracji dźwięku (patrz sekcja „Obsługa 
konfiguracji audio” strona 18)

Włączanie lub wyłączanie funkcji 
AF (częstotliwości alternatywne)
RDS (Radio Data System) to system informacji radiowych 
wykorzystujący podnośną częstotliwość 57 kHz standardowych 
emisji FM. System RDS umożliwia otrzymywanie różnych 
informacji, takich jak dane o ruchu drogowym, nazwy stacji 
radiowych oraz automatyczne przestrajanie na silniejszy nadajnik 
transmitujący ten sam program.

1 Naciśnij przycisk Home.

2 Dotknij przycisku [Radio].
Zostanie włączony tryb radia, a na wyświetlaczu pojawi się ekran 
trybu Radio.
• Wyświetlana zawartość różni się w zależności od ostatniego 

wybranego pasma. (np. [RadioFM1])

3 Dotknij przycisku [AF] na banerze dolnym, aby 
ustawić tryb AF na ON lub OFF.
Przy włączonym trybie AF (AF ON) zaświeci się wskaźnik „AF”.

• Trybu RDS nie można wyświetlić, jeśli pasmo częstotliwości 
radiowej jest ustawione na MW lub LW.

• Po wybraniu opcji AF ON (Tryb AF włączony) urządzenie 
automatycznie dostroi się do stacji o silnym sygnale z listy AF.

• Trybu AF OFF (Tryb AF wyłączony) należy używać, gdy 
automatyczne przestrajanie nie jest wymagane.

Wskazówki
• Jeżeli urządzenie odbierze sygnał PTY31 (komunikat alarmowy) 

wyświetli napis „Alarm” tylko, jeżeli funkcja PTY31 będzie 
włączona. Informacje na temat korzystania z tej funkcji zawiera 
sekcja „Ustawianie odbioru sygnału PTY31 (Emergency 
Broadcast)” (strona 28).

• Cyfrowe dane systemu RDS zawierają następujące informacje:

• Patrz strona 28, sekcje „Ustawienie PI SEEK (Wyszukiwanie 
kodu PI)”, „Odbieranie informacji RDS ze stacji regionalnych 
(Local)”, „Przełączanie języka funkcji PTY (Programme Type)” 
i „Ustawianie odbioru sygnału PTY31 (Emergency Broadcast)”.

Odbieranie informacji o ruchu 
drogowym
Dotknij przycisku [TA], aby włączyć tryb Informacje o 
ruchu drogowym.

Zaświeci się wskaźnik TA.

Po dostrojeniu stacji z informacjami o ruchu drogowym, zaświeci się 
wskaźnik TP.

Informacje o ruchu drogowym można usłyszeć tylko w momencie ich 
nadawania. Jeżeli informacje o ruchu drogowym nie są nadawane, 
urządzenie działa w trybie gotowości.
Gdy rozpocznie się nadawanie informacji o ruch drogowym, 
urządzenie automatycznie je odbierze, a na wyświetlaczu pojawi się 
napis „T.Info.” (Informacje o ruchu drogowym).

Po zakończeniu nadawania informacji o ruchu drogowym urządzenie 
automatycznie przełączy się w tryb gotowości.

• Jeżeli siła sygnału emisji informacji o ruchu drogowym spadnie 
poniżej określonego poziomu, urządzenie pozostanie w trybie 
odbioru przez 1 minutę. Jeżeli siła sygnału będzie pozostawać 
poniżej określonego poziomu przez 70 sekund, na wyświetlaczu 
będzie migał wskaźnik „TA”.

• Aby nie słuchać odbieranych informacji o ruchu drogowym, 
należy dotknąć przycisku [TA] w celu pominięcia komunikatu z 
informacjami o ruchu drogowym.
Tryb T. info pozostanie włączony (ON) w celu odbioru 
następnego komunikatu z informacjami o ruchu drogowym.

• W przypadku zmiany poziomu głośności podczas odbierania 
informacji o ruchu drogowym ustawienie poziomu zostanie 
zapamiętane. Podczas następnego odbioru informacji o ruchu 
drogowym poziom głośności zostanie automatycznie ustawiony 
na zapamiętaną wartość.

• Jeśli aktywowany zostaje tryb Informacji o ruchu drogowym, 
urządzenie automatycznie przełącza się na źródło radiowe 
(nawet jeśli wybrane zostanie inne źródło, z wyjątkiem 
nawigacji), i odbiera nadawane informacje o ruchu drogowym. 
Po zakończeniu transmisji informacji o ruchu drogowym 
urządzenie powróci do poprzedniego źródła.

RDS

Przesuń palcem w 
lewo lub w prawo

PI Identyfikacja programu
PS Nazwa usługi programu
AF Lista alternatywnych częstotliwości
TP Informacje o ruchu drogowym
TA Komunikat o ruchu drogowym
PTY Typ programu
EON Rozszerzenie na inne sieci
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Ręczne odbieranie informacji o 
ruchu drogowym

1 Dotknij przycisku [TA], aby włączyć tryb Informacje 
o ruchu drogowym.
Zaświeci się wskaźnik TA.

2 Dotknij [ ] lub [ ].
Wyszukiwanie stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.

• Informacji o ruchu drogowym można szukać w trybie DX Seek 
lub Local Seek.

Strojenie PTY (typ programu)

1 Dotknij przycisku [PTY Search].
Zostanie wyświetlony ekran wyboru listy PTY.

2 Dotknij wybrany typ programu, aby rozpocząć 
wyszukiwanie stacji nadającej program tego typu.
Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna stacja PTY, pojawi się napis 
„No PTY.”. (Brak programu tego typu).

3 Dotknij przycisku [Tune], aby wybrać tryb strojenia 
PTY. 
Włączony zostanie tryb PTY.

4 Aby wybrać stację w strojeniu PTY, dotknij przycisku 
[ ] lub [ ].

Priorytet dla wiadomości
Funkcja ta nadaje priorytet programowi informacyjnemu. Gdy 
tylko nadawany jest program informacyjny, obecnie słuchany 
program zostanie przerwany.

Dotknij przycisku [News] (Wiadomości), aby włączyć 
tryb PRIORITY NEWS (Priorytet dla wiadomości).
Na wyświetlaczu pojawi się napis „NEWS” (Wiadomości). Dotknij 
przycisku [News] (Wiadomości) ponownie, aby wyłączyć tryb Priority 
News (Priorytet dla wiadomości) i powrócić do poprzednio 
słuchanego programu.

Wyświetlanie wiadomości 
tekstowych stacji radiowej
Możliwe jest wyświetlanie wiadomości tekstowych nadawanych w 
stacji radiowej.

1 Wybierz stację radiową transmitującą wiadomości 
tekstowe.

2 Dotknij kilkakrotnie obszaru informacji ( ) 
(strona 12) w trybie radia FM, aby przełączyć na 
żądane informacje.

Apple CarPlay to bardziej inteligentny i bezpieczniejszy sposób 
korzystania z telefonu iPhone w samochodzie. Funkcja Apple 
CarPlay przenosi na ekran urządzenia iLX-700 czynności, które 
normalnie są wykonywane na telefonie iPhone podczas 
prowadzenia samochodu. Można otrzymywać wskazówki dojazdu, 
prowadzić połączenia, wysyłać i odbierać wiadomości i słuchać 
muzyki, a wszystko to w sposób, który pozwala skupić się na 
drodze. Po prostu podłącz telefon iPhone do urządzenia 
iLX-700 i ruszaj w drogę.

• Przed użyciem tej funkcji podłącz telefon iPhone przy użyciu 
kabla Lightning-USB (dostarczony z telefonem iPhone) do 
urządzenia iLX-700.

• Niektóre funkcje mogą nie być dostępne podczas jazdy.

Informacje dotyczące modeli telefonów iPhone 
zgodnych z tym urządzeniem

• Następujące urządzenia były testowane i potwierdziły zgodność z 
tym urządzeniem. Wcześniejsze wersje urządzeń mogą działać 
niepoprawnie.

iPhone 5s : wer. 7.1
iPhone 5c: wer. 7.1
iPhone 5: wer. 7.1

Dostęp do funkcji Apple CarPlay

1 Naciśnij przycisk Home.
Zostanie wyświetlony ekran główny.

2 Dotknij przycisku [Apple CarPlay].
Tryb Apple CarPlay zostanie włączony.
Dotknij żądanej ikony aplikacji na wyświetlaczu urządzenia 
iLX-700 lub użyj funkcji Siri, naciskając przycisk Siri.

• Aplikacja musi być zgodna z funkcją Apple Carplay, aby została 
wyświetlona na ekranie głównym.

Tryb tekstowy radia (PS/wiadomości tekstowe stacji radiowej)

Tryb informacji o utworze (PS/PTY/nazwa utworu/nazwa 
wykonawcy/nazwa albumu)

Funkcja Apple 
CarPlay (opcja)
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Obsługa urządzenia dodatkowego 
(opcja)
Aby obsługiwać urządzenia podłączone do gniazd AUX 
urządzenia iLX-700, postępuj zgodnie z procedurą poniżej.

• Włącz ustawienie „Wejście AUX”. Patrz sekcja „Ustawianie trybu 
AUX” (strona 27).

• Filmy będą ukryte podczas prowadzenia pojazdu.

1 Naciśnij przycisk Home.

2 Dotknij przycisku [AUX]*.
Zostanie wyświetlony ekran trybu Auxiliary AUX.

* Pojawi się nazwa trybu podana zgodnie z opisem w sekcji 
„Ustawianie nazwy urządzenia AUX” (strona 27).

Widok ekranu obsługi AUX podczas odtwarzania wideo

Dotknij ekranu.
Zostanie wyświetlony ekran obsługi Auxiliary AUX.

Przykładowy ekran główny w trybie AUX

[ ]
Przywołuje ekran Audio Setup (Konfiguracja Ekranu). (Patrz 
sekcja „Procedura konfiguracji ekranu” na stronie 21)

• Ekran obsługi zmieni się na ekran trybu dodatkowego 
(AUX) przez 5 sekund po wykonaniu operacji.

Aby ponownie wyświetlić ekran obsługi, należy dotknąć 
wyświetlacza.

[ ]
Przywołuje ekran Audio Setup (Konfiguracja dźwięku). (Patrz 
sekcja „Obsługa konfiguracji audio” na stronie 18)

• Ustawianie nazwy AUX dla trybu DVB-T wyświetla własne 
przyciski i umożliwia obsługę. Patrz sekcja „Ustawianie nazwy 
urządzenia AUX” (strona 27).

Obsługa przenośnego, cyfrowego 
odbiornika TV (DVB-T)
Aby obsługiwać przenośny, cyfrowy odbiornik TV (DVB-T) 
(opcja), ustaw „Ustawianie nazwy urządzenia AUX” (strona 27) 
na DVB-T.

1 Naciśnij przycisk Home.
Zostanie wyświetlony ekran główny.

2 Dotknij przycisku [DVB-T] (Tuner cyfrowy).
Na wyświetlaczu pojawi się ekran trybu DVB-T.

Urządzenie 
dodatkowe (opcja)

OSTRZEŻENIE
Oglądanie przez kierowcę telewizji lub filmu podczas 
kierowania pojazdem jest niebezpieczne (i w 
niektórych stanach nielegalne). Może rozpraszać 
kierowcę, uniemożliwiając mu patrzenie przed siebie, 
co może być przyczyną wypadku.

