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Manual de instruções

ATENÇÃO
USE O AMPARE CORRETO AO TROCAR OS FUSÍVEIS.

Caso contrário, pode ocorrer um incêndio ou choque elétrico.

ATENÇÃO

NÃO obstrua os FUROS DE VENTILAÇÃO OU OS PAINÉIS DO 

RADIADOR.

Este símbolo indica que as instruções são importantes. 

Lembre-se desses símbolos para evitar ferimentos graves ou 

morte.

INSTALE A UNIDADE CORRETAMENTE PARA QUE O MOTORISTA NÃO 

ASSISTA O VÍDEO / TELEVISÃO A MENOS QUE O VEÍCULO ESTEJA 

PARADO E O FREIO DE ESTACIONAMENTO SEJA OPERADO.

Se você bloqueá-los, o calor pode se acumular e causar um incêndio.

USE ESTE PRODUTO COM APLICAÇÕES MÓVEIS 12 V

Se usado para uma aplicação diferente da pretendida, pode ocorrer um 

incêndio, choque elétrico ou outros ferimentos.

NÃO INSIRA AS MÃOS, OS DEDOS OU OBJETOS ESTRANHOS 

NOS ENTALHES OU ABERTURAS DE INSERÇÃO.

Assistir a vídeos / TV enquanto dirige é considerado perigoso. Se a unidade não for 

instalada corretamente, o motorista poderá assistir a um vídeo / TV enquanto dirige, 

o que pode distrair o motorista e aumentar o risco de um acidente. O motorista e 

outras pessoas podem ficar gravemente feridos.

Não fazer isso pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento.

NÃO ASSISTA O VÍDEO DURANTE A DIREÇÃO.

CUIDADO

O motorista pode desviar a atenção da estrada enquanto assiste ao vídeo e 

causar um acidente.

Este símbolo indica que as instruções são importantes. Esteja 

ciente desses símbolos para evitar ferimentos ou danos 

materiais.

SE OCORRER ALGUM PROBLEMA, PARE DE USAR 

IMEDIATAMENTE.

NÃO REALIZE NENHUMA OPERAÇÃO QUE POSSA DESVIAR SUA 

ATENÇÃO E COMPROMETE A SEGURANÇA AO CONDUZIR O 

VEÍCULO.

Operações que requerem sua atenção por mais tempo só devem ser realizadas 

depois que o veículo estiver completamente parado. Estacione o veículo em um local 

seguro antes de realizar tais operações. Caso contrário, pode causar um acidente.

O uso nessas condições pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao 

produto. Leve a unidade a um revendedor autorizado Alpine ou ao Centro de 

Serviços Alpine mais próximo para reparos.

MANTENHA O VOLUME EM UM NÍVEL QUE NÃO EVITE QUE VOCÊ OUÇA OS 

SONS DE EXTERIOR DURANTE A CONDUÇÃO.

NÃO TOQUE NA UNIDADE COM OS DEDOS ENQUANTO O PAINEL FRONTAL 

MOTORIZADO OU MONITOR ESTIVER EM MOVIMENTO.

Níveis de volume muito altos que reduzem a percepção de outros sons, como 

sirenes de emergência ou possíveis sinais acústicos de advertência na estrada 

(cruzamentos de trens, etc.) podem ser perigosos e causar um acidente. OS 

NÍVEIS DO VEÍCULO NO VEÍCULO TAMBÉM PODEM DANIFICAR O SISTEMA 

DE AUDITORIA DO PASSAGEIRO.

Não fazer isso pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao produto.

Por razões de segurança, instale esta unidade no painel do veículo, pois a 

parte traseira aquece durante o uso.

Para obter mais informações, consulte “Instalação e conexões” 

(página 28).

Este produto pertence aos produtos a laser Classe 1 de acordo com o padrão IEC 

60825-1: 2007.

REDUZA A EXIBIÇÃO DA TELA AO MÁXIMO AO CONDUZIR.

O motorista pode desviar a atenção da estrada enquanto olha para a tela e 

causar um acidente.

NÃO DESMONTE OU MODIFIQUE A UNIDADE.

Não fazer isso pode resultar em acidente, incêndio ou choque elétrico.

Propriedades do diodo laser

• Duração do problema: Continuação

• Potência do laser: Menos de 46,8 •W

(Este poder indica o valor medido a uma distância de 70 mm 

da superfície da lente da lente na trava de leitura óptica com 

uma abertura de 7 mm).

A placa de identificação com os dados de tensão operacional, etc., está 

localizada na parte inferior do chassi.

USE A UNIDADE APENAS EM VEÍCULOS COM MASSA 

NEGATIVA DE 12 VOLTS.

(Consulte seu revendedor em caso de dúvida). Não fazer isso pode resultar em 

incêndio, etc.

MANTENHA PEQUENOS OBJETOS, COMO BATERIAS, FORA DO 

ALCANCE DAS CRIANÇAS.

A ingestão desses objetos pode causar ferimentos graves. Se isso acontecer, 

consulte um médico imediatamente.
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AVISO PRÉVIO

Novos recordes

Para evitar que o disco encrave, a mensagem “Erro de disco” aparece se discos com 

superfície irregular forem inseridos ou se eles forem inseridos incorretamente. Ao 

ejetar um novo disco imediatamente após o carregamento inicial, use um dedo para 

verificar as bordas do orifício central e o I / O. Se você notar protuberâncias ou 

irregularidades, o disco pode não ter sido carregado corretamente. Para remover 

protuberâncias, esfregue a borda interna do orifício central e a periferia com uma 

caneta ou outro objeto semelhante e, em seguida, insira o disco novamente.

Limpeza do produto

Limpe o produto periodicamente com um pano macio e seco. Para limpar as 

manchas mais difíceis, umedeça o pano somente com água. Qualquer outro líquido 

pode dissolver a tinta ou danificar o plástico.

ES

Temperatura

Verifique se a temperatura interior do veículo está entre +40 ° C (+104 ° F) e 0 ° C 

(+32 ° F) antes de conectar a unidade.

Condensação de umidade

Ori fi cio

central

Ori fi cio

central Discoteca

Novo
Você pode ouvir flutuações no som de reprodução de um CD devido à 

condensação de umidade. Quando isso acontecer, remova o disco do 

reprodutor e espere cerca de uma hora para que a umidade evapore.

Protuberâncias Exterior

(protuberâncias)

Disco danificado

Não tente reproduzir discos riscados, empenados ou danificados. A reprodução 

de um disco em más condições pode danificar o mecanismo de reprodução.

Localização da instalação

Certifique-se de não instalar o IVE-W560BT / IVE-W560BT-R em um local sujeito 

a:

• Luz solar direta ou calor

• Alta umidade e água

• Excesso de poeira

• Vibrações excessivas

Manutenção

Se a unidade parecer danificada, não tente repará-la sozinho. Devolva-o ao 

seu fornecedor Alpine ou ao posto de serviço da Alpine para reparo.

Nunca tente fazer o seguinte Manuseio apropriado

Não segure ou puxe o disco enquanto o insere no reprodutor usando o 

mecanismo de carregamento automático. Não tente inserir um disco no 

reprodutor enquanto ele estiver desligado.

Não deixe cair o disco ao manuseá-lo. Segure o disco de forma que não haja 

impressões digitais na superfície. Não cole fita adesiva, papel ou adesivos no 

disco. Não escreva nisto.

CORRIGIR

Inserção de disco INCORRETA CORRIGIR

O seu aparelho aceitará apenas um disco de cada vez para reprodução. Não 

tente carregar mais de um disco.

Certifique-se de que o lado da etiqueta esteja voltado para cima ao inserir o disco.

Se você inserir o disco incorretamente, a mensagem “Erro de disco” aparecerá. Se 

a mensagem “Erro de disco” ainda aparecer apesar de o disco ter sido inserido 

corretamente, pressione o botão RESET com a ajuda de um objeto pontiagudo, 

como uma caneta.

Reproduzir um disco ao dirigir em uma estrada muito acidentada pode fazer com 

que o som pule, mas o disco não será arranhado ou o player será danificado.

Limpando os discos

Dedadas, poeira ou sujeira na superfície dos discos podem fazer com que o DVD 

player pule faixas. Para a limpeza de rotina, esfregue a superfície de reprodução 

com um pano limpo e macio do centro para as bordas. Se a superfície estiver muito 

suja, umedeça um pano macio e limpo em uma solução de detergente neutro antes 

de passar sobre o disco.

Discos de formato irregular

Certifique-se de usar apenas discos redondos nesta unidade e nunca use 

quaisquer outros discos com um formato especial. O uso de discos com formatos 

especiais pode danificar o mecanismo.
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Acessórios de disco

Discos reproduzíveis nesta unidade

Vários acessórios estão disponíveis no mercado para proteger a superfície do 

disco e melhorar a qualidade do som. No entanto, a maioria deles afeta a 

espessura ou o diâmetro do disco e o uso de tais acessórios pode causar 

problemas de operação. Recomenda-se não usá-los em discos usados   em 

reprodutores DVDAlpine.