Urządzenie iLX-700 należy zamontować prawidłowo, 
tak aby kierowca nie mógł oglądać programów 
telewizyjnych/filmów wideo, o ile nie zatrzyma 
pojazdu i nie włączy hamulca postojowego. 

Jeżeli urządzenie iLX-700 nie zostanie zamontowane 
prawidłowo, umożliwi to kierowcy oglądanie telewizji 
lub filmów podczas prowadzenia pojazdu, co może 
odwracać uwagę kierowcy od drogi przed pojazdem i 
być przyczyną wypadku. Kierowca lub inne osoby 
mogą odnieść poważne obrażenia.

Zmiana na przenośny, cyfrowy odbiornik 
TV (DVB-T)
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Gdy dotkniesz ekranu w trybie DVB-T, wyświetli się ekran 
obsługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących 
obsługi patrz Instrukcja obsługi podłączonego przenośnego 
cyfrowego odbiornika TV (DVB-T).

Przykładowy widok ekranu trybu obsługi menu

[ ]
Przywołuje ekran Audio Setup (Konfiguracja Ekranu). (Patrz 
sekcja „Procedura konfiguracji ekranu” na stronie 21)
[ ]
Przywołuje ekran Audio Setup (Konfiguracja dźwięku). (Patrz 
sekcja „Obsługa konfiguracji audio” na stronie 18)
[ ]
Przełącza Kanał / Ulubiony kanał w dół.
[ ]
Przełącza Kanału / Ulubiony kanał w górę.
[Tune] (Channel lub Favourite)
Przełącza między trybem kanałów a trybem kanałów ulubionych.
[EPG]
Wyświetlanie elektronicznego przewodnika po programach 
(EPG). 
[Menu]
Przywołuje ekran menu.
[Menu Control]
Włączanie trybu obsługi menu.
[A/V]
Przełącza źródło.
[Scan]
Dotknij przełącznika, aby rozpocząć procedurę skanowania.

• Jeśli ustawienie dla „Ustawianie bezpośredniej obsługi dotykiem” 
(strona 27) jest ustawione na „Wł.”, bezpośrednia obsługa 
dotykiem jest dostępna. Przełączniki do obsługi bezpośredniego 
dotyku są wyświetlane na ekranie. Aby wyświetlić ekran obsługi, 
dotknij opcji [Control].

Sygnał wideo z opcjonalnej kamery można wyświetlić na 
wyświetlaczu urządzenia głównego.
W zależności od kamery, najpierw wybierz typ kamery (tylna lub 
inna). Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Ustawianie wejścia 
kamery” (strona 26).
Kamera tylna:
Jeśli podłączona jest kamera HCE-C305R/HCE-C300R/
HCE-C210RD/HCE-C200R/HCE-C155/HCE-C115/HCE-C105, 
podczas cofania na ekranie urządzenia automatycznie wyświetlany 
jest widok z tylnej kamery (wskazówki dotyczące szerokości pojazdu i 
dostępnej odległości).
Inne kamery:
Ustaw, gdy łączysz się z kamerą inną niż kamera tylna, np. kamera 
wewnętrzna lub boczna.

Obsługa kamery tylnej
Ustaw opcję „Pozycja” na „Rear” (Tylna). Patrz sekcja 
„Ustawianie wejścia kamery” na stronie 26.

1 Ustaw dźwignię skrzyni biegów w pozycji biegu 
wstecznego (R).
Obraz widoku do tyłu jest wyświetlany podczas cofania pojazdu.

2 Ustawienie dźwigni skrzyni biegów w dowolnej innej 
pozycji niż bieg wsteczny (R) powoduje powrót 
monitora do poprzedniego ekranu.

• Nigdy nie polegaj wyłącznie na kamerze podczas cofania. 
Zawsze odwracaj się i patrz, kamery natomiast używaj jako 
dodatkowej pomocy.

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

1 Naciśnij przycisk Home.
Zostanie wyświetlony ekran główny.

2 Dotknij przycisku [Camera] (Kamera).

Informacje o ekranie obsługi DVB-T Obsługa kamery 
(opcja)

Można dostosować jakość obrazu z kamery.
Elementy ustawień: Jasność / Kolor / Kontrast
Patrz sekcja „Konfiguracja ekranu” (strona 21).

Wyświetlanie obrazu wideo widoku do tyłu 
podczas cofania pojazdu

Ręczne wyświetlanie obrazu wideo widoku 
do tyłu
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1 Dotknij ekranu, gdy obraz z kamery będzie 
widoczny. 
Ekran obsługi jest wyświetlany na ekranie.
• Po 5 sekundach ekran obsługi powróci do ekranu 

wyświetlania kamery.

2 Dotknij [Guide Off] na ekranie wyświetlania tylnej 
kamery.
Wskazówka zniknie, następnie przełącznik [Guide Off] zmieni się 
na [Guide On].

3 Dotknij [Guide On], aby włączyć wskazówkę.

1 Dotknij ekranu, gdy obraz z kamery będzie 
widoczny. 
Ekran obsługi jest wyświetlany na ekranie.
• Po 5 sekundach ekran obsługi powróci do ekranu 

wyświetlania kamery.

2 Dotknij przycisku [Caution ↑] lub [Caution ↓].

• Po każdym dotknięciu,położenie ostrzeżenia przenosi się na górę 
lub dół ekranu.

Ustawione wartości kamery można przywołać zgodnie z opisem w 
sekcji „Konfiguracja ekranu” (strona 21).

1 Dotknij ekranu, gdy obraz z kamery będzie 
widoczny.
Ekran obsługi jest wyświetlany na ekranie.
Po 5 sekundach ekran obsługi powróci do ekranu wyświetlania 
kamery.

2 Dotknij przycisku [Preset] (Ustawienie).

Informacje o prowadnicy kamery 
tylnej
Aby wyświetlić wskazówkę, ustaw „Włączanie i wyłączanie ekranu 
przewodnika” (strona 16) na Wł. Także, aby dostosować 
wskazówkę, patrz „Dostosowywanie prowadnicy kamery tylnej” 
(strona 26). Można także wyłączyć wskazówkę na ekranie 
wyświetlania tylnej kamery.

Znaczenie oznaczeń wskazujących

Gdy samochód znajduje się na biegu wstecznym, monitor 
przełącza się na widok z tylnej kamery. Wskazówki pojawiają się, 
aby zobrazować szerokość auta i odległość od tylnego zderzaka.

Oznaczenie wydłużające szerokość auta (czerwony, 
żółty i zielony w kolejności zależnej od odległości)
Przy prawidłowej kalibracji, oznaczenia te wskazują szerokość 
auta. Jest to pomocne podczas prowadzenia auta po linii prostej 
podczas cofania.

Oznaczenia te przedstawiają odległość od tyłu samochodu (na 
końcu zderzaka).
• Oznaczenia nie są zsynchronizowane z kierownicą.
• Ustaw oznaczenia zgodnie z szerokością auta.

Symbole naprowadzające odległościowo
Oznaczenia te przedstawiają odległość od tyłu samochodu (od 
końca zderzaka).
• Oznaczenia nie są zsynchronizowane z kierownicą.
• Zalecamy, aby zmierzyć rzeczywistą odległość do oznaczeń 

po zaparkowaniu auta na płaskiej powierzchni.

• Zależnie od stanu samochodu lub nawierzchni drogi, zasięg 
widzenia może być różny.

• Kamera ma ograniczony zasięg widzenia. Obiekty znajdujące się 
pod dużymi kątami względem kamery (np. pod zderzakiem lub 
na przeciwnym jego końcu) mogą znajdować się poza polem 
widzenia kamery.

• Obraz z kamery tylnej może mieć odcień różniący się od 
właściwego otoczenia.

• W zależności od samochodu, naprowadzanie może zbaczać w 
lewo lub prawo. Nie oznacza to wystąpienia awarii.

Włączanie i wyłączanie ekranu 
przewodnika

Regulacja położenia wyświetlania 
ostrzeżeń

Przywoływanie dostosowanych wartości 
kamery
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Symbol naprowadzający odległości

Symbole naprowadzające odległości odzwierciedlają odległość 
podłoża od tylnego zderzaka. Trudno jest dokładnie oszacować 
odległość do obiektów znajdujących się powyżej poziomu podłoża.
W poniższym przykładzie odległość do A wynosi 0,5 m, a odległość 
do B wynosi 1 m.

<Ekran>

<Pozycje A, B i C>

Na ekranie, zgodnie z symbolami naprowadzającymi, 
ciężarówka wydaje się być zaparkowana w odległości 
1 m (z pozycji B). Jednakże, jeśli wycofać auto do 
pozycji A, spowodowałoby to kolizję z ciężarówką.
Na ekranie pozycje A, B i C wydają się być umieszczone 
w kolejności wg. odległości. Jednak pozycje A i C to ta 
sama odległość, a pozycja B znajduje się dalej niż 
pozycje A i C.

• Oznaczenie przedłużenia szerokości auta odzwierciedla 
odległość do powierzchni drogi. Odległość do obiektu na drodze 
nie jest dokładnie oddawana przez znaczniki.

• W następujących warunkach widoczność ekranu może zostać 
pogorszona. Nie oznacza to wystąpienia awarii.

- Gdy jest ciemno (w nocy itd.).
- W warunkach bardzo niskiej lub wysokiej temperatury.
- Gdy krople wody przylegają do kamery lub gdy wilgotność 

jest wysoka (deszczowa pogoda itd.).
- Gdy ciała obce (błoto itd.) przylegają do kamery lub jej 

otoczenia.
- Gdy światło słoneczne skierowane jest bezpośrednio na 

soczewkę kamery.

Błąd między ekranem i właściwą powierzchnią drogi
W następujących warunkach powstają błędy między 
naprowadzaniem na ekranie a rzeczywistą powierzchnią drogi. 
(Ilustracja pokazuje przypadek, gdzie kamera zamontowana jest w 
typowym miejscu.)

Gdy za samochodem znajduje się wzniesienie 
(przykład)

<Ekran>

<Położenie samochodu>

Znaczniki naprowadzające odległościowo 
odzwierciedlają odległość od płaskiej powierzchni drogi. 
Z tego powodu, w przypadku obecności wzniesienia za 
samochodem, znaczniki pokażą odległość mniejszą niż 
wynosi ona naprawdę. Przykładowo, jeśli przeszkoda 
znajduje się na wzniesieniu, które jest za samochodem, 
może się wydawać, jakby była dalej niż jest naprawdę.
Może również wystąpić błąd między naprowadzaniem a 
rzeczywistą ścieżką samochodu na powierzchni drogi.

C

B

A (około 0,5 m)

około 1 m

Symbole naprowadzające odległościowo

Rzeczywiste odległości

Błąd Błąd
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Gdy za samochodem znajduje się spadek (przykład)

<Ekran>

<Położenie samochodu>

W przypadku spadku za samochodem, znaczniki pokażą 
odległość większą niż wynosi ona naprawdę. 
Przykładowo, jeśli przeszkoda znajduje się na spadku, 
który jest za samochodem, może się wydawać, jakby 
była bliżej niż jest naprawdę.
Może również wystąpić błąd między naprowadzaniem a 
rzeczywistą ścieżką samochodu na powierzchni drogi.