Discos reproduzíveis e tipos de arquivos Discos

DVD * DVD VIDEO

DVD-R / DVD-R DL / DVD-RW

(modo de vídeo)

DVD + R / DVD + R DL / DVD + RW

CD de vídeo (versão 1.0 / 1.1 / 2.0) CD de 

áudio

CD-ROM / CD-R / CD-RW

* A palavra “DVD” pode ser usada neste Manual do Proprietário como um termo geral para 

DVD VIDEO, DVD-R / DVD-RW e DVD + R / DVD + RW.

Folha transparente Estabilizador de disco

VCD

CD

Usar alguns recursos desta unidade é muito complicado. Por isso, considerou-se 

necessário agrupar essas funções em uma tela especial. Isso impedirá que essas 

funções sejam ativadas, exceto quando o veículo estiver estacionado. Isso garante 

que a atenção do motorista estará na estrada e não no IVE-W560BT / 

IVE-W560BT-R. Isso foi projetado para a segurança do motorista e dos passageiros.

Para poder realizar os procedimentos descritos no Manual de Operação, o carro 

deve estar estacionado e com o freio de mão acionado. Se você tentar realizar 

essas operações enquanto dirige, o aviso “Não é possível operar enquanto dirige” 

será exibido.

• O IVE-W560BT / IVE-W560BT-R consome uma quantidade mínima de corrente 

enquanto a chave está desligada. Se o cabo de alimentação comutado 

IVE-W560BT / IVE-W560BT-R (ligado) estiver conectado diretamente ao pólo 

positivo (+) da bateria do veículo, a bateria pode estar descarregada.

Para evitar isso, um switch de pólo único (pólo único, SPST) (vendido 

separadamente) pode ser instalado. Em seguida, você só precisa desligar o 

interruptor unipolar SPST ao sair do veículo. Ligue a chave unipolar SPST 

novamente antes de usar o IVE-W560BT / IVE-W560BT-R. Se o cabo de 

alimentação (ligado) não estiver ligado, ele deve ser desconectado do pólo da 

bateria se o veículo não for usado por um longo período de tempo.

Tipos de arquivo

Para obter mais informações sobre formatos de compactação, consulte a página 7.

Áudio

Vídeo

Fotografia

Arquivo MP3, arquivo WMA arquivo Xvid, 

arquivo MPEG-4 arquivo jpeg (.jpg)

Nota sobre as operações de reprodução de 

DVD e VCD

Os fabricantes de software podem ter configurado intencionalmente algumas operações de 

reprodução de DVD e VCD. Como esta unidade reproduz DVDs e VCDs de acordo com o 

conteúdo do disco desenvolvido pelo fabricante do software, algumas funções de reprodução 

podem não estar disponíveis. Consulte também as instruções que acompanham os DVDs e 

VCDs.

Notas sobre a reprodução de DATA CDs, DATA DVDs 

e USB

z Alguns DATA CDs / DATA DVDs (dependendo do computador

usado para gravação ou status do disco) pode não ser reproduzido nesta unidade.

z Alguns discos exigem que a sessão de gravação esteja ativada

finalizado (página 7).

z A unidade suporta os seguintes padrões:

Para DATA CD

- Formato ISO 9660 nível 1 / nível 2, Joliet / Romeo no formato de expansão
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Para DATA DVD

- Formato UDF Bridge (combinação de UDF e ISO 9660)

z O número máximo de:

- pastas (álbuns): 256 (incluindo pastas raiz e vazias).

- arquivos (faixas / vídeos / fotos) e pastas em um disco: 2000 (se os nomes das pastas 

/ arquivos contiverem muitos caracteres, o número pode ser inferior a 2000).

- caracteres que podem ser exibidos a partir do nome de uma pasta / arquivo: 32.

z Os codecs suportados são MP3 (.mp3), WMA (.wma),

JPEG (.jpg), Xvid (.avi) e MPEG-4 (.avi).

z Não é possível reproduzir arquivos de direitos digitais DRM (DRM)

Gestão).

Sobre arquivos MP3

Os arquivos MP3 que atendem aos requisitos a seguir podem ser reproduzidos. No entanto, a 

reprodução de todos os arquivos MP3 elegíveis não pode ser garantida.

Codec

z Formato de arquivo multimídia: formato de arquivo MP3

(MPEG-1 Layer3)

z Extensão do arquivo: .mp3

z Taxa de bits: 48 a 192 kbps

(suporta taxa de bits variável (VBR)) * 2

z Frequência de amostragem * 3: 32, 44,1, 48 kHz

ES

Sobre os arquivos Xvid

Notas sobre a finalização do disco

Os arquivos Xvid que atendem aos requisitos a seguir podem ser reproduzidos. No entanto, a 

reprodução de todos os arquivos Xvid qualificados não pode ser garantida.

Codec

z Formato de arquivo multimídia: formato de arquivo Xvid

z Extensão do arquivo: .avi

z Para: MPEG-4 Advanced Simple Pro

z Taxa de bits: máx. 8 Mbps

z Frequência do quadro: máx. 30 fps (30 p / 60 i)

z Resolução: máx. 720! 576 * 4

Os discos a seguir devem ter a sessão de gravação finalizada para reprodução nesta unidade.

z DVD-R / DVD-R DL (no modo de vídeo)

z DVD-RW em modo de vídeo

z DVD + R / DVD + R DL

z CD-R

z CD-RW

Os discos DVD + RW podem ser reproduzidos mesmo que não tenham sido reproduzidos. O 

disco faz a varredura automaticamente.

Para obter mais informações, consulte o manual que acompanha o disco.

Sobre arquivos MPEG-4

Os arquivos MPEG-4 que atendem aos requisitos a seguir podem ser reproduzidos. No 

entanto, a reprodução de todos os arquivos MPEG-4 qualificados não pode ser garantida.

Codec

z Formato de arquivo multimídia: formato de arquivo AVI

z Extensão do arquivo: .avi

z Codec de vídeo: MPEG-4 Simple Pro fi le

z Codec de áudio: MP3

z Taxa de bits: máx. 8 Mbps

z Frequência do quadro: máx. 30 fps (30 p / 60 i)

z Resolução: máx. 720! 576 * 4

Ordem de reprodução de arquivo MP3 / WMA / Xvid / 

MPEG-4

MP3 / WMA / Xvid /

MPEG-4
Pasta (álbum)

MP3 / WMA / arquivo

Xvid / MPEG-4

(trilha / vídeo)

Sobre arquivos JPEG

Arquivos JPEG podem ser reproduzidos * 5 que atendam aos seguintes requisitos. No entanto, 

a reprodução de todos os arquivos JPEG qualificados não pode ser garantida.

Codec

z Formato de arquivo multimídia: compatível com

Arquivo DCF 2.0 / Exif 2.21

z Extensão do arquivo: .jpg

z Perfil: Perfil de linha de base

z Número de pixels: máx. 6048! 4032 pixels

(24.000.000 pixels)

Sobre arquivos WMA

Os arquivos WMA * 1 que atendem aos requisitos a seguir podem ser reproduzidos. No 

entanto, a reprodução de todos os arquivos WMA qualificados não pode ser garantida.

Codec

z Formato de arquivo multimídia: formato de arquivo ASF

z Extensão do arquivo: .wma

z Taxa de bits: 48 a 192 kbps

(suporta taxa de bits variável (VBR)) * 2

z Frequência de amostragem * 3: 44,1 kHz

* 1 Arquivos WMA protegidos por direitos não podem ser reproduzidos

do autor.

* 2 Dependendo da frequência de amostragem, as velocidades estão incluídas

de bits não padronizados ou não protegidos.
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* 3 A frequência de amostragem pode não corresponder a todos

os codificadores.

* 4 Esses números indicam a resolução máxima de vídeo

jogáveis   e não indicam a resolução da tela do jogador. A resolução da tela é 

800! 480

* 5 Dependendo dos formatos, alguns arquivos de fotos não serão

eles serão capazes de se reproduzir.

Sobre BLUETOOTH

O que é a tecnologia BLUETOOTH?

z A tecnologia sem fio BLUETOOTH é uma tecnologia

sem fio de curto alcance que permite a comunicação sem fio de dados entre dispositivos 

digitais, por exemplo, entre um telefone celular e um fone de ouvido. A tecnologia sem fio 

BLUETOOTH opera em um alcance de cerca de 10 m (aproximadamente 33 pés). 

Normalmente, dois dispositivos são conectados, mas alguns permitem a conexão com mais 

de um dispositivo ao mesmo tempo.

z Não é necessário usar cabo para a conexão, pois o

A tecnologia BLUETOOTH funciona sem fio; além disso, os dispositivos não precisam ser 

colocados frente a frente, como é o caso da tecnologia de infravermelho. Por exemplo, você 

pode usar um dispositivo BLUETOOTH que está em uma bolsa ou bolso.

z A tecnologia BLUETOOTH é um padrão internacional

aceito e empregado por milhões de empresas em todo o mundo.

Sobre o iPod

z Você pode conectar os seguintes modelos de iPod. Antes de usar

seus dispositivos iPod, atualize o software para a versão mais recente.

Modelos de iPhone / iPod compatíveis.

Modelo compatível

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPod touch (5ª geração) iPod touch 

(4ª geração) iPod touch (3ª geração) 

iPod classic

iPod nano (7ª geração) iPod nano 

(6ª geração) iPod nano (5ª geração)

USB

ż

ż

ż

ż

ż

ż

ż

ż

ż

ż

ż

ż

ż

ż

ż

Sobre a comunicação BLUETOOTH

z A tecnologia sem fio BLUETOOTH funciona à margem

de cerca de 10 m.

A margem máxima de comunicação pode variar dependendo dos obstáculos presentes 

(pessoas, metal, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.

z As seguintes condições podem afetar a sensibilidade do

Comunicação BLUETOOTH.

- Existe um obstáculo entre a unidade e o dispositivo BLUETOOTH, por exemplo, uma 

pessoa, um objeto de metal ou uma parede.

- Um dispositivo de 2,4 GHz, como um dispositivo Wi-Fi, um telefone sem fio ou um forno 

de micro-ondas, está sendo usado próximo à unidade.

z Desde dispositivos BLUETOOTH e Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n /

ac) usar a mesma frequência, pode ocorrer interferência de microondas e afetar a 

velocidade de comunicação, ruído ou uma conexão inválida se a unidade for usada perto de 

um dispositivo wi-fi. Nesse caso, faça o seguinte.

- Use esta unidade a uma distância mínima de 10 m do dispositivo Wi-Fi.

- Se você usar a unidade dentro de 10 m de um dispositivo Wi-Fi, desligue-o.

- Coloque esta unidade e o dispositivo BLUETOOTH o mais próximos possível.

z A emissão de microondas de um dispositivo BLUETOOTH

pode afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrônicos. Nos locais a seguir, 

desligue a unidade e outros dispositivos BLUETOOTH, pois um pode ocorrer

acidente.

- quando um gás desagradável está presente em um hospital, trem, avião ou posto de 

gasolina

- perto de portas automáticas ou um alarme de incêndio

z Esta unidade oferece suporte a recursos de segurança

compatível com o padrão BLUETOOTH para fornecer uma conexão segura ao usar a 

tecnologia sem fio BLUETOOTH, mas dependendo da configuração, a segurança pode 

não ser adequada. Tenha cuidado ao se comunicar com a tecnologia sem fio 

BLUETOOTH.

z Não aceitamos qualquer responsabilidade por qualquer filtragem de

informações durante as comunicações por BLUETOOTH.

z " Feito para iPod "e" Feito para iPhone "

(feito para iPhone) significa que é um acessório eletrônico projetado para se conectar 

especificamente a um iPod ou iPhone, respectivamente, e cujo desenvolvedor certifica que 

ele atende aos padrões operacionais da Apple. A Apple não é responsável pelo 

funcionamento deste dispositivo ou por sua conformidade com os padrões de segurança e 

legalidade. Observe que o uso deste acessório com um iPod ou iPhone pode afetar a 

operação sem fio.
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z A conexão com todos os dispositivos não pode ser garantida

BLUETOOTH.

- É necessário um dispositivo BLUETOOTH compatível com o padrão BLUETOOTH 

especificado pela BLUETOOTH SIG e autenticado.

- Mesmo que o dispositivo conectado seja compatível com o padrão BLUETOOTH 

mencionado acima, alguns dispositivos podem não se conectar ou não funcionar 

corretamente, dependendo dos recursos ou especificações do dispositivo.

- Ao falar ao telefone com o sistema viva-voz, podem ocorrer ruídos, dependendo do 

dispositivo ou ambiente de comunicação.

z Dependendo do dispositivo ao qual você se conecta, pode demorar

estabelecer comunicação.

direito autoral

z Patentes dos Estados Unidos e de outros países licenciadas por

Dolby Laboratories.

z Patentes e tecnologia de codificação de áudio MPEG

Layer-3 licenciado pela Fraunhofer IIS e Thomson.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

Dolby e o símbolo de duplo D são marcas 

comerciais da Dolby Laboratories.

z Windows Media é uma marca registrada ou marca comercial

Marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e / ou outros 

países.

z Este produto é protegido por direitos autorais

propriedade intelectual da Microsoft Corporation. O uso ou distribuição desta 

tecnologia fora deste produto é estritamente proibido sem uma licença da 

Microsoft ou licença autorizada da Microsoft.

z " DVD VIDEO ”,“ DVD-R ”,“ DVD-RW ”,“ DVD + R ”e“ DVD + RW ”

eles são marcas registradas.

z A palavra e os logotipos Bluetooth são marcas registradas

vendas registradas da Bluetooth SIG, Inc. e Alpine Electronics, Inc. obteve a 

autorização correspondente para usá-los. Todos os outros nomes e marcas 

comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

z iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch e som Siri

marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros 

países.

z A LICENÇA DESTE PRODUTO É CONCEDIDA EM

VIRTUDE DA LICENÇA DE PORTFÓLIO DE PATENTES DO CONSUMIDOR PARA 

USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL PARA DECODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE 

ACORDO COM O PADRÃO MPEG-4 ("VÍDEO MPEG-4") QUE FOI CODIFICADO 

POR UM DEDIC DO CONSUMIDOR UMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO 

COMERCIAL E / OU OBTIDA DE UM PROVEDOR DE VÍDEO COM UMA LICENÇA 

PARA O FORNECIMENTO DE VÍDEO MPEG-4.

NENHUMA OUTRA LICENÇA PARA QUALQUER OUTRO USO É CONCEDIDA, 

MESMO DE FORMA IMPLÍCITA. VOCÊ PODE OBTER INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS, POR EXEMPLO SOBRE UM USO COMERCIAL, INTERNO OU 

PROMOCIONAL E SOBRE A LICENÇA, ATRAVÉS DA MPEG LA, LLC.

VISITE HTTP: / WWW.MPEGLA.COM

z Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários

respectivos proprietários.

z Este produto usa dados de propriedade da Monotype Imaging

Inc. Esses dados de origem serão usados   apenas em relação ao produto.

z

ES

Outras

z O dispositivo BLUETOOTH pode não funcionar com telefones

dependendo das condições das ondas de rádio e do local onde o equipamento está sendo 

usado.

z Se você sentir desconforto durante ou depois de usar o dispositivo

BLUETOOTH, pare de usar imediatamente. Se o problema persistir, consulte o 

revendedor Alpine mais próximo.

Se você tiver dúvidas ou problemas com a unidade que não são abordados neste Guia do 

usuário, consulte o revendedor Alpine mais próximo.

Manutenção

Substituindo a bateria de lítio do controle remoto

Em condições normais, a bateria dura cerca de 1 ano.

(Dependendo das condições de uso, a vida útil pode ser menor). Quando a carga da bateria 

enfraquece, o alcance do controle remoto é reduzido. Substitua a bateria por uma nova bateria 

de lítio CR2025. O uso de outro tipo de bateria envolve risco de incêndio ou explosão.

Lado + topo

Notas sobre a bateria de lítio

z Não exponha a bateria a calor excessivo, como luz solar

direto, ao fogo ou outras situações semelhantes.

z Mantenha a bateria de lítio fora do alcance de crianças. Se alguém

se a bateria for engolida, entre em contato com um médico imediatamente.

z Limpe a bateria com um pano seco para garantir uma boa

contato.

z Observe a polaridade correta ao colocar a bateria.

z Não segure a bateria com braçadeiras de metal, pois pode

ocorrerá um curto-circuito.

ATENÇÃO

O manuseio incorreto pode causar a explosão da bateria. Não deve ser 

recarregado, desmontado ou queimado.
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Primeiros passos
3 porta USB

Abra a tampa para conectar um dispositivo USB.

4 Botão de reset

5 Terminal AUX

6 Receptor de controle remoto

7 Slot de disco

8 

(ejetar o disco)

9 Tela / painel de toque

Lista de acessórios

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IVE-W560BT / IVE-W560BT-R ......................................... .............. 1

Cabo de alimentação ............................................... .................. 1

Caixa de montagem ............................................... ...................... 1

Chave de suporte ............................................... .......................... 2

Parafuso de cabeça escareada (M5x8) ........................................... 6

Painel frontal ................................................ ............................ 1

Controle remoto ............................................... ........................ 1

Cabo de controle remoto .............................................. ................ 1

Microfone ................................................. ................................... 1

Manual do usuário ............................................... ............... 1 jogo

24

16

17

18

19

20

21

25

22

MUDO

10

11

12

13

P.SCAN

Remova o filme transparente antes de 

usar.