Pozostałe funkcje kamery
Ustaw „Other” (Inne) dla opcji „Pozycja” (strona 26).

1 Naciśnij przycisk Home.
Zostanie wyświetlony ekran główny.

2 Dotknij przycisku [Camera] (Kamera).

Położenie ostrzeżeń dla innych kamer może być regulowane. Patrz 
„Regulacja położenia wyświetlania ostrzeżeń” (strona 16), aby 
uzyskać więcej informacji na temat tych czynności.

Ustawione wartości kamery można przywołać zgodnie z opisem w 
sekcji „Konfiguracja ekranu” (strona 21). Patrz „Przywoływanie 
dostosowanych wartości kamery” (strona 16), aby uzyskać więcej 
informacji na temat tych czynności.

Obsługa konfiguracji audio

1 Dotknij przycisku [ ] na ekranie głównym.
Zostanie wyświetlony główny ekran Setup (Konfiguracja).

2 Dotknij [Audio].
Zostanie wyświetlony ekran Audio Setup (Konfiguracja dźwięku).
• Z każdego ekranu aplikacji można wyświetlić ekran 

Konfiguracji Audio. Dotknij przycisku [ ] na dowolnym 
ekranie aplikacji.

3 Wybierz żądany element.
Jeśli pojawi się „ ”, oznacza to możliwość bardziej 
szczegółowego wyboru. Dotknij żądany element.
Jeśli „ ” nie pojawi się, przejdź do kroku 4.

Elementy ustawień : Balance / Fader / Bass*1*2 / Treble*1*2 / 
Subwoofer*3 / Subwoofer Level*2*4 / 
Subwoofer Phase*4 / Bass Engine SQ*1 / 
Typ Bass*1*5 / Bass*1*5 / Głośność aplikacji / 
Media Xpander*1*2 / EQ Presets*1*2 / Defeat

*1 Te elementy są wyłączone, jeżeli opcja DEFEAT jest ustawiona 
na ON.

*2 Te elementy są wyłączone, jeżeli opcja Bass Engine SQ jest 
ustawiona na ON.

*3 Te elementy są wyłączone, jeżeli pobrany parametr Bass Engine 
SQ jest używany za pośrednictwem aplikacji TuneIt.

*4 Te elementy są wyłączone, jeżeli opcja Subwoofer jest ustawiona 
na OFF.

*5 Te elementy są wyłączone, jeżeli opcja Bass Engine SQ jest 
ustawiona na OFF.

4 Dotknij przycisku [ ] lub [ ] itd., aby zmienić 
ustawienia danego elementu.

Informacje o regulacji położenia 
wyświetlania ostrzeżeń

Informacje o dostosowanej wartości 
jakości obrazu

Błąd Błąd

Konfiguracja
Konfiguracja audio

Poniższe kroki od 1 do 5 są wspólne dla każdej „Elementy 
ustawień” funkcji Konfiguracja dźwięku. Szczegółowe 
informacje zawierają poszczególne sekcje.
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5 Dotknięcie przycisku [ ] spowoduje powrót do 
ekranu głównego aplikacji.
Dotknij przycisku [ ], aby powrócić do poprzedniego ekranu.

• Nie należy ustawiać kluczyka zapłonu w położeniu wyłączenia 
(OFF) bezpośrednio po zmianie ustawień konfiguracji audio 
(podczas gdy system automatycznie zapisuje dane). W 
przeciwnym wypadku ustawienia mogą nie zostać zmienione.

• Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obsługi ekranu listy 
zawiera sekcja strona 9.

Informacje o aplikacji TuneIt
Konfigurację audio tego urządzenia można także określić za 
pomocą aplikacji TuneIt zainstalowanej na telefonie iPhone.
Możliwe jest także pobranie określonych parametrów dla 
niektórych samochodów z bazy danych TuneIt firmy Alpine.
Za pomocą aplikacji TuneIt App można również wysłać 
dostosowane parametry, aby inne osoby mogły ich używać i je 
oceniać.
W trybie sterowania dźwięk na ekranie Audio Setup (Konfiguracja 
dźwięku) wyświetlany jest napis „TuneIt connected.” (Połączono 
aplikację TuneIt) i nie można wykonywać żadnej operacji.

• Aplikację TuneIt można pobrać ze sklepu Apple App Store.
• Parametry korekcji opóźnienia, zwrotnicy i korektora 

parametrycznego można ustawić tylko za pomocą aplikacji 
TuneIt.

• Należy także zapoznać się z sekcją „Stosowanie TuneIt” na 
stronie 10.

Dostosowywanie balansu (lewo-
prawo)
Dostosuj głośność dźwięku w głośnikach z lewej i z prawej strony.

Element ustawień: Balance
Zawartość ustawienia: L (lewa strona) 15 do R (prawa strona) 15 

(ustawienie początkowe: 0)

Dostosowywanie fadera (przód-tył)
Dostosuj głośność dźwięku w głośnikach z przodu i z tyłu.

Element ustawień: Fader
Zawartość ustawienia: F (przód) 15 do R (tył) 15 (ustawienie 

początkowe: 0)

Ustawianie poziomu basów
Poziom basów można zwiększyć lub zmniejszyć.

Element ustawień: Bass
Zawartość ustawienia: -7 do +7 (ustawienie początkowe: 0)

Ustawianie poziomu sopranów
Poziom sopranów można zwiększyć lub zmniejszyć.

Element ustawień: Treble
Zawartość ustawienia: -7 do +7 (ustawienie początkowe: 0)

Ustawianie subwoofera

Jeśli do urządzenia podłączony jest opcjonalny subwoofer, należy 
wykonać następujące ustawienia.

Element ustawień: Subwoofer
Zawartość ustawienia: ON / OFF (ustawienie początkowe: OFF)

Poziom dźwięku subwoofera można ustawić, gdy subwoofer jest 
podłączony.

Element ustawień: Subwoofer Level
Zawartość ustawienia: 0 do 15 (ustawienie początkowe: 0)

Fazę wyjścia subwoofera można przełączyć między ustawieniami 
Subwoofer Normal (0°) (Subwoofer - normalnie (0°)) lub 
Subwoofer Reverse (180°) (Subwoofer - odwrócone (180°)).

Element ustawień: Subwoofer Phase
Zawartość ustawienia: 0° / 180° (ustawienie początkowe: 0°)

Ustawianie funkcji Bass Engine SQ
Funkcja Bass Engine SQ używana jest do łatwiejszej poprawy 
muzyki o zróżnicowanych poziomach. Za pomocą różnych 
dostępnych poziomów można poprawić niskie tony, aby 
dopasować do danego rodzaju muzyki.

• Za pomocą aplikacji TuneIt można pobrać dane optymalnej 
konfiguracji trybu Bass Engine SQ dla używanego zestawu 
głośników.

Wybierz ustawienie „ON” (WŁ.), aby używać funkcji Bass Engine 
SQ.

Element ustawień: Bass Engine SQ
Zawartość ustawienia: OFF / ON (ustawienie początkowe: OFF)

Włączanie i wyłączanie subwoofera

Regulacja poziomu dźwięku subwoofera

Ustawianie fazy subwoofera

Włączanie/wyłączanie funkcji BASS 
ENGINE SQ
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Można ustawić ulubiony typ funkcji Bass Engine SQ.

Element ustawień: Typ Bass
Zawartość ustawienia: Standard / Punch / Low Bass / Mid 

Bass / Rich (ustawienie początkowe: 
Standard)

Przy funkcji BASS ENGINE SQ ustawionej na ON, jednolita 
regulacja poziomu niskich tonów ma wpływ na szereg parametrów 
dźwięku, aby uzyskany efekt niskich tonów był optymalny.

Element ustawień: Bass
Zawartość ustawienia: 0 do 6 (ustawienie początkowe: 3)
• Ma to wpływ na takie parametry niskich tonów, jak poziom 

niskich tonów, poziom wysokich tonów, ustawienia wstępne 
korektora, korektor parametryczny*, subwoofer*, poziom 
subwoofera, ekspander dźwięku, zwrotnica* i korekcja czasu*. 
Te pozycje są automatycznie ustawiane w trybie BASS ENGINE 
SQ i nie można ich dostosować osobno.

• Efekt ustawienia BASS ENGINE SQ jest zwiększany kolejno od 
poziomu 0 do poziomu 6.

* gdy pozycja jest ustawiana za pomocą aplikacji TuneIt

Informacje o konfiguracji, gdy podłączony jest 
zewnętrzny wzmacniacz
Aby zoptymalizować ustawienie funkcji Bass Engine SQ, zalecamy 
wykonanie następującej procedury w celu skonfigurowania 
wzmacniacza. 
Po skonfigurowaniu funkcja Bass Level zostanie dostosowana 
odpowiednio do muzyki.
1) Ustaw wzmocnienie wzmacniacza na „MIN”.
2) Ustaw przełącznik selektora trybu zwrotnicy na „OFF” (WYŁ.).
3) Ustaw funkcję Bass Engine SQ tego urządzenia na „ON” 

(WŁ.), a opcję Bass Engine Level na „3”.
4) Odtwórz utwór w gatunku, którego najczęściej słuchasz, a 

następnie dostosuj wzmocnienie wzmacniacza.

Konfiguracja poziomu dźwięku dla 
każdej z aplikacji
Dla każdej aplikacji można dostosować poziom głośności. 

Element ustawień: Głośność alpikacji
Kolejny element ustawień: Radio / Apple CarPlay / 

Auxiliary (AUX)
Zawartość ustawienia*: -14 do +14 (ustawienie początkowe: 0)
* Tylko dla trybu Radio oraz Auxiliary (AUX). 

• Aplikacje, dla których można dokonać ustawień, różnią się w 
zależności od podłączonego urządzenia i ustawień.

Ustawianie głośności dla trybu Apple CarPlay
Gdy podłączony jest telefon iPhone 5 lub nowszy, dotykając 
przycisku [Apple CarPlay], można regulować ustawienia rozrywki, 
połączeń telefonicznych, poziomu głośności dzwonka i ostrzeżeń, 
poziomu głośności dotyku i wskazówek oraz Siri dla trybu Apple 
CarPlay.
Element ustawień: Rozrywka / Głośność rozmowy / Dzwonki i 

Powiadomienia / Dotyk i Głośność 
wskazówek / Siri

Zawartość ustawienia dla funkcji Rozrywka: 
-14 do +14 (ustawienie początkowe: 0)

Zawartość ustawienia dla funkcji Głośność rozmowy / Dzwonki i 
Powiadomienia / Siri: 1 do 11 (ustawienie początkowe: 5)

Zawartość ustawienia dl funkcji Dotyk i Głośność wskazówek: 
1 do 7 (ustawienie początkowe: 4)

• Wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniu Regulacja dźwięku 
obsługi lub Apple CarPlay (strona 23) w funkcji Głośność 
dotyku i wskazówek zostaną odzwierciedlone w innych 
ustawieniach.

Ustawianie MX (Media Xpander) 
(Ekspandera dźwięku)
Czyste odtwarzanie muzyki z radia FM, funkcji Apple CarPlay i 
urządzenia AUX będzie możliwe nawet w samochodach o 
wysokim natężeniu hałasu z drogi.

Element ustawień: Media Xpander

1 Włącz opcję Media Xpander.

2 Dotknij przycisku [ ] lub [ ], aby wybrać 
preferowany poziom, albo Off.

FM
Częstotliwości średnie i wysokie stają się bardziej czyste i dają lepiej 
zbalansowany dźwięk na wszystkich pasmach.