Localização dos controles

14

15

23

RUE-4233

0 MONITOR DESLIGADO

uma POSIÇÃO

Este botão não é compatível.

(costas)

Retorna à tela anterior / retorna ao menu em um CD de vídeo (VCD).

c EQ (equalizador) Selecione uma curva do equalizador.

d Botões numéricos (0 - 9)

e CLARO

f MUDO

Silencie o som. Para cancelar, pressione novamente ou VOL +.

(a pausa)

(Anterior Próximo)

b

1 CASA

Acesse o menu HOME.

Pressionar durante a reprodução do disco, iPod ou USB fará uma pausa na 

reprodução e o som não será ouvido. Para retomar a reprodução, toque em.

- DSPL (visualizador)

Pressione e segure para acessar o menu do visualizador. A função de 

desligamento do monitor é definida no menu

do display. Quando a função de monitor desligado é ativada, o monitor desliga. 

Toque em qualquer ponto da tela para ligá-lo novamente.

- VOICE (voz)

Pressione e segure para ativar a função de comando de voz. Para atribuir a 

função de comando de voz ao botão HOME, selecione [Voice] em [HOME Key 

Function] (página 19).

2 SOURCE (fonte)

Ligue o computador.

Altere a fonte. A cada pressionamento, uma fonte disponível é selecionada em 

uma janela pop-up na tela atual.

- FORA

Pressione e segure por 1 segundo para sair da fonte.

Pressione e segure por pelo menos 2 segundos para desligar a unidade. Quando 

a unidade está desligada, o controle remoto não funciona.

- Botão de controle de volume

Gire para ajustar o volume.

g

h

Eu Botões de ajuste de reprodução de DVD

j P.SCAN (página 12)

k 

(cursor) / ENTER

eu MODO

Selecione a banda de rádio.

m VOL (volume) +/–

n Pressione e segure por 1 segundo para sair da fonte.

Pressione e segure por pelo menos 2 segundos para

desligue a unidade.

o Altere a fonte. A cada pressão, uma fonte é selecionada

disponível em uma janela pop-up na tela atual.

/

/ / /

Operação tátil

Você pode operar o sistema usando o painel de toque na tela.

• Certifique-se de tocar no botão da tela suavemente com a ponta do dedo para 

proteger a tela.

• Se você tocar em um botão e nenhuma reação ocorrer, retire o dedo da tela uma vez 

e tente novamente.

• Os botões de tela inutilizáveis   aparecem esmaecidos.
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Inicialização do sistema inicial

4 Toque em [Emparelhamento].

A unidade entra no modo de espera de emparelhamento.

Pressione o botão RESET se estiver usando a unidade pela primeira vez depois de trocar a 

bateria do carro, etc.

1 Desconecte a unidade da fonte de alimentação.

2 Pressione o botão RESET com uma caneta ou outro

objeto pontiagudo semelhante.

5 Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo

BLUETOOTH para detectar esta unidade.

6 Selecione “IVE-W560” quando exibido no

Tela do dispositivo BLUETOOTH.

7 Se uma senha * deve ser inserida no dispositivo

BLUETOOTH, digite [0000].

ES

* A senha também pode ser chamada de “código de acesso”, “código PIN”, “número PIN”, 

“número de acesso”, etc., dependendo do dispositivo BLUETOOTH.

Botão de reinício
8 Selecione esta unidade no dispositivo BLUETOOTH

para estabelecer a conexão via BLUETOOTH.

Nota

Pressionar o botão Reset irá limpar a configuração do relógio e alguns conteúdos 

armazenados.

Vai acender

Nota

Enquanto um dispositivo BLUETOOTH estiver conectado, nenhum outro dispositivo pode 

detectar a unidade. Para habilitar a detecção, analise a conexão atual.

o quando a conexão é estabelecida.

Ajuste de relógio

1 Pressione HOME e, em seguida, [Configurações].

2 Toque em e, em seguida, em [Ajuste do relógio].

Conexão a um dispositivo BLUETOOTH emparelhado

A tela de configurações será exibida.

3 Toque em / para ajustar a hora e os minutos.

4 Toque em [Definir].

Este capítulo explica como conectar manualmente a dispositivos BLUETOOTH registrados.

1 Certifique-se de que os sinais BLUETOOTH estão ligados

ativado na unidade (página 19) e no dispositivo BLUETOOTH.

A configuração foi finalizada.

Para ativar ou desativar a função CT (página 13), toque em [Hora do relógio].

na barra de status indica que o sinal BLUETOOTH na unidade está ativado.

Preparando um dispositivo 

BLUETOOTH

2 Operar o dispositivo BLUETOOTH para conectar-se a

esta unidade.

É mostrado

Quando a ignição é ligada com o sinal BLUETOOTH ativado, esta unidade procura o último 

dispositivo BLUETOOTH que foi conectado e, se possível, estabelece a conexão 

automaticamente.

Nota

Se a unidade não puder detectar o último dispositivo BLUETOOTH conectado, toque em 

[Reconectar] para pesquisar o último dispositivo emparelhado.

Se o problema persistir, execute o procedimento de emparelhamento.

o.

Você pode ouvir música ou fazer chamadas com as mãos livres conectando um dispositivo 

BLUETOOTH adequado (telefone celular, reprodutor de som, etc.). Para obter informações 

sobre como conectar um dispositivo BLUETOOTH, consulte as instruções de operação 

fornecidas com o dispositivo. Antes de fazer a conexão, abaixe o volume do aparelho; caso 

contrário, pode soar um bipe alto.

Emparelhar e conectar um dispositivo BLUETOOTH

Para instalar o microfone

Para que sua voz seja ouvida durante uma chamada em viva-voz, você deve instalar o 

microfone (incluído).

Para obter mais informações sobre como conectar o microfone, consulte o guia “Instalação / 

Conexões” fornecido.

Ao conectar um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez, o registro mútuo 

(denominado "emparelhamento") será necessário.

O emparelhamento permite que a unidade e outros dispositivos se reconheçam.

1 Pressione HOME e, em seguida, [Configurações].

2 Toque,

3 Toque em [Conexão Bluetooth] e ajuste o sinal

a [ON].

O sinal BLUETOOTH desta unidade é ativado e a barra de status é exibida. en
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RÁDIO

Armazenamento e recepção de estações

Cuidado

Ao sintonizar estações enquanto dirige, use a função Auto Tuning Memory 

(A.MEMO) para evitar acidentes.

Uso do rádio

Para ouvir rádio, pressione HOME e toque em [Tuner].

Tuning

1 Toque na banda atual.

Indicações / controles de recepção

A lista de bandas é exibida.

2 Toque na banda desejada [FM1], [FM2], [FM3], [AM1],

ou [AM2]).

3 Execute a afinação.

Para sintonizar automaticamente

Toque

A sintonia irá parar quando a unidade receber uma estação.

Repita o procedimento até receber a estação desejada.

/ .

Para sintonizar manualmente

Toque em / várias vezes até receber a frequência desejada.

Para pular frequências continuamente, toque e segure /

Controles de recepção ( 1 uma 7)

1

Ícone da banda atual Abre a lista 

de bandas.

[PTY] (tipos de programa) (FM apenas) Abre a lista 

PTY (página 13).

P. SCAN

Ajuda a encontrar a estação desejada ouvindo as estações 

predefinidas por alguns segundos.

Salvamento automático de estações predefinidas

2

1 Selecione a banda desejada [FM1], [FM2], [FM3],

[AM1] ou [AM2]).

2 Toque

3 Toque em [A.MEMO] e em [Pesquisar].

A unidade armazena as primeiras seis estações disponíveis nas posições 

predefinidas ([1] a [6]).

3

4

Abre o menu de opções do sintonizador.

Ajuste manual de estações predefinidas

5 /
1 Quando a estação desejada está sendo recebida

salvar, pressione e segure o número da posição da estação predefinida que 

você deseja ([1] a [6]).

Executa o ajuste automaticamente.

6

/

Execute o ajuste manualmente. Toque e segure para 

pular as frequências continuamente.

[1] e [6]

Selecione uma estação predefinida. Toque e segure para salvar a 

frequência atualmente exibida naquele número predefinido.

Recepção de estações pré-selecionadas

1 Selecione a banda.

2 Toque no número da estação predefinida que

desee ([1] a [6]).

7

Procurando uma estação específica entre as estações predefinidas 

(pesquisa de estações predefinidas)

Instruções de recepção ( UMA )

A procura de estações predefinidas ajuda a encontrar a estação desejada, ouvindo as 

estações predefinidas por alguns segundos.

UMA Frequência

1 Enquanto ouve o rádio, toque em P. SCAN.

A varredura das estações predefinidas começa e as seguintes estações são recebidas 

em ordem.

2 Toque em P. SCAN novamente quando a estação for recebida

que você quer.
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Usando o sistema de dados de rádio (RDS)

Para armazenar estações RDS com configuração AF e TA

As estações RDS podem ser predefinidas juntamente com a configuração AF / TA. Ajuste AF / 

TA e, em seguida, armazene a estação com BTM ou manualmente. Se você predefini-los 

manualmente, também pode predefinir estações não RDS.