Apple Carplay (CMPM)
Umożliwia korekcję informacji pominiętych podczas kompresji. 
Powoduje odtwarzanie zrównoważonego dźwięku zbliżonego do 
oryginału.

Auxiliary (AUX)
Wybierz tryb MX (Ekspander dźwięku) (CMPM, MOVIE (Film) lub 
MUSIC (Muzyka)) odpowiedni dla źródła dźwięku.

• Aby anulować tryb MX dla wszystkich aplikacji muzycznych, 
należy w kroku 1 wyłączyć funkcję Media Xpander.

• Brak trybu MX podczas słuchania audycji radiowych w pasmach 
MW i LW.

Ustawienia wstępne korektora (EQ 
Presets)
Fabrycznie ustawionych jest 10 typowych ustawień korektora 
dostosowanych do różnego typu muzyki.

Element ustawień: EQ Presets
Zawartość ustawienia: FLAT (ustawienie początkowe) / POP / 

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

• Można wybrać tylko jeden typ w celu odtwarzania.
• Komunikat „USER” wyświetlany jest w przypadku regulacji 

poziomu niskich/wysokich tonów lub wprowadzeniu 
jakiejkolwiek zmiany w funkcji korektora parametrycznego w 
aplikacji TuneIt.

Ustawianie opcji Defeat 
(Przywracanie ustawień)
Jeśli funkcja Przywracanie ustawień jest „Włączona”, funkcje 
Poziom tonów niskich, Poziom tonów wysokich, Bass Engine SQ, 
MX oraz Ustawienia korekcji dźwięku są WYŁĄCZONE. 
Wyłącza to wszelkie ustawienia jakich dokonano dla powyższych 
funkcji.

Element ustawień: Defeat
Zawartość ustawienia: OFF / ON (ustawienie początkowe: OFF)

Ustawianie typu funkcji Bass Engine SQ

Standard: lekkie wzmocnienie dolnego zakresu w celu 
wyeliminowania hałasu z drogi.

Punch: mocniejsze wzmocnienie dolnego zakresu (uderzenie).
Low Bass:wzmocnienie bardzo niskich tonów w celu zapewnienia 

lepszego odsłuchu bez uderzającego poziomu średniego 
zakresu niskich tonów.

Mid Bass: większe wzmocnienie średniego zakresu niskich tonów 
dla systemów z mniejszymi subwooferami.

Rich: wzmocnienie wszystkich zakresów niskich tonów w celu 
uzyskania dźwięku bardziej wypełnionego basami.

Dostosowanie poziomu funkcji Bass 
Engine SQ
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Procedura konfiguracji ekranu

1 Dotknij przycisku [ ] na ekranie głównym.
Zostanie wyświetlony główny ekran Setup (Konfiguracja).

2 Dotknij przycisku [Wyświetlacz].
Zostanie wyświetlony ekran Display Setup (Konfiguracja ekranu).
• Z ekranu każdej aplikacji można wyświetlić ekran 

Konfiguracji Ekranu. Dotknij przycisku [  ] na 
dowolnym ekranie aplikacji (w trybie wideo).

3 Dotknij żądaną aplikację.

• Opcję „Auxiliary (AUX)” można wybrać w trybie AUX.
• Zostanie wyświetlona pozycja kamery określona w 

ustawieniach „Kamera”. Nazwy kamer nie zostaną 
wyświetlone gdy ustawiona jest pozycja „Off” (Wył.) 
(strona 26). 

4 Przy żądanym elemencie dotknij [ ].

Elementy, jakie można ustawiać różnią się w zależności od aplikacji. 
[Auxiliary (AUX)]:
Tryb wyświetlania / Jasność / Kolor / Kontrast / Ostrość
[Kamera]:
Jasność / Kolor / Kontrast

5 Dotknij [ ] lub [ ], aby zmienić ustawienie. 

6 Dotknięcie przycisku [ ] spowoduje powrót do 
ekranu głównego aplikacji. 
Dotknij przycisku [ ], aby powrócić do poprzedniego ekranu.

• Nie należy ustawiać kluczyka zapłonu w położeniu wyłączenia 
(OFF) bezpośrednio po zmianie ustawień konfiguracji ekranu 
(podczas gdy system automatycznie zapisuje dane). W 
przeciwnym wypadku ustawienia mogą nie zostać zmienione.

Element ustawień: Tryb wyświetlania
Zawartość ustawienia: WIDE (ustawienie początkowe) / 

NORMAL

W trybie WIDE (panoramicznym) obraz jest rozciągany poziomo, aby 
wypełnić cały ekran.

W trybie NORMAL (normalnym) monitor wyświetla normalny obraz na 
środku ekranu z pionowymi czarnymi pasami z boku.

Element ustawień: Jasność
Zawartość ustawienia: -15 do +15 (ustawienie początkowe: 0)

Jasność można ustawić w zakresie od MIN (Minimalna) (-15) do MAX 
(Maksymalna) (+15). Po osiągnięciu wartości minimalnej lub 
maksymalnej na wyświetlaczu pojawi się odpowiednio napis „MIN” 
(Minimalny) lub „MAX” (Maksymalny). 

Element ustawień: Kolor
Zawartość ustawienia: -15 do +15 (ustawienie początkowe: 0)

Kolory można ustawić w zakresie od MIN (Minimalny) (-15) do MAX 
(Maksymalny) (+15). Po osiągnięciu wartości minimalnej lub 
maksymalnej na wyświetlaczu pojawi się odpowiednio napis „MIN” 
(Minimalny) lub „MAX” (Maksymalny).

Element ustawień: Kontrast
Zawartość ustawienia: -15 do +15 (ustawienie początkowe: 0)

Kontrast można ustawić w zakresie od MIN (Minimalny) (-15) do MAX 
(Maksymalny) (+15). Po osiągnięciu wartości minimalnej lub 
maksymalnej na wyświetlaczu pojawi się odpowiednio napis „MIN” 
(Minimalny) lub „MAX” (Maksymalny).

Konfiguracja ekranu

Aby można było wyświetlić ekran trybu Display (Ekran), musi być 
włączony hamulec postojowy. Próba wyświetlenia tego ekranu 
podczas jazdy spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia – „Unable to 
operate while driving” (Nie można używać podczas jazdy).

Poniższe kroki od 1 do 6 są wspólne dla każdej „Element 
ustawień” funkcji Konfiguracja ekranu. Szczegółowe 
informacje zawierają poszczególne sekcje.

Przełączanie trybów wyświetlania

Regulacja jasności

Regulacja kolorów obrazu

Regulacja kontrastu obrazu
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Element ustawień: Ostrość
Zawartość ustawienia: -3 do +3 (ustawienie początkowe: 0)

Jakość obrazu można dostosować w zakresie od -3 do +3. Po 
ustawieniu minimalnej i maksymalnej wartości na wyświetlaczu 
pojawia się napis „SOFT” (Łagodne) i „HARD” (Ostre).

Podczas dokonywania regulacji kamery można zapisać ustawienia 
wykonane dla opcji „Regulacja jasności, koloru i kontrastu”.

Element ustawień: Preset1 / Preset2

1 Aby zapisać wykonane ustawienia dla opcji „Regulacja 
jasności, koloru i kontrastu” (strona 21), dotknij i przytrzymaj 
opcji [Preset1] lub [Preset2].

2 Aby przywołać zapisane ustawienia, naciśnij [Preset1] lub 
[Preset2].

Procedura dostosowywania 
ustawień ogólnych

1 Dotknij przycisku [ ] na ekranie głównym.
Zostanie wyświetlony główny ekran Setup (Konfiguracja).

2 Dotknij opcji [General].
Zostanie wyświetlony ekran General Setup (Konfiguracja ogólna).

3 Dotknij przycisku [ ] lub [ ] itd., odpowiedniej 
pozycji, aby zmienić jej ustawienie. W przypadku 
elementów, przy których widoczne jest „ ”, 
dotknięcie danego elementu powoduje wyświetlenie 
dalszego ekranu wyboru.

Elementy ustawień : Data / Język / Przewijanie tekstu / Poziom 
dźwięków / Dotyk i Głośność wskazówek / 
Wyciszenie podczas cofania / Ekran/
Podświetlenie / Kod bezpieczeństwa / Funkcje 
pojazdu* / O produkcie / Tryb demonstracyjny

* Ten element jest wyświetlany, gdy urządzenie zostanie 
podłączone do pojazdu wyposażonego w moduł interfejsu 
CAN.

• W zależności od elementu, powtórz krok 3.
• Wyświetlane pozycje mogą się różnić w zależności od 

ustawienia.

4 Dotknięcie przycisku [ ] spowoduje powrót do 
ekranu głównego aplikacji.
Dotknij przycisku [ ], aby powrócić do poprzedniego ekranu.

• Nie należy ustawiać kluczyka zapłonu w położeniu wyłączenia 
(OFF) bezpośrednio po zmianie ustawień konfiguracji ogólnej 
(gdy system automatycznie zapisuje dane). W przeciwnym 
wypadku ustawienia mogą nie zostać zmienione.

Regulacja jakości obrazu

Zapisywanie i przywoływanie 
dostosowanej jakości obrazu

Ustawienia ogólne

Aby można było wyświetlić ekran trybu General (Ogólne), musi być 
włączony hamulec postojowy. Próba wyświetlenia tego ekranu 
podczas jazdy spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia – „Unable to 
operate while driving” (Nie można używać podczas jazdy).

Poniższe kroki od 1 do 4 są wspólne dla każdej „Elementy 
ustawień” funkcji Konfiguracja ogólna. Szczegółowe 
informacje zawierają poszczególne sekcje.
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Ustawianie czasu

Można wybrać typ wyświetlanego zegara (12- lub 24-godzinny) w 
zależności od własnych preferencji.

Element ustawień: Opcje zegara
Zawartość ustawienia: 12h / 24h (ustawienie początkowe) 

Element ustawień: Ustawienia zegara
Dodatkowe elementy: Godzina / Minuta 
Zawartość ustawienia: 1-12 lub 0-23 / 0-59 

• Dotknij i przytrzymaj [ ] lub [ ], aby w sposób automatyczny 
przejść sekwencję zmian. 

Ustawienia języka

Możliwa jest zmiana języka wyświetlania menu konfiguracji, 
informacji zwrotnych itd. w tym urządzeniu.

Element ustawień: Język
Zawartość ustawienia:

• Dotknij przycisku [OK], aby zatwierdzić wybór języka i 
wyświetlać ekran w tym języku.

Ustawianie przewijania tekstu

Wiadomości tekstowe na ekranie audio są przewijane.

Element ustawień: Przewijanie tekstu
Zawartość ustawienia: OFF (ustawienie początkowe) / ON

Ustawianie dźwięku przycisków

Element ustawień: Poziom dźwięków
Zawartość ustawienia: On (ustawienie początkowe) / Off

Po włączeniu funkcji Dźwięk przy dotyku, można zmienić głośność 
dźwięku słyszanego po dotknięciu przycisku. 

Element ustawień: Dotyk i Głośność wskazówek
Zawartość ustawienia: 1 do 7 (ustawienie początkowe: 4)

• Wartość ustawienia jest zawsze brana pod uwagę w trybie 
nawigacji, nawet jeśli funkcja Dźwięk przy dotyku jest 
wyłączona.

• Wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniu Regulacja dźwięku 
obsługi lub Apple CarPlay (strona 20) w funkcji Głośność 
dotyku i wskazówek zostaną odzwierciedlone w innych 
ustawieniach.

Ustawianie wyciszania podczas 
cofania
Można określić, czy wyciszać odtwarzanie muzyki po ustawieniu 
drążka zmiany biegów w pozycji biegu wstecznego (R).

Element ustawień: Wyciszenie podczas cofania
Zawartość ustawienia: OFF (ustawienie początkowe) / ON

Ustawianie ekranu i podświetlenia

Podświetlenie zapewnia lampa fluorescencyjna wbudowana w 
panel ciekłokrystaliczny. Funkcja kontroli podświetlenia 
dostosowuje jasność podświetlenia na podstawie jasności w 
samochodzie, aby ułatwić uzyskanie optymalnej jakości obrazu.

Element ustawień: Ściemniacz
Zawartość ustawienia: Auto (ustawienie początkowe) / On / Off

• Po ustawieniu opcji „Auto” (Automatycznie) lub „On” (Wł.), 
ustawienie to jest także stosowane do podświetlenia przycisków, 
zgodnie z opisem w sekcjach „Regulacja podświetlenia przycisków” 
(strona 24)i „Regulacja podświetlenia wyświetlacza” (strona 24).

Ustawianie wyświetlanego zegara

Ustawianie czasu

Godzina: Umożliwia ustawienie godziny.
Minuta: Umożliwia ustawienie minut.

Ustawianie języka menu

Ustawianie przewijania

OFF: Powoduje wyłączenie trybu przewijania.
ON: Powoduje włączenie trybu automatycznego przewijania. 

Przewijanie jest powtarzane, gdy samochód jest 
zaparkowany.

Ustawienie Włącz/wyłącz dźwięk przy 
dotyku

On: Włącz dźwięk przy dotyku.
Off: Wyłącz dźwięk przy dotyku. Nawet pomimo wyłączenia tej 

pozycji, wskazówki nawigacji będą słyszane podczas 
obsługi ekranu nawigacji.

Regulacja dźwięku obsługi

Ustawianie jasności podświetlenia

Auto: Powoduje automatyczne dostosowanie jasności 
podświetlenia tła monitora do jasności wnętrza samochodu.

On: Powoduje ustawienie niskiej jasności podświetlenia tła 
monitora.

Off: Powoduje wyłączenie trybu automatycznego podświetlenia i 
ustawia dużą jasność podświetlenia tła monitora.
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Możliwe jest ustawienie intensywności podświetlenia przycisków 
nocą.

Element ustawień: Podświetlenia przycisków
Zawartość ustawienia: -2 do +2 (ustawienie początkowe: 0)

Jasność podświetlenia można dostosować. Tej funkcji można użyć 
na przykład do zmiany jasności ekranu podczas jazdy nocą.

Element ustawień: Podświetlenie ekranu
Zawartość ustawienia: -15 do +15 (ustawienie początkowe: 0)

Poziom można ustawić w zakresie od MIN (Minimalny, -15) do MAX 
(Maksymalny, +15). Po osiągnięciu wartości minimalnej lub 
maksymalnej na wyświetlaczu pojawi się odpowiednio napis „MIN” 
(Minimalny) lub „MAX” (Maksymalny).

Jako obraz powitalny ekranu można ustawić plik obrazu. Należy 
skopiować wybrany plik obrazu z urządzenia pamięci USB.

Element ustawień: Otwieranie personalizacji
Zawartość ustawienia: Default (ustawienie początkowe) / User

Plik wybrany w trybie użytkownika zostanie skopiowany zgodnie z 
poniższą procedurą.

1 Podłącz urządzenie pamięci USB zawierające plik 
BMP, który ma zostać skopiowany do tego 
urządzenia.

2 Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem 
dotknij przycisku [OK].
Obraz powitalny zostanie zmieniony.

Dozwolone pliki obrazu

Ustawianie kodu 
zabezpieczającego

System można tak ustawić, aby nie można było go używać bez 
wprowadzenia hasła. Po włączeniu tego ustawienia i określeniu 
hasła przy pierwszym podłączeniu systemu do akumulatora i 
włączeniu zasilania wymagane jest wprowadzenie hasła.

Element ustawień: Kod bezpieczeństwa
Zawartość ustawienia: Off (ustawienie początkowe) / On

Ustawianie hasła

1 Ustaw opcję „Kod bezpieczeństwa” na wartość 
„On” (Wł.).

2 Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem, 
dotknij przycisku [OK].
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania hasła.

3 Wprowadź hasło, a następnie dotknij przycisku 
[Enter].
• Wprowadź 6-cyfrową liczbę.
• Wprowadzane cyfry wyświetlane są jako „*”.

4 Wprowadź ponownie to samo hasło, a następnie 
dotknij przycisku [Enter].
Hasło zostanie ustawione, a system powróci do poprzedniego 
ekranu.

• Jeśli użytkownik zapomni hasło, korzystanie z urządzenia nie 
będzie możliwe. W takim przypadku konieczna będzie 
interwencja serwisu.

Usuwanie hasła

1 Ustaw opcję „Kod bezpieczeństwa” na wartość 
„Off” (Wył.).
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania hasła.

2 Wprowadź ponownie ustawione hasło, a następnie 
dotknij przycisku [Enter].
Hasło zostanie usunięte, a system powróci do poprzedniego 
ekranu.
• Wprowadzane cyfry wyświetlane są jako „*”.

Regulacja podświetlenia przycisków

Regulacja podświetlenia wyświetlacza

Zmiana obrazu powitalnego

Format pliku: BMP
Rozmiar obrazu: 800 × 480 pikseli, RGB, 24 bity lub mniej
Nazwa folderu: OPENINGFILE
Nazwa pliku: openingfile.bmp

Ustawianie kodu zabezpieczającego
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Ustawianie funkcji pojazdu

W przypadku regulacji klimatyzacji urządzenia włączony zostanie 
ekran klimatyzacji. 
Czas wyświetlania ekranu klimatyzacji można dostosować przy 
użyciu tego ustawienia.

Element ustawień: Czas menu klimatyzacji
Zawartość ustawienia: None / 5 s / 10 s / Continued display

• Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Dostęp do trybu 
klimatyzacji” (strona 10).

• W zależności od pojazdu, ten element ustawień może być 
wyłączony.

Ekran czujników parkowania zostaje wyświetlony, gdy przez 
przednie lub tylne czujniki pojazdu wykryta zostanie przeszkoda 
znajdująca się w pewnej odległości.
Czas wyświetlania ekranu czujników parkowania można 
dostosować przy użyciu tego ustawienia.

Element ustawień: Czas menu czujników parko.
Zawartość ustawienia: None / 5 s / 10 s / Continued display

• Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Funkcja wyświetlania 
czujników parkowania” (strona 10).

• W zależności od pojazdu, ten element ustawień może być 
wyłączony.

Typ pojazdu można dostosować przy użyciu tego ustawienia. 
System czujników parkowania będzie zapewniać bardziej 
precyzyjne informacje na podstawie danego typu pojazdu.

Element ustawień: Typ pojazdu
Zawartość ustawienia: Sedan / Hatchback / Pickup

• W zależności od pojazdu, ten element ustawień może być 
wyłączony.

Informacje o urządzeniu iLX-700

Można wyświetlić nazwą modelu, numer seryjny i informacje o 
wersji produktu. Należy zapisać te informacje i podać przy każdym 
kontakcie z obsługą techniczną firmy Alpine lub autoryzowanym 
sprzedawcą firmy Alpine.

Zawartość: iLX-700 (nazwa modelu) / Numer seryjny / Wersja 
oprogramowania

Możliwe jest wyzerowanie wszystkich danych systemu w celu 
przywrócenia ustawień fabrycznych. Przed wykonaniem czynności 
należy odłączyć pamięć USB itp.

Element ustawień: Wymaż wszystkie ustawienia

1 Dotknij przycisku [RESET] dla opcji „Wymaż 
wszystkie ustawienia”.

2 Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem, 
dotknij przycisku [OK].
Rozpocznie się zerowanie systemu.

• Nie wolno włączać/wyłączać zasilania, ani zmieniać pozycji 
kluczyka zapłonu aż do zakończenia ponownego uruchamiania 
systemu.

Konfiguracja demonstracji

Urządzenie jest wyposażone w funkcję demonstracji wyświetlacza. 
Kiedy urządzenie zostanie zainstalowane i użyte po raz pierwszy, 
automatycznie przejdzie do trybu demonstracyjnego. Aby 
zamknąć tryb demonstracyjny, należy go wyłączyć.

Element ustawień: Tryb demonstracyjny
Zawartość ustawienia: OFF / ON (ustawienie początkowe)

• Wykonanie operacji w trybie demonstracyjnym spowoduje 
tymczasowe przerwanie demonstracji.

Ustawianie czasu menu klimatyzacji

Ustawianie czasu menu czujników 
parkowania

Ustawianie typu pojazdu

Wyświetlanie informacji o produkcie

Zerowanie systemu

Anulowanie demonstracji
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Obsługa konfiguracji aplikacji

1 Dotknij przycisku [ ] na ekranie głównym.
Zostanie wyświetlony główny ekran Setup (Konfiguracja).

2 Dotknij przycisku [Aplikacja].
Zostanie wyświetlony ekran Application Setup (Konfiguracja 
aplikacji).

3 Wybierz żądany element.
Jeśli pojawi się „ ”, oznacza to możliwość bardziej 
szczegółowego wyboru. Dotknij żądany element.
Jeśli „ ” nie pojawi się, przejdź do kroku 4.

Element ustawień: Kamera / Auxiliary (AUX) / Apple Carplay / 
Radio

4 Dotknij przycisku [ ] lub [ ] itd., aby zmienić 
ustawienia danego elementu.

5 Dotknięcie przycisku [ ] spowoduje powrót do 
ekranu głównego aplikacji. 
Dotknij przycisku [ ], aby powrócić do poprzedniego ekranu.

• Nie należy ustawiać kluczyka zapłonu w położeniu wyłączenia 
(OFF) bezpośrednio po zmianie ustawień konfiguracji aplikacji 
(gdy system automatycznie zapisuje dane). W przeciwnym 
wypadku ustawienia mogą nie zostać zmienione.

Ustawianie kamery
Opcja [Kamera] jest wybierana w menu konfiguracji aplikacji w 
kroku 3. Patrz sekcja „Obsługa konfiguracji aplikacji” (strona 26).

Po podłączeniu opcjonalnej kamery obraz wideo z urządzenia 
wyświetlany jest na monitorze. Należy ustawić ten element gdy 
kamera jest podłączona.

Element ustawień: Pozycja
Zawartość ustawienia: Off (ustawienie początkowe) / Rear / 

Other

Po wybraniu pozycji „Rear” (Tylna) lub „Other” (Inne) w 
ustawieniu „Pozycja” dotknięcie przycisku [ ] „Pozycja” 
umożliwia dostosowanie poniższych elementów 
dodatkowych.

Po podłączeniu kamery można wybrać typ sygnału wejściowego 
kamery.

Element ustawień: Sygnał kamery
Zawartość ustawienia: NTSC (ustawienie początkowe) / PAL

Można dostosować pozycję prowadnicy kamery poprzez wybranie 
opcji „Rear” (Tylna).