Elementos da tela

UMA B

ES

Para receber anúncios de emergência

Com AF ou TA ativado, os anúncios de emergência pausarão automaticamente a fonte 

atualmente selecionada.

Para permanecer em um programa regional (Regional)

C

UMA Nome da banda, RDS * 1, TP * 2

B Nome do serviço do programa, frequência, dados RDS

C Número predefinido

* 1 Durante a recepção RDS.

* 2 Durante a recepção de programas de trânsito.

Se as funções AF e Regional estiverem ativadas, você não mudará para outra estação regional 

com uma frequência mais intensa. Se você sair da área de recepção desse programa regional, 

toque em [Regional]

[OFF] durante a recepção de FM. Esta função não

Ele está disponível no Reino Unido e em algumas outras áreas.

Serviços RDS

Seleção do tipo de programa (PTY)

Esta unidade fornece serviços RDS automaticamente da seguinte forma:

AF (frequências alternativas)

Selecione e sintonize novamente a estação com o sinal mais forte da rede. Com esta função, 

você pode ouvir o mesmo programa sem interrupção durante viagens de longa distância, sem ter 

que sintonizar novamente a mesma estação manualmente.

TA (notificação de trânsito) / TP (programa de trânsito)

Fornece informações / programas de trânsito atuais. Qualquer informação / programa 

recebido interromperá a fonte atualmente selecionada.

PTY (tipos de programa)

Mostra o tipo de programa que está sendo recebido naquele momento. Ele também 

procura o tipo de programa indicado.

CT (hora do relógio)

Os dados CT da transmissão RDS ajustam a hora do relógio.

1 Durante a recepção de FM, toque em [PTY].

Para percorrer a lista, toque em /.

2 Toque no tipo de programa desejado.

A unidade procura uma estação que esteja transmitindo o tipo de programa 

selecionado.

Para fechar a lista PTY, toque

.

Tipos de programas

Notícias, Atualidades, Informação, Esportes, Educação, Teatro (Drama), Cultura, Ciência, 

Questões Sociais (Variados), Música pop (música pop), música rock (música rock), música suave 

(música MOR), música clássica leve (clássica leve), clássica séria (clássica séria), outras 

músicas (outras músicas), clima e meteorologia (clima) , Finanças, Programa infantil, Assuntos 

Sociais, Religião, Telefone, Viagem e turismo, Lazer, Jazz Jazz Music, country music (Country 

Music), national music (National Music), old hits (Oldies Music), folk music (Folk Music), 

documentários (Documentary)

Nota

Este recurso não pode ser usado em países / regiões onde os dados PTY não estão 

disponíveis.

Ajuste AF

1 Pressione HOME e toque em [Tuner].

2 Toque na banda desejada ([FM1], [FM2] ou [FM3]).

3 Toque e então [AF (frequências alternativas)]

para definir [ON].

Ajuste TA

1 Pressione HOME e toque em [Tuner].

2 Toque na banda desejada ([FM1], [FM2] ou [FM3]).

3 Toque e então [TA (aviso de trânsito)]

para definir [ON].
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REPRODUÇÃO

Definir as configurações de som

Para alterar o idioma / formato do áudio

Durante a reprodução de um DVD de vídeo, você pode alterar o idioma do áudio se o disco tiver 

sido gravado com faixas em vários idiomas. Você também pode alterar o formato de áudio 

durante a reprodução de um disco gravado com vários formatos de áudio (por exemplo, Dolby 

Digital).

Duran g te p reprodução, toque na tela e, em seguida, toque em 

várias vezes até o idioma / formato do

áudio que você deseja.

Exemplo: Dolby Digital 5.1 c.

Tocando um disco

Dependendo do disco, algumas operações podem ser diferentes ou limitadas. Consulte as 

instruções de operação fornecidas com o disco.

.

1 Insira o disco (etiquetado para cima) e

a reprodução começará.

Se um menu de DVD aparecer

Toque no item desejado no menu do DVD.

Você também pode usar o painel de controle do menu, que é exibido ao tocar em qualquer lugar 

da tela, exceto nos itens de menu do DVD. Toque em / / / para mover o cursor e toque em 

[ENTER] para confirmar.

Se o painel de controle do menu não for exibido quando você tocar na tela, use o controle 

remoto.

Exemplo de instruções de reprodução (DVD)

Linguagem de áudio

Formato / números de áudio

do canal

Se o mesmo idioma for exibido duas ou mais vezes, o disco foi gravado em vários 

formatos de áudio.

Para mudar o canal de som

UMA
Durante a reprodução do VCD, você pode ouvir os canais esquerdo e direito, apenas o canal 

direito, ou apenas o canal esquerdo, através dos alto-falantes direito e esquerdo. Durante a 

reprodução, toque

LR várias vezes até

o canal de som desejado aparece. As opções estão 

listadas abaixo.

[Estéreo]: Som estéreo padrão (padrão) [Esquerda]: Som do canal esquerdo 

(monoaural) [Direita]: Som do canal direito (monoaural)

B C

UMA Ícone de fonte atual, formato

B Status de reprodução, tempo de reprodução decorrido

C Número do capítulo / título, formato de áudio

Se as indicações não forem exibidas, toque na tela.

No caso de discos de áudio, certas indicações são sempre exibidas durante a reprodução.

Reproduzindo um iPod / dispositivo USB

Nestas instruções de operação, o termo “iPod” é usado como uma referência geral às 

funções do iPod do iPod e iPhone, a menos que o texto ou as ilustrações indiquem o 

contrário.

Para obter informações sobre a compatibilidade do seu iPod, consulte “Sobre o iPod” (página 8) 

ou visite a página de suporte na contracapa.

Dispositivos USB como MSC (classe de armazenamento em massa) e MTP (protocolo de 

transferência de arquivos de mídia) (por exemplo, um stick de memória USB, um reprodutor de 

mídia digital, um telefone Android) podem ser usados   de acordo com o padrão USB.

Dependendo do reprodutor de mídia digital ou telefone Android, você precisará definir o modo de 

conexão de USB para MSC ou MTP.

Usando funções PBC (controle de reprodução)

O menu PBC ajuda interativamente com as operações ao reproduzir um VCD 

compatível com PBC.

1

2

3

4

Inicie a reprodução de um VCD compatível com PBC. O menu PBC é exibido.

Toque. .

O painel de controle do menu é exibido.

Toque nas teclas numéricas para selecionar o item desejado e, em seguida, 

toque em [ENTER].

Siga as instruções no menu para operações interativas.

Para retornar à tela anterior, toque .

1 Abaixe o volume desta unidade.

Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o.

2 Conecte seu iPod ou dispositivo USB à porta USB.

A reprodução começa automaticamente.

Se um iPod / dispositivo USB já estiver conectado, para iniciar a reprodução, pressione 

HOME e toque em [iPod / USB].

Para desligar as funções PBC, ajuste [PBC Video CD] 

em [OFF] (página 20).

Notas

Ɣ Durante a reprodução PBC, o número não será exibido

faixa, o item de reprodução, etc., na tela de reprodução.

Ɣ A reprodução PBC não está disponível durante a reprodução

Retomar a reprodução.
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Para parar a reprodução

Pressione e segure OFF por 1 segundo.

Busca e reprodução de faixas

Para remover o dispositivo.

Pare a reprodução e depois desconecte.

Não desconecte o dispositivo durante a reprodução, pois isso pode danificar os dados.

Precauções relacionadas ao iPhone

Quando um iPhone é conectado via USB, o volume do telefone é regulado diretamente no 

iPhone. Para evitar ruídos repentinos e altos após uma chamada, não aumente o volume 

da unidade durante a chamada.

Sobre o modo de retomada

Quando o iPod do qual os arquivos estão sendo reproduzidos se conecta ao conector do 

receptáculo, o modo de unidade muda para o modo de retomada e a reprodução começa no 

modo definido no iPod.

No modo de repetição, as funções de repetição / reprodução não estão disponíveis.

Uso de reprodução repetida e reprodução aleatória

ES

1 Durante a reprodução, toque

(aleatório) várias vezes até que a opção desejada apareça.

(repetição) o

A reprodução repetida ou aleatória é ativada.

Os modos de reprodução disponíveis variam dependendo da fonte de som selecionada.

Nota

A reprodução repetida e aleatória não está disponível no VBC versão 2.0 com função PBC.

Usando reprodução de busca direta

Reprodução de um dispositivo 

BLUETOOTH

1 Durante a reprodução de um disco ou USB, pressione

os botões numéricos no controle remoto para inserir o número de um item 

(faixa, capítulo,

etc.) e, em seguida, pressione ENTER. A reprodução começará do início do 

ponto selecionado.

Você pode reproduzir o conteúdo de um dispositivo conectado que seja compatível com 

BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Pro).