Dodatkowy element ustawienia: Regulacja przewodnika

1 Dotknij przycisku [Regulacja przewodnika].
Zostanie wyświetlony ekran regulacji prowadnicy kamery.

2 Dotknij prowadnicę, którą chcesz dostosować.
Linia prowadnicy może również zostać wybrana dotknięciem 
[ ] [ ].

Przykładowy ekran trybu kamery widoku do tyłu

3 Aby dostosować pozycję prowadnicy, dotknij [ ], 
[ ], [ ] lub [ ].
• Dotknięcie przycisku [Clear] powoduje usunięcie 

dokonanych regulacji i przywraca ustawienia sprzed zmiany 
linii prowadnicy.

4 Po zakończeniu dostosowywania dotknij przycisku 
[Set].

Konfiguracja aplikacji

Aby można było wyświetlić ekran trybu Aplikacja, musi być włączony 
hamulec postojowy. Próba wyświetlenia tego ekranu podczas jazdy 
spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia – „Unable to operate while driving” 
(Nie można używać podczas jazdy).

Poniższe kroki od 1 do 5 są wspólne dla każdej „Element 
ustawień” funkcji Konfiguracja aplikacji. Szczegółowe 
informacje zawierają poszczególne sekcje.

Ustawianie wejścia kamery

Rear: Kamera tylna
Other: Kamera boczna, kamera w pomieszczeniu itp.

Ustawianie wejścia sygnału kamery

NTSC/PAL: Wybierz ręcznie typ sygnału wejściowego wideo.

Dostosowywanie prowadnicy kamery 
tylnej
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Jednoczesna regulacja prowadnic

1 Dotknij [Link].
Trzy pionowe linie bieżąco wybranej prowadnicy łączą się, co 
pozwala na ich jednoczesną regulację.

Włączanie i wyłączanie wyświetlania prowadnic
Wyłączanie wybranej prowadnicy.

1 Dotknij [On/Off].
Bieżąco wybrana prowadnica zostanie wyłączona.

2 Dotknij ponownie przycisku [On/Off], aby włączyć 
prowadnicę.

• Prowadnice, które są wyłączone nadal można regulować.

Przywracanie pierwotnych ustawień prowadnic

1 Dotknij [Default].
Pojawi się okno komunikatu.

2 Dotknij [OK].
Ustawione wartości powrócą do ustawień pierwotnych.

Nawet gdy urządzenie jest wyłączone, na monitorze będzie 
wyświetlany obraz widoku do tyłu po umieszczeniu dźwigni 
zmiany biegów w pozycji biegu wstecznego.

Element ustawień: Przerwanie (wyłączone zasilanie)
Zawartość ustawienia: ON (ustawienie początkowe) / OFF

• Tylna kamera może być używana wyłącznie do wyświetlania 
obrazu widoku do tyłu.

• Umieszczenie dźwigni zmiany biegów w pozycji innej niż bieg 
wsteczny spowoduje wyłączenie urządzenia.

Ustawienia AUX
Opcja [Auxiliary (AUX)] jest wybierana w menu konfiguracji 
aplikacji w kroku 3. Patrz sekcja „Obsługa konfiguracji aplikacji” 
(strona 26).

Element ustawień: Wejście AUX
Zawartość ustawienia: OFF / ON (ustawienie początkowe)

• Po włączeniu opcji „Wejście AUX”. Umożliwi to dostosowanie 
dalszych elementów ustawień.

Ustawianie nazwy urządzenia AUX
To ustawienie jest dostępne po włączeniu opcji Wejście AUX

Element ustawień: Nazwa AUX
Zawartość ustawienia: AUX (ustawienie początkowe) / DVB-T

Ustawianie bezpośredniej obsługi dotykiem
Jeśli funkcja DVB-T ustawiony jest na Nazwa urządzenia AUX, 
ustawienie to jest dostępne.

Element ustawień: DirectTouch 
Zawartość ustawienia: On (ustawienie początkowe) / Off

Przełączanie systemu sygnału źródła obrazu
Po włączeniu funkcji „Wejście AUX”, można wprowadzić to 
ustawienie. Typ wejścia wideo można zmienić.

Element ustawień: Sygnał
Zawartość ustawienia: Auto (ustawienie początkowe) / NTSC/

PAL

Ustawienie Apple CarPlay
Ustawienie [Apple CarPlay] jest wybierane w menu Konfiguracja 
aplikacji w kroku 3. Patrz sekcja „Obsługa konfiguracji aplikacji” 
(strona 26).

To ustawienie ma wpływ na tryb Apple CarPlay.

Element ustawień: Sterowanie w kierownicy
Zawartość ustawienia: Left (ustawienie początkowe) / Right

Efekt mikrofonu Siri można włączyć lub wyłączyć.
Element ustawień: Mikrofon EC/NR
Zawartość ustawienia: ON (ustawienie początkowe) / OFF

Można wybrać przez który głośnik pojazdu ma być odtwarzany 
dźwięk z telefonu.
Element ustawień: Zestaw głośnomówiący
Zawartość ustawienia: All (ustawienie początkowe) / Front L / 

Front R / Front LR

Można regulować głośność nadawania.

Element ustawień: Poziom mikrofonu 
Zawartość ustawienia: 1 do 11 (ustawienie początkowe: 5)

• Wartości ustawienia nie można zmienić podczas połączenia 
telefonicznego. Ustawienie należy dostosować przed 
nawiązaniem połączenia.

Ustawianie przerwania kamery

Ustawianie trybu AUX

OFF: Źródło AUX i powiązane elementy ustawień nie są wyświetlane.
ON: Źródło AUX i powiązane elementy ustawień są wyświetlane.

On: Bezpośrednia obsługa dotykiem dostępna jest na ekranie 
DVB-T.

Off: Bezpośrednia obsługa dotykiem nie jest dostępna na ekranie 
DVB-T.

Auto: Typ sygnału wejściowego wideo (NTSC lub PAL) 
zostanie wybrany automatycznie.

NTSC/PAL: Wybierz ręcznie typ sygnału wejściowego wideo.

Ustawienie kierownicy

Ustawienie efektu mikrofonu Siri

Wybieranie głośnika wyjścia

All: Dźwięk jest odtwarzany przez wszystkie 
głośniki w pojeździe.

Front L: Dźwięk jest odtwarzany tylko przez przedni 
lewy głośnik.

Front R: Dźwięk jest odtwarzany tylko przez przedni 
prawy głośnik.

Front LR: Dźwięk jest odtwarzany przez przedni lewy i 
przedni prawy głośnik.

Regulacja głośności przekaźnika
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Ustawianie radia
Opcja [Radio] jest wybierana w menu Source Setup w kroku 3. 
Patrz sekcja „Obsługa konfiguracji aplikacji” (strona 26).

Element ustawień: Wyszukiwanie PI
Zawartość ustawienia: Auto / Off (ustawienie początkowe)

Wybranie opcji Off (Wył.) powoduje, że urządzenie automatycznie 
odbiera dane RDS ze stacji lokalnej.

Element ustawień: RDS Regional 
Zawartość ustawienia: On (ustawienie początkowe) / Off

Element ustawień: Język PTY
Zawartość ustawienia: ENG (ustawienie początkowe) / GER / 

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

Odbieranie sygnału PTY31 (komunikat alarmowy) można ustawić 
na On (Wł.)/Off (Wył.).

Element ustawień: PTY31
Zawartość ustawienia: On (ustawienie początkowe) / Off

• Jeżeli odbieranie sygnału PTY31 jest ustawione na „On”, 
urządzenie automatycznie przełącza się na komunikat alarmowy 
po rozpoczęciu jego nadawania i przerywa aktualnie słuchany 
program.

• Podczas odbioru sygnału PTY31 wyświetlany jest napis „Alarm”.
• To ustawienie dotyczy ustawienia Alarm funkcji DAB.

To urządzenie umożliwia ustawienie preferowanej jakości dźwięku 
dla źródła radia FM.

Element ustawień: Ustawienia tunera FM
Zawartość ustawienia: Normal (ustawienie początkowe) / HiFi / 

Stable

• Zakłócenia mogą być bardziej zauważalne w przypadku 
ustawienia HiFi, co jest zależne od stanu odbioru sygnału. W 
takim przypadku zaleca się wybranie ustawienia Normal 
(Normalny).

Ustawienie PI SEEK (Wyszukiwanie kodu 
PI)

Odbieranie informacji RDS ze stacji 
regionalnych (Local)

Przełączanie języka funkcji PTY 
(Programme Type)

ENG: angielski
GER: niemiecki
FRE: francuski
SPA: hiszpański
POR: portugalski
ITA: włoski
DUT: niderlandzki
DAN: duński
FIN: fiński
NOR: norweski
SWE: szwedzki
RUS: rosyjski

Ustawianie odbioru sygnału PTY31 
(Emergency Broadcast)

Ustawianie jakości dźwięku TUNERA (FM) 
(Tuner Condition)

Normal: Ustawienie standardowe
HiFi: Ustawienie wysokiej jakości
Stable: Kontrola zakłóceń
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Aktualizacja oprogramowania 
produktu
Ten produkt korzysta z oprogramowania, które może być 
uaktualnione za pomocą urządzenia pamięci USB. Należy ściągnąć 
oprogramowanie ze witryny internetowej Alpine i dokonać 
aktualizacji za pomocą urządzenia pamięci USB.

Aktualizacja produktu
Odwiedź witrynę Alpine w celu uzyskania informacji o aktualizacji. 

http://www.alpine-europe.com

Ważne informacje dotyczące oprogramowania
Informacje na temat licencji oprogramowania produktu
Oprogramowanie zainstalowane w produkcie zawiera 
oprogramowanie „open source”.
Na poniższej stronie internetowej firmy Alpine można znaleźć 
szczegółowe informacje na temat oprogramowania „open source”.

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

Rozwiązywanie problemów

Elementy podstawowe
Niedostępne funkcje lub brak obrazu.
• Zapłon pojazdu jest wyłączony.

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

• Nieprawidłowo podłączone kable zasilania.
- Sprawdź podłączenie kabli zasilania.

• Przepalony bezpiecznik.
- Sprawdzić bezpiecznik radioodtwarzacza i, jeżeli zachodzi 

taka potrzeba, wymienić na nowy o odpowiedniej wartości 
znamionowej.

• Awaria wewnętrznego mikroprocesora z powodu zakłóceń 
pracy interfejsu itp.
- Wyłącz zapłon i włącz go ponownie.

Brak dźwięku lub nienaturalny dźwięk.
• Nieprawidłowe ustawienia głośności/balansu lewo-prawo/

balansu przód-tył.
- Zmień ustawienia.

• Nieprawidłowe lub niedokładne podłączenie.
- Sprawdź prawidłowość i dokładność połączeń.

Obraz nie jest wyświetlany.
• Jasność/Kontrast ustawiona jest na minimalną wartość.

- Ustaw Jasność/Kontrast.
• Zbyt niska temperatura w pojeździe.

- Zwiększ temperaturę w pojeździe do zakresu temperatury 
roboczej urządzenia.

• Nie podłączono przewodu hamulca ręcznego.
• Nie zaciągnięto hamulca ręcznego.

- Podłącz przewód hamulca ręcznego, a następnie zaciągnij 
hamulec ręcznego. (Patrz strona 34)

Nieprawidłowe ruchy wyświetlanego obrazu.
• Zbyt wysoka temperatura w pojeździe.

- Poczekaj na ochłodzenie się wnętrza pojazdu.

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

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

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.

Szum 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.

Jeśli pojawi się ta wiadomość
Różne komunikaty są wyświetlanie na ekranie podczas korzystania. 
Oprócz komunikatów o bieżącym stanie lub zawierających wskazówki 
odnośnie, następnych działań są także następujące komunikaty 
błędów. Jeśli jeden z tych komunikatów zostanie wyświetlony, postępuj 
dokładnie zgodnie z częścią Rozwiązania niniejszej instrukcji.

System
Nie możliwa obsługa podczas prowadzenia.
• Procedura konfiguracji itp. została wykonana podczas biegu 

pojazdu.
- Należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, 

zaciągnąć hamulec ręczny i wykonać czynność.

Błąd prądu USB.
• Do urządzenia złącza USB dociera prąd o niewłaściwych 

parametrach.
- Wyłącz zapłon i włącz go ponownie.
- Spróbuj podłączyć inny telefon iPhone lub urządzenie 

pamięci USB.

Audio/Wideo
Podłączone urządzenie USB nie jest obsługiwane.
• Podłączono telefon iPhone, który nie jest obsługiwane przez 

to urządzenie.
- Podłącz obsługiwany telefon iPhone.

• Podłączono urządzenie USB, które nie jest obsługiwane 
przez to urządzenie.
- Spróbuj podłączyć inną pamięć USB.

• Błąd komunikacji.
- Wyłącz zapłon i włącz go ponownie.
- Sprawdź wyświetlacz przez ponowne podłączenie telefonu 

iPhone i urządzenia przy pomocy kabla Lightning-USB.
- Sprawdź wyświetlacz przez ponowne podłączenie pamięci 

USB do urządzenia.
• Jest to spowodowane przez oprogramowanie telefonu 

iPhone w wersji, która nie jest zgodna z tym urządzeniem.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu iPhone do wersji, 

która jest zgodna z tym urządzeniem.
• Telefon iPhone nie został zweryfikowany.

- Zmień telefon iPhone na inny.

Informacje

W przypadku wystąpienia problemu należy wyłączyć, a następnie 
ponownie włączyć zasilanie. Jeżeli urządzenie nadal nie działa 
prawidłowo, należy przejrzeć poniższą listę kontrolną. Ten 
przewodnik ułatwi zdiagnozowanie problemu w przypadku awarii 
urządzenia. Należy także upewnić się, że pozostałe elementy 
systemu są prawidłowo podłączone, a następnie skontaktować się 
z autoryzowanym przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
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Dane techniczne

MONITOR

TUNER FM

TUNER MW

TUNER LW

USB

OGÓLNE

WYMIARY KORPUSU

• Z powodu ciągłego ulepszania produktu dane techniczne i 
wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

• Panel LCD jest produkowany z wykorzystaniem bardzo 
precyzyjnej technologii. Liczba efektywnych pikseli wynosi 
ponad 99,99%. Oznacza to możliwość, że 0,01% pikseli może 
być zawsze włączona lub wyłączona.

Rozmiar ekranu 7,0"
Typ wyświetlacza LCD Przezroczysty wyświetlacz LCD 

typu TN
System wyświetlania 
obrazu Aktywna matryca TFT
Liczba pikseli 1 152 000 pikseli 

(800 × 480 × 3 (RGB))
Efektywna liczba pikseli 99% lub więcej
System podświetlenia LED

Zakres strojenia 87,5 – 108,0 MHz
Czułość użytkowa (mono) 8,1 dBf (0,7 μV/75 omów)
Wybór kanałów 
alternatywnych 80 dB
Współczynnik sygnału do 
szumu 60 dB
Separacja stereo 35 dB
Współczynnik 
przechwytywania 2,0 dB

Zakres strojenia 531 – 1 602 kHz
Czułość użytkowa 25,1 μV/28 dBf

Zakres strojenia 153 – 281 kHz
Czułość (norma IEC) 31,6 μV/30 dBf

Wymagania USB USB 1.1/2.0
Maksymalne zużycie 
energii 1 000 mA
Klasa USB USB (odtwarzanie z urządzenia)/

USB (klasa pamięci masowej)
System plików FAT 16/32

Wymagania dotyczące 
zasilania

14,4 V DC (prąd stały)
(dozwolony zakres: 11–16 V)

Temperatura pracy -20°C to + 60°C
Maksymalna moc 
wyjściowa 50 W × 4
Masa 0,9 kg
Poziom sygnału wyjściowego audio

Preout (przód, tył): 2 V/10 k-omów (maksymalnie)
Preout (subwoofer): 2 V/10 k-omów (maksymalnie)

Szerokość 178 mm
Wysokość 100 mm
Głębokość 75,5 mm
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Montaż i podłączanie
Przed rozpoczęciem montażu i podłączania tego 
urządzenia, należy przeczytać poniższe informacje oraz 
informacje na strony 5 do 6 tej instrukcji obsługi, aby 
zapewnić prawidłowe korzystanie z urządzenia.

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

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.

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

NIE WOLNO SPLATAĆ ZE SOBĄ PRZEWODÓW 
ELEKTRYCZNYCH.
Nie wolno zdejmować z kabli elektrycznych izolacji w celu 
doprowadzenia prądu do innych urządzeń. W przeciwnym 
wypadku nastąpi przekroczenie obciążalności prądowej 
przewodu, czego skutkiem będzie pożar lub porażenie prądem.

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.

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

NIE WOLNO MONTOWAĆ URZĄDZENIA W 
MIEJSCU, W KTÓRYM UTRUDNIAŁOBY ONO 
STEROWANIE POJAZDEM, 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.

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

DO PRAC MONTAŻOWYCH STOSOWAĆ 
WYSZCZEGÓLNIONE AKCESORIA I MOCOWAĆ 
JE W SPOSÓB PEWNY.
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.

Środki ostrożności
• Przed rozpoczęciem montażu urządzenia iLX-700 należy 

odłączyć kabel od ujemnej (-) końcówki akumulatora. 
Ograniczy to możliwość uszkodzenia urządzenia w 
przypadku spięcia.

• Przewody oznaczone odpowiednimi kolorami należy 
podłączyć zgodnie ze schematem. Nieprawidłowe 
podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie 
urządzenia lub instalacji elektrycznej pojazdu.

• Podczas podłączania urządzenia do instalacji elektrycznej 
pojazdu, należy uwzględnić elementy zainstalowane 
fabrycznie (np. komputer pokładowy). Nie należy 
wykonywać połączeń z innymi przewodami, aby umożliwić 
zasilanie tego urządzenia. Podczas podłączania urządzenia 
iLX-700 do skrzynki bezpieczników, należy upewnić się, że 
bezpiecznik dla obwodu urządzenia iLX-700 ma 
odpowiednią wartość znamionową. Niewykonanie tej 
czynności może spowodować uszkodzenie urządzenia i 
pojazdu. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się 
z przedstawicielem handlowym firmy ALPINE.

• Urządzenie iLX-700 wyposażone jest w żeńskie złącza RCA 
do podłączania innych urządzeń (np. wzmacniacza) ze 
złączami RCA. W celu podłączenia innych urządzeń może 
być wymagane użycie adapterów. W celu uzyskania pomocy 
należy skontaktować się z autoryzowanym 
przedstawicielem handlowym firmy Alpine.

• Przewody (–) głośników należy podłączyć do złącza 
głośników (–). Nigdy nie wolno łączyć kabli prawego i 
lewego kanału ze sobą ani z karoserią samochodu.

• Podczas montażu wyświetlacz musi być całkowicie 
schowany w obudowie. Niezastosowanie się do tego 
zalecenia może spowodować wystąpienie problemów.

• Podczas montażu w pojeździe należy upewnić się, że 
wyświetlacz może się otworzyć/zamknąć bez 
dotykania dźwigni zmiany biegów.

WAŻNE
Należy zapisać poniżej numer seryjny urządzenia i zachować go w 
celach archiwalnych. Tabliczka z numerem seryjnym znajduje się 
na spodzie urządzenia.

NUMER SERYJNY:
DATA MONTAŻU:
IMIĘ I NAZWISKO TECHNIKA:
MIEJSCE ZAKUPU:
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Montaż

1 Zdemontuj z samochodu oryginalne urządzenie 
stereo wraz z jego wspornikiem mocującym.

2 Odłącz kable i wspornik mocujący podłączone do 
urządzenia stereo.
(Wspornik mocujący zostanie wykorzystany podczas procedury 
„Montaż urządzenia”).

Dla bezpiecznego użytkowania, upewnij się że:
• Miejsce jest mocne i stabilne.
• Pola widzenia i ruchu kierowcy nie są ograniczone.
• Mikrofon znajduje się w miejscu, skąd głos kierowcy może być 

łatwo odbierany (na osłonie przeciwsłonecznej itp.).

Podczas mówienia do mikrofonu nie powinno się zmieniać pozycji 
prowadzenia pojazdu. Może to spowodować odwrócenie uwagi od 
bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Ostrożnie rozważ odległość 
podczas montażu mikrofonu. Upewnij się, że głos kierowcy jest 
dobrze odbierany w wybranym miejscu.

1 Zdejmij płytę czołową urządzenia.

2 Przymocuj oryginalny wspornik mocujący do 
urządzenia przy użyciu dostarczonych śrub.

3 Podłącz wszystkie przewody urządzenia zgodnie z 
opisem w sekcji „Połączenia” (strona 34).

4 Zamontuj urządzenie w samochodzie.

* W razie potrzeby użyj zdemontowanej płyty czołowej.

Przymocuj ostrożnie kable. Należy zapobiec uszkodzeniu kabli na 
przykład w wyniku przymocowania ich do ruchomych części, 
takich jak szyny fotela, bądź umieszczenia ich w pobliżu ostrych 
lub spiczastych krawędzi.

Demontaż oryginalnego samochodowego 
urządzenia stereo

Montaż mikrofonu

Uwaga dotycząca montażu
• Montować pomiędzy ustawieniem poziomym a kątem 30°. 

Montaż pod kątem spoza tego przedziału będzie skutkował 
pogorszeniem wydajności i może spowodować uszkodzenie.

0 - 30°

• Nie należy blokować radiatora urządzenia, ponieważ 
uniemożliwi to prawidłową cyrkulację powietrza. Zablokowanie 
tych elementów może spowodować nagromadzenie się ciepła 
wewnątrz urządzenia i doprowadzić do pożaru.

Radiator

Tylna strona urządzenia

Montaż urządzenia

Mocowanie kabli itp.

Mikrofon

Zacisk kabla
(do nabycia 
oddzielnie)

Oryginalny wspornik mocujący

Śruby (M5 x 8)
(w zestawie)

Płyta czołowa 
(w zestawie)*
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Schemat połączeń przełącznika SPST (sprzedawany oddzielnie)
(jeżeli nie jest dostępne zasilanie ACC)

• Jeżeli pojazd nie umożliwia zasilania w trybie ACC, należy dodać przełącznik jednobiegunowy i jednostanowy SPST (Single-Pole, Single-
Throw) (sprzedawany oddzielnie) i bezpiecznik (sprzedawany oddzielnie).