Nota

Durante a reprodução do VCD, esta função só estará disponível se o VCD não tiver 

funções PBC.

Procure um arquivo na tela da lista

1 Durante a reprodução de disco ou USB,

toque a tela de lista do item atualmente reproduzido aparecerá.

1

2

3

4

5

Estabeleça a conexão BLUETOOTH com o dispositivo de som (página 11).

Abaixe o volume desta unidade.

Pressione HOME e, em seguida, [BT Audio].

Ligue o dispositivo de som para iniciar a reprodução.

Ajuste o volume desta unidade.

Além disso, toque

(áudio / vídeo / foto).

,

o para ver listas por tipo de arquivo

Controles de reprodução

Se o dispositivo BLUETOOTH for compatível com AVRCP (Audio Video Remote Control Pro), 

você poderá controlar a reprodução por meio desta unidade da mesma forma que quando 

reproduz discos.

2 Toque no item desejado.

A reprodução começa.

Para ajustar o nível de volume do dispositivo BLUETOOTH 

ao de outras fontes

Você pode reduzir as diferenças de nível de volume entre esta unidade e o dispositivo 

BLUETOOTH.

Durante a reprodução, toque em Selecione um 

nível entre –10 e +15.

.
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Opções disponíveis

FUNÇÃO ÚTIL

Você verá várias configurações disponíveis para cada fonte tocando. Os itens 

disponíveis variam dependendo do caso.

.

O recurso Siri Eyes Free permite que você use um iPhone no modo mãos-livres simplesmente 

falando ao microfone. Para usar este recurso, você precisará conectar um iPhone à unidade 

usando o emparelhamento automático BLUETOOTH. A disponibilidade é limitada ao iPhone 4s e 

modelos mais recentes. Certifique-se de que seu iPhone tenha a versão mais recente do iOS 

instalada. Você pode completar a conexão BLUETOOTH e configuração de registro para o iPhone 

na unidade antecipadamente. Para obter mais informações, consulte “Preparar um dispositivo 

BLUETOOTH” (página 11).

EQ de imagem

Ajusta a imagem de acordo com o brilho no interior do veículo. Esta configuração está 

disponível apenas quando o freio de estacionamento é aplicado.

Fonte: USB (Xvid / MPEG-4 / foto), disco (DVD / VCD / Xvid / MPEG-4 / foto), AUX (disponível 

apenas quando [AUX] está em [traseiro] e [entrada AUX] está em [Vídeo ] ou [Auto].)

Opção Objeto

Dinâmico (), Para selecionar a qualidade da imagem.

Padrão,

Teatro, Sépia

Usando Siri Eyes Free

Certifique-se de que [HOME Key Function] está definido como [Voice] (página 19).

Aparência

Esta configuração está disponível apenas quando o freio de estacionamento é aplicado.

Fonte: USB (Xvid / MPEG-4 / foto), disco (DVD / VCD / Xvid / MPEG-4 / foto), AUX (disponível 

apenas quando [AUX] está em [traseiro] e [entrada AUX] está em [Vídeo ] ou [Auto].)

Opção Objeto

Normal Exibir a imagem com uma proporção de 4: 3 (imagem 

normal).

1 Ative a função Siri no iPhone.

Para obter mais informações, consulte as instruções de operação que acompanham 

o seu iPhone.

2 Pressione e segure HOME.

A tela de comando de voz é exibida.

3 Após o bipe, fale no microfone.

O iPhone emite um bipe e o recurso Siri Eyes Free é ativado.

Para desativar Siri Eyes Free

Toque em [Fechar].

Notas

Largo Exibir uma imagem com proporção de aspecto de 4: 3 ampliada 

para as bordas direita e esquerda da tela, com partes 

projetando-se acima e abaixo da tela.

Exibir a imagem com uma proporção de 16: 9.

z O iPhone pode não reconhecer voz, dependendo das condições de uso. (Por exemplo, se 

você estiver em um veículo em movimento).

O Siri pode não funcionar corretamente ou pode demorar mais para responder em locais 

onde é difícil receber sinais do iPhone.

Dependendo das condições de operação do iPhone, o Siri pode não funcionar corretamente 

ou parar de funcionar.

Se você reproduzir uma faixa com um iPhone por meio da conexão de áudio 

BLUETOOTH, quando a reprodução da faixa começar via BLUETOOTH, a função Siri 

parará automaticamente e a unidade mudará para a fonte de som BLUETOOTH.

Quando o Siri é ativado durante a reprodução de som, a unidade pode alternar para a 

fonte de som BLUETOOTH, mesmo se você não especificar uma faixa que deseja 

reproduzir.

Se o iPhone estiver conectado à porta USB, o Siri pode não funcionar corretamente 

ou parar de funcionar.

Ao conectar o iPhone à unidade, não ative a Siri com o iPhone. O Siri pode não funcionar 

corretamente ou pode parar de funcionar.

O áudio não é ouvido quando o recurso Siri Eyes Free está ativado.

z

z

z

z

z

z

z

Completo ()

Ampliação Exibir uma imagem com uma proporção de 4: 3 estendida para 

as bordas direita e esquerda da tela.

Nível de som do DVD

Fonte: Disco

Opção

-

Objeto

Para ajustar o nível de saída de som entre -10 e +10 para um DVD 

gravado no formato Dolby Digital, para equilibrar o nível de volume 

entre os discos.

CHAMADAS EM MODO

MÃOS LIVRES

Antes de fazer uma chamada no modo mãos-livres, certifique-se de que aparecem 

e na tela. Se o

instruções, execute o procedimento de conexão BLUETOOTH (página 11).
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Recebendo chamadas

3 Toque .

A chamada é feita e a tela da chamada é exibida até que a outra parte atenda.

1 Toque quando você recebe uma chamada.

A chamada vai começar.

Nota

O tom de toque e a voz do chamador serão reproduzidos apenas nos alto-falantes frontais.

Operações disponíveis durante uma chamada

Para ajustar o volume da voz da outra parte. ES

Para ajustar o volume do toque

O nível de volume da voz da outra parte será armazenado na memória, independentemente do 

nível de volume geral. Gire o botão de controle de volume durante a chamada.

O nível de volume do toque será armazenado na memória, independentemente do nível de 

volume geral. Gire o botão de controle de volume ao receber uma chamada.

Para rejeitar / encerrar uma chamada

Para transferir a chamada atual para o celular

Toque

Toque

Para mudar a chamada de volta para o modo mãos-livres, toque novamente 

.

.

Fazendo ligações

Opções disponíveis

Durante uma chamada no modo mãos-livres, pressione

[Ganho MIC] Ajusta o volume do microfone para a outra pessoa: [Baixo], 

[Médio], [Alto].

Toque

.

1 Pressione INÍCIO e toque em [Telefone].

2 Toque em um dos ícones de telefone BLUETOOTH

1 2 3 4 5

Gerenciamento de dados de chamadas

Pré-configuração de números de telefone

1 Pressione INÍCIO e toque em [Telefone].

A tela do telefone BLUETOOTH é exibida.

2 Toque . .

6

A agenda aparece.

!

(histórico de chamadas) * 1

Selecione um contato da lista de histórico de chamadas.

A unidade armazena as últimas 20 ligações.

(ligue de volta)

Ligue automaticamente para o último número contatado.

(agenda) * 1

Selecione um contato da lista de nomes / lista de números na agenda. 

Para pesquisar o contato desejado em ordem alfabética na lista de 

nomes, toque em . .

(comandos de voz) * 2 * 3

Fale uma marca vocal armazenada no telefone celular.

(discagem do número do telefone) Digite o 

número do telefone.

Número preditivo

Toque em um número predefinido ([1] a [6]).

A unidade armazena até 6 contatos na lista. Para obter informações sobre 

como armazená-los, consulte “Configurando números de telefone” (página 

17).

* 1 O celular deve ser compatível com PBAP (Lista Telefônica

Perfil de acesso).

* 2 Não use a função de comando de voz no telefone celular

enquanto conectado à unidade.

* 3 Os comandos de voz podem não funcionar, dependendo do

especificação de reconhecimento no telefone móvel. Para obter informações, 

visite o site de suporte listado na contracapa.

3 Selecione o contato que deseja armazenar

números pré-discados.

1 Na lista de nomes, toque no nome do contato. Para pesquisar o contato que 

você deseja no pedido

alfabético, toque . e selecione o alfabeto. Na lista de números, toque no 

número do telefone.

A tela de confirmação do contato é exibida.

"

2

#

4 Toque em [Predefinição] e depois no número predefinido

conforme desejado ([1] a [6]).

O contato é armazenado no número de discagem predefinido.

$

Para alterar o registro do número de discagem 

predefinido atual

%

Siga o procedimento acima e substitua o número de discagem predefinido 

registrado.E

Menu de opções do telefone

1 Pressione INÍCIO e toque em [Telefone].

2 Toque .

O menu de opções do telefone é exibido.

[Resposta automática]

Uma chamada recebida é atendida automaticamente.

- [OFF]: para desativar o atendimento automático.

- [ON]: para ativar o atendimento automático.
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AJUSTES

Ajuste do painel de toque

Status da unidade: qualquer estado

Opção

-

Objeto

Para ajustar a calibração do painel de toque, se a posição de 

toque não corresponder ao item correto.

Selecione [Configurações] no menu HOME quando precisar alterar as configurações da 

unidade.

“” Na tabela a seguir mostra a configuração padrão.

Pressione HOME e, em seguida, [Configurações].

Toque em um dos ícones de categoria de configuração.

: Configuração geral (página 18)

: Configurações de som (página 19): Configurações 

de exibição (página 20): Configurações visuais 

(página 20)

Toque em / para selecionar o item desejado.

Para retornar à tela anterior, toque .

Para passar da tela INÍCIO para a tela de reprodução, toque 

.

1

2

3

Obscuro

Status da unidade: qualquer estado

Opção

FORA:

Auto (

Objeto

Para desativar o atenuador.

Para escurecer a tela automaticamente ao acender as luzes. 

(Disponível apenas quando o cabo de controle de iluminação está 

conectado).

Para escurecer a tela.

)

EM

Nível do atenuador

Configuração geral

Status da unidade: qualquer estado

Opção

(–5 - +5)

: 0

Objeto

Selecionar o nível de brilho quando o dimmer é ativado.

Língua

Status da unidade: qualquer estado

Opção

Inglês (

Français, Deutsch

(IVE-560BT)

Italiano, •ɭɫɫɤɢɣ

(IVE-560BT-R)

Objeto

Selecione o idioma da tela.

Sistema de cor de saída

),

Status da unidade: Nenhuma fonte selecionada

Opção

NTSC, PAL (

Objeto

Para alterar o sistema de cores dependendo do monitor conectado. 

(Não compatível com SECAM.)

)

Formato de hora

Status da unidade: qualquer estado

Entrada da câmera

Status da unidade: qualquer estado

Opção

12 horas,

24 horas (

Objeto

Para alterar o formato da hora.

Opção

FORA:

Normal (

Marcha a ré

Objeto

Para desativar a entrada.

Para exibir a imagem da câmera traseira.

Para mudar a imagem da câmera traseira para a posição 

horizontal.

)

Hora do relógio

)

Status da unidade: qualquer estado

Opção

FORA (

Objeto

Para ativar a função CT.

), EM

Ajuste de relógio

Status da unidade: qualquer estado

Opção

-

Objeto

Para ajustar o relógio.

(Disponível apenas quando [Clock Time] está definido para 

[OFF].)

Bip

Status da unidade: qualquer estado

Opção

OFF, ON (

Objeto

Para ativar o som operacional.

)
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Controle do volante

Você pode operar a unidade com os botões do volante.

Por razões de segurança, estacione o veículo antes de alterar esta configuração.

Status da unidade: qualquer estado

Opção Objeto

Do utilizador Para exibir a instrução e o painel de controle do volante.

Para desativar o controle do volante. Para usar o controle 

giratório.

Definido pelo usuário

Esta configuração está disponível apenas quando [Controle de direção] está definido como 

[Usuário].

O painel de botões do volante é exibido.

Mantenha pressionado o botão que deseja atribuir ao volante. O botão no painel 

(standby) acende.

Pressione e segure o botão no volante ao qual deseja atribuir a função. O botão do painel 

fica azul (registro completo). Para registrar outros botões, repita as etapas 1 y 2 .

Status da unidade: qualquer estado

Opção Objeto

- Para exibir o painel de instruções e controle.

Notas

z Se ocorrer um erro durante o registro, todo o

informações registradas. Reinicie o registro desde o início.

z Se você sair do menu de configurações e reconfigurar o

parâmetros, todas as informações registradas são excluídas e o processo de registro deve 

ser iniciado desde o início.

z Este recurso pode não estar disponível em alguns veículos. Para

Para obter informações sobre compatibilidade com seu veículo, visite a página de suporte na 

contracapa.

Configuração de som

Saída traseira / secundária

Alterne a saída de som entre os alto-falantes traseiros e o subwoofer.

Status da unidade: qualquer estado

ES

Opção

Nádegas

Objeto

Para transmitir sinais de áudio através dos alto-falantes 

traseiros (amplificador).

Para transmitir sinais de áudio através do subwoofer.

Exterior ( )

Subwoofer ( )

Ajuste de som

1
Selecione 3 BAND EQ e ajuste o nível do subwoofer, o nível de equilíbrio / dimmer ou o filtro 

de alta freqüência.

Status da unidade: qualquer estado2

3 Opção

3BAND EQ

Neutro (

Pop,

Rocha,

Notícia,

Jazz,

Eletrônicos,

Hip Hop,

Suave,

País,

Clássico

Customizar

Subwoofer:

(MUTE, –10 - +10)

: 0

Saldo:

(L 15 - 0 - R 15): 0

Atenuador:

(Frente 15 - 0 Verso 

15)

: 0

HPF: 80 Hz,

100 Hz, 120 Hz,

140 Hz, 160 Hz,

FORA ( )

LPF: OFF (

80 Hz, 100 Hz,

120 Hz, 140 Hz,

160 Hz

),

(Disponível apenas quando [Rear / Sub Out] é

Objeto

Para selecionar a curva do equalizador; personalizar a curva do 

equalizador. Ao definir [Personalizado], selecione as 

configurações do equalizador: [Baixo], [Médio], [Alto].

Para ajustar o nível de volume do subwoofer.

definido como [Subwoofer].)

Para ajustar o equilíbrio do som entre os alto-falantes 

esquerdo e direito.

Função da tecla HOME (pressão contínua por 2 s)

Status da unidade: qualquer status de opção 

Objeto

Voz, DSPL ( 

Para atribuir uma função de comando de voz ou o menu da tela ao 

botão HOME.

Para ajustar o equilíbrio do som entre os alto-falantes 

dianteiros e traseiros.

)

Conexão bluetooth

Status da unidade: qualquer status de opção 

Objeto

LIGADO DESLIGADO ( 

Para ativar o sinal BLUETOOTH.

Para selecionar a frequência limite dos alto-falantes 

dianteiros / traseiros.

)

Informações do dispositivo Bluetooth

),

Para selecionar o limite de frequência do subwoofer. (Disponível 

apenas quando [Rear / Sub Out] está definido para [Subwoofer].)

Status da unidade: qualquer status de opção 

Objeto

- Para exibir o dispositivo que está conectado à unidade 

tocando em [Abrir].

(Disponível apenas quando [Bluetooth] está definido como [ON].)

Redefinir Bluetooth

Status da unidade: qualquer status de opção 

Objeto

- Para redefinir todos os parâmetros relacionados ao BLUETOOTH, 

como informações de emparelhamento, histórico de chamadas, 

números de discagem predefinidos, histórico de dispositivos 

BLUETOOTH conectados e assim por diante.
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Configurações de tela

Tipo de Monitor

Selecione uma proporção de aspecto apropriada para o monitor conectado.

(Também muda a proporção da tela da unidade). Dependendo do disco, [Letterbox] pode ser 

selecionado

automaticamente em vez de [Pan Scan] e vice-versa. Status da unidade: 

Nenhuma fonte selecionada

Demonstração

Status da unidade: qualquer estado

Opção

OFF, ON (

Objeto

Para desativar a demonstração.

)

Opção

16: 9 (

Objeto

Para exibir uma imagem ampla. Adequado para conectar um monitor 

de tela ampla ou um monitor com função de modo panorâmico.

Ajustes visuais

)

Idioma do menu do DVD

Status da unidade: Nenhuma fonte selecionada

Opção

Inglês (

Chino,

Alemão,

Francês, italiano,

Espanhol,

Português,

Holandês, dinamarquês,

Sueco,

Finés,

Norueguês,

Russo, outro

Objeto

Para selecionar o idioma padrão para o menu do disco.

Caixa de correio Para exibir uma imagem de faixa ampla nas partes superior e inferior 

da tela. Adequado para conectar um monitor de tela 4: 3.

),

Pan Scan Para exibir uma imagem ampla na tela e cortar automaticamente as 

partes entrantes.

Video CD PBC

Idioma do som do DVD

Status da unidade: Nenhuma fonte selecionada

Status da unidade: Nenhuma fonte selecionada

Opção

OFF, ON (

Objeto

Para reproduzir um VCD com funções PBC.

Opção

Inglês (

Chino,

Alemão,

Francês, italiano,

Espanhol,

Português,

Holandês, dinamarquês,

Sueco,

Finés,

Norueguês,

Russo, outro

Objeto

Para selecionar o idioma padrão da trilha sonora.