• Schemat i wartość znamionowa bezpiecznika podane powyżej dotyczą przypadku, gdy urządzenie iLX-700 jest używane jako 
samodzielne urządzenie.

• Jeżeli przełączony przewód zasilania (zapłonu) urządzenia zostanie podłączony bezpośrednio do słupka dodatniego (+) akumulatora 
pojazdu,urządzenie iLX-700 będzie pobierać prąd (kilkaset miliamperów), nawet po ustawieniu przełącznika w pozycji wyłączenia (OFF), 
co może spowodować rozładowanie akumulatora.

iLX-700
(czerwony)

(żółty)

SPST SW (opcja)
FUSE 
(5A, opcja)

FUSE 
(20A, opcja)

Akumulator

ACC

BATTERY

Zapobieganie przenikaniu szumów zewnętrznych do systemu audio.
• Urządzenie i kable należy poprowadzić co najmniej 10 cm od instalacji elektrycznej samochodu.
• Przewody zasilania akumulatora należy umieścić jak najdalej od innych przewodów.
• Przewód uziemienia należy dokładnie podłączyć do niepomalowanego elementu metalowego (w razie potrzeby należy usunąć farbę i 

zanieczyszczenia) podwozia samochodu.
• W przypadku dodawania opcjonalnego tłumika szumów należy podłączyć go jak najdalej od urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat 

dostępnych tłumików szumów, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
• Przedstawiciel handlowy firmy Alpine posiada obszerne informacje na temat eliminowania szumów; aby dowiedzieć się więcej, należy się 

z nim skontaktować.
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Połączenia

(niebieski/biały)

(niebieski)

(żółty/niebieski)

(czarny)

Do wzmacniacza lub korektora

Lewy tylny

REMOTE TURN-ON

POWER ANT

PARKING BRAKE

GND

IGNITION
(czerwony)

Do anteny elektrycznej

Do przewodu sygnałowego 
hamulca postojowego

Akumulator

(zielony/czarny)

Kluczyk zapłonu

Wzmacniacz

Wzmacniacz

Wzmacniacz
Lewy tylny

Prawy tylny

Lewy przedni

Prawy przedni

Subwoofery

CAMERA IN Do kamery 

(zielony)

Lewy przedni

Prawy przedni

Prawy tylny

(biały/czarny)

(biały)

(szary)

(szary/czarny)

(fioletowy)

(fioletowy/czarny)

Głośniki

Do strony dodatniej przewodu 
sygnałowego lampy cofania samochodu(pomarańczowy/biały)

REVERSE

Do przewodu wyjściowego
REMOTE OUT

(brązowy)

Do skrzynki interfejsu CAN

Do złącza wyjścia 
audio/wideo (R, L)

(żółty)

BATTERY

AUX INPUT

Złącze CAN

Antena

Mikrofon (w zestawie)
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Złącza wejściowe wideo/audio (R, L) (AUX INPUT) 
Podłącz złącza wideo/audio AUX (R, L).

• W przypadku użycia tego złącza należy użyć opcjonalnego kabla 
interfejsu AV/RCA.

Kabel interfejsu AV/RCA (4-bolcowa wtyczka mini AV 
do 3-RCA)

Poniżej przedstawiono sposób okablowania tego systemu:

• Dostępne w sprzedaży 4-bolcowe wtyczki mini AV nie są 
zunifikowane.

Przewód wyjściowy zdalnego sterowania (Brązowy)
Podłącz ten przewód do przewodu wejściowego zdalnego 
sterowania. Ten przewód przekazuje sygnały sterujące z modułu 
zdalnego sterowania.Ten przewód przekazuje sygnały sterujące z 
modułu

Złącze wejściowe CAMERA

Złącze interfejsu CAN
Do skrzynki interfejsu CAN.
• W przypadku jednoczesnego podłączenia skrzynki interfejsu 

oraz interfejsu wyświetlacza pojazdu urządzenie może nie 
działać normalnie.

Złącze anteny radiowej

Adapter ISO/JASO anteny (sprzedawany oddzielnie)
W zależności od pojazdu, może być wymagany adapter ISO/
JASO anteny.

Przedłużacz kabla RCA (sprzedawany oddzielnie)

Złącze USB
Do telefonu iPhone 5 lub nowszy.

Złącze zasilania

Tylne złącza wyjściowe RCA
Można ich użyć jako tylnych złączy wyjściowych RCA.

Przednie złącza wyjściowe RCA
Można ich użyć jako przednich złączy wyjściowych RCA.

Złącza RCA subwoofera

Złącze interfejsu zdalnego sterowania z kierownicy
Do modułu zdalnego sterowania z kierownicy.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat połączeń, 
skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy 
Alpine.

Złącze AUX/CAMERA/CAN

Złącze wejścia MIC
Do mikrofonu (w zestawie).

Uchwyt bezpieczników (10A)

Przewód zdalnego włączania (niebieski/biały)
Podłącz ten przewód do przewodu zdalnego włączania we 
wzmacniaczu lub procesorze sygnału.

Przewód biegu wstecznego (pomarańczowy/biały)
Podłącz do złącza dodatniego lampy cofania samochodu. Ta 
lampka zapali się, kiedy transmisja zostanie przełączona na tryb 
wsteczny (R).
Po prawidłowym poprowadzeniu tego przewodu obraz wideo 
automatycznie przełączy się na kamerę tylną, po rozpoczęciu 
cofania (R).

Przewód hamulca postojowego (żółty/niebieski)
Podłącz ten przewód do złącza zasilania przełącznika hamulca 
postojowego, aby przesyłać sygnały stanu hamulca 
postojowego do urządzenia iLX-700.

Przewód włączenia zasilania (zapłonu) (czerwony)
Podłącz ten przewód do otwartego złącza w skrzynce 
bezpieczników pojazdu lub innego nieużywanego źródła 
zasilania o napięciu (+) 12 V tylko po włączeniu zapłonu lub 
ustawieniu kluczyka w położeniu akcesoriów.

Przewód uziemienia (czarny)
Podłącz ten przewód do uziemienia podwozia pojazdu. Upewnij 
się, że przewód jest połączony z niepomalowanym elementem 
metalowym i dokładnie dokręcony dostarczoną śrubą.

Przewód anteny elektrycznej (niebieski)
Podłącz ten przewód do złącza +B anteny elektrycznej, jeżeli ma 
to zastosowanie.

• Tego przewodu należy używać wyłącznie w celu sterowania 
elektryczną anteną pojazdu. Nie należy używać tego przewodu 
do włączania wzmacniacza lub procesora sygnału.

Przewód akumulatora (żółty)
Podłącz ten przewód do dodatniej końcówki (+) akumulatora 
pojazdu.

Złącze zasilania ISO

Przewód wyjściowy głośnika lewego tylnego (+) 
(zielony)

Przewód wyjściowy głośnika lewego tylnego (–) 
(zielony/czarny)

Przewód wyjściowy głośnika lewego przedniego (+) 
(biały)

Przewód wyjściowy głośnika lewego przedniego (–) 
(biały/czarny)

Przewód wyjściowy głośnika prawego przedniego (–) 
(szary/czarny)

Przewód wyjściowy głośnika prawego przedniego 
(+) (szary)

Przewód wyjściowy głośnika prawego tylnego (–) 
(fioletowy/czarny)

Przewód wyjściowy głośnika prawego tylnego (+) 
(fioletowy)

Złącze ISO (wyjście głośnika)

Audio L (biały)
Audio P (czerwony)
Uziemienie
Wideo (żółty)

(biały)

(czerwony)

(żółty)
Złącze wejścia wideo

Złącze wejścia audio
(R, L)
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Przykład systemu

Podłączanie telefonu iPhone*

• Nie należy zostawiać telefonu iPhone w pojeździe przez dłuższy czas. Wysoka temperatur i wilgoć mogą uszkodzić telefon iPhone, 
uniemożliwiając jego ponowne użycie.

Złącze USB

Kabel Lightning-USB
(w zestawie z telefonem iPhone)

iPhone*
(sprzedawany oddzielnie)

Przedłużacz USB (w zestawie)

* Informacje o modelach telefonu iPhone, które mogą być używane z tym urządzeniem, znajdują się w sekcji Apple CarPlay (strona 13).
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Podłączanie urządzeń zewnętrznych

1 Złącze wejściowe audio/wideo (AUX INPUT)

• W przypadku użycia tego złącza należy użyć opcjonalnego kabla 
interfejsu AV/RCA. Szczegółowe informacje zawiera punkt 2.

2 Kabel interfejsu AV/RCA (4-bolcowa wtyczka mini AV 
do 3-RCA) (do nabycia oddzielnie)

Użycie 4-bolcowej wtyczki mini AV

Poniżej przedstawiono sposób okablowania tego systemu:

• Dostępne w sprzedaży 4-bolcowe wtyczki mini AV nie są 
zunifikowane.

3 Przedłużacz kabla RCA (sprzedawany oddzielnie)

(żółty)

(czerwony)

(biały)

Do złącza wyjścia wideo

Odtwarzacz DVD, DVB-T itp. 
(sprzedawane oddzielnie)

Do złącza wyjścia audio 

Złącze AUX/CAMERA/CAN

Audio L (biały)

Audio P (czerwony)
Uziemienie
Wideo (żółty)
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Podłączanie zewnętrznego wzmacniacza.

1 Przednie złącza wyjściowe RCA
Prawe złącze jest CZERWONE, lewe jest BIAŁE.

2 Tylne złącza wyjściowe RCA
Prawe złącze jest CZERWONE, lewe jest BIAŁE.

3 Złącze RCA głośnika niskotonowego

4 Przedłużacz kabla RCA (do nabycia oddzielnie)

Złącze zasilania

Wzmacniacz czterokanałowy 
(sprzedawany oddzielnie)

Wejście

Wejście

Głośnik przedni

Głośnik tylny

REMO

(niebieski/biały)

Kabel zasilający

Wzmacniacz głośnika niskotonowego (sprzedawany oddzielnie)

Wejście Subwoofer

PEMOTE ON

(niebieski/biały)

PEMOTE ON

(niebieski/biały)
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Podłączanie kamery

1 Złącze wejściowe CAMERA

• Kiedy używana jest kamera tylna, należy upewnić się, że kabel 
REVERSE został podłączony poprawnie.

2 Przedłużacz kabla RCA (sprzedawana oddzielnie)

Podłączanie kamery HCE-C200F + HCE-C200R

1 Złącze wejściowe CAMERA

• Kiedy używana jest kamera tylna, należy upewnić się, że kabel 
REVERSE został podłączony poprawnie.

2 Przedłużacz kabla RCA (w zestawie z kamerą 
HCE-C200R)

Do złącza wyjścia wideo

Kamera z wyjściem wideo RCA 
(sprzedawana oddzielnie)

HCE-C105 itp.

Złącze AUX/CAMERA/CAN

Kabel CAMERA

Do złącza wyjścia wideo

Jednostka sterująca

Do strony dodatniej przewodu 
sygnałowego lampy cofania 
samochodu

Złącze kontrolne kamery

Złącze zasilania

Złącze AUX/CAMERA/CAN
REVERSE

(pomarańczowy/biały) (pomarańczowy/czarny)

Kabel CAMERA
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About the Rules of Bluetooth Electromagnetic 
Radiation Regulation

Declaration of Conformity
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