)

),

Idioma da legenda do DVD

Status da unidade: Nenhuma fonte selecionada

Opção

Inglês (

Chino,

Alemão,

Francês, italiano,

Espanhol,

Português,

Holandês, dinamarquês,

Sueco,

Finés,

Norueguês,

Russo, outro

Objeto

Para selecionar o idioma padrão das legendas do DVD.

),
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DISPOSITIVOS

ADICIONAL

Câmera traseira

Ao conectar uma câmera traseira opcional ao terminal CAMERA IN, você pode visualizar a 

imagem da câmera traseira.

A imagem da câmera traseira é exibida nos seguintes casos:

- a luz traseira acende (ou a alavanca das mudanças está na posição R (ré)).

- pressione INÍCIO e toque em [Câmera traseira].

- Pressione e segure DSPL e toque em [Câmera traseira].

ES

Equipamento audiovisual auxiliar

Você pode conectar um dispositivo opcional, como um reprodutor de mídia portátil, console de 

videogame, etc., ao terminal AUX da unidade.

Seleção de um dispositivo auxiliar

1 Pressione HOME e toque em [AUX].

A tela de reprodução AUX é exibida.

Ajuste do nível de volume

Certifique-se de ajustar o volume do dispositivo conectado antes da 

reprodução.

1 Abaixe o volume desta unidade.

2 Pressione HOME e toque em [AUX].

A tela de reprodução AUX é exibida.

3

4

5

Toque

toque em [Nível de entrada].

Ajuste o volume normal de audição da unidade.

Toque em - / + repetidamente para ajustar o nível. O nível pode ser ajustado 

em seções individuais de -10 a +15.

para acessar o menu e então

Ajuste de tipo de dispositivo

Ao definir o tipo (vídeo ou áudio) de cada dispositivo conectado, a tela de fundo mudará de 

acordo.

1 Pressione HOME e toque em [AUX].

2 Toque em [Frontal] ou [Traseira].

[Frontal] está disponível apenas para áudio.

3 Quando você seleciona [Traseira], toque para abrir o menu e,

em seguida, toque em [Entrada AUX].

4 Toque em [Áudio], [Vídeo] ou [Auto].

A configuração padrão é [Auto]. Para retornar à tela anterior, 

toque .
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EM FORMAÇÃO

Lista de códigos de idioma

Lista de códigos de idioma

A escrita dos idiomas está em conformidade com a norma ISO 639: 1988 (E / F).

Código

1027

1028

1032

1039

1044

1045

1051

1052

1053

1057

1059

1060

1061

1066

Língua

Longe

Abkhazia

Africanos

Amárico

árabe

Assamês

Aimara

Azerbaijão

Bashkortostan

Bielo-russo

búlgaro

Bihari

Bislama

bengali

Bangladesh

Tibetano

Bretão

catalão

Curso

Tcheco

galês

dinamarquês

alemão

Butanês

grego

Inglês

esperanto

espanhol

Estônia

Basco

persa

Finés

De Fiji

Faroense

francês

Frísio

Código

1183

1186

1194

1196

1203

1209

1217

1226

1229

1233

1235

1239

1245

1248

1253

1254

1257

1261

1269

1283

1287

1297

1298

1299

1300

1301

1305

1307

1311

1313

1326

1327

1332

1334

Língua

irlandês

gaélico escocês

Galego

Guarani

Guzerate

Hausa

hindi

croata

húngaro

Armênia

Interlíngua

Interlingue

Inupiak

indonésio

Islandeses

italiano

hebraico

japonês

Iídiche

Javanês

Georgiano

Cazaque

Groenlandeses

Cambojano

Canárias

coreano

Cashmere

curdo

Quirguiz

Latina

Lingala

Lao

lituano

Letão;

letão

malgaxe

Código

1347

1349

1350

1352

1353

1356

1357

1358

1363

1365

1369

1376

1379

1393

1403

1408

1417

1428

1435

Língua

maori

Macedônio

Malayalam

mongol

Moldova

Marati

malaio

maltês

birmanês

Nauru

Nepalês

holandês

norueguês

Occitano

(Afan) Oromo

Oriya

Punjabi

polonês

Pashto;

Pashto

Português

Quechua

Retorrománico

Retorrománico

Kirundi

romena

russo

Kinyarwanda

sânscrito

Sindi

Sangue

Servo

croata

Cingalês

Eslovaco

esloveno

Código

1507

1508

1509

1511

1512

1513

1514

1515

1516

1517

1521

1525

1527

1528

1529

1531

1532

1534

1535

1538

1539

1540

1543

1557

1564

1572

1581

1587

1613

1632

1665

1684

1697

Língua

Samoano

Shona

Somali

Albaneses

sérvio

Suazi

Sesotho

Sudanês

sueco

Suaíli

tâmil

Telugu

Tayiko

tailandês

Tigriña

Turcomano

Tagalo

Setsuana

Tongano

turco

Tsonga

tártaro

Dois

ucraniano

urdu

Uzbeque

vietnamita

Volapük

Wolof

Xhosa

Ioruba

Chino

zulu

1067

1070

1079

1093

1097

1103

1105

1109

1130

1142

1144

1145

1149

1150

1151

1157

1165

1166

1171

1174

1181

1436

1463

1481

1482

1483

1489

1491

1495

1498

1501

1502

1503

1505

15061345 1703 Sem especificações
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Localização e resolução de problemas

Recepção de rádio

As emissoras não podem ser recebidas.

Existem ruídos que interferem no som.

A conexão está incorreta.

Conecte o cabo REM OUT (listrado azul / branco) ou o cabo de alimentação do acessório 

(vermelho) ao cabo de alimentação de um intensificador de sinal de antena (somente se o 

veículo tiver uma antena de rádio embutida no vidro lateral / traseira).

Verifique a conexão da antena do veículo.

Se a antena do veículo não se estender, verifique a conexão do cabo de 

controle da antena elétrica.

Não é permitido sintonizar estações pré-configuradas.

O sinal de transmissão está muito fraco.

Se houver um problema com a unidade / dispositivo móvel, estacione o veículo em um local 

seguro antes de tentar descobrir o que está acontecendo.

A lista de verificação a seguir permitirá que você solucione alguns dos problemas de sua 

unidade.

Antes de consultar a lista de verificação a seguir, leia os procedimentos de conexão e 

uso.

Se precisar de informações sobre como substituir um fusível ou remover a unidade do painel, 

consulte o manual de instalação / conexão fornecido com a unidade.

Se o problema persistir, visite o site de suporte listado na contracapa.
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Generalidades

RDS

Nenhuma energia é fornecida à unidade.

Inspecione o fusível.

A conexão está incorreta.

Conecte os cabos de alimentação amarelo e vermelho.

O bip não é ouvido .

Um amplificador de potência opcional foi conectado e você não está usando o amplificador 

integrado .

O conteúdo da memória foi apagado.

O cabo de alimentação ou a bateria foram desconectados ou a conexão está incorreta.

Estações armazenadas e a hora correta foram excluídas. Um fusível queimou.

A unidade emite ruído quando a posição da ignição é alterada.

Os cabos não estão combinados corretamente com o conector de alimentação 

do acessório do veículo.

PTY [PTY não encontrado] é exibido.

A estação atual não é uma estação RDS. Nenhum dado RDS 

recebido.

A estação não especifica o tipo de programa.

Imagem

A imagem não é vista ou sofre interferências.

Uma conexão não foi estabelecida corretamente. Verifique a conexão entre esta unidade e 

outro equipamento e ajuste o seletor de entrada na fonte para esta unidade.

O disco está com defeito ou sujo. A instalação 

está incorreta.

Instale a unidade em um ângulo de menos de 45 ° em relação a uma parte rígida do veículo.

O cabo do freio de estacionamento (verde claro) não está conectado ao cabo do interruptor do 

freio de estacionamento ou o freio de estacionamento não foi acionado.

A imagem não entra na tela.

A proporção da imagem é en jada no DVD.

A imagem não é exibida ou está interferindo no monitor traseiro.

Uma fonte / modo offline é selecionado. Se não houver entrada, nenhuma imagem 

será exibida no monitor traseiro.

A configuração do sistema de cores está incorreta.

Defina o sistema de cores para [PAL] ou [NTSC], dependendo do monitor conectado 

(página 18).

A imagem da câmera traseira é exibida na unidade.

Se a imagem da câmera traseira for exibida nesta unidade, nenhuma imagem 

aparecerá no monitor traseiro.

A exibição desaparece / não aparece no monitor.

O dimmer está ajustado para [ON] (página 18).

O visor desaparece se você segurar OFF.

Pressione OFF na unidade até que o visor apareça. A função de desligamento do 

monitor está ativada (página 10).

Toque em qualquer ponto da tela para ligá-lo novamente.

A tela não responde corretamente ao seu toque.

Toque em apenas uma parte da tela por vez. Se duas ou mais partes forem tocadas ao 

mesmo tempo, a tela não funcionará corretamente. Calibre o painel de toque na tela (página 

18).

Toque o painel sensível à pressão com firmeza.

O monitor traseiro não pode ser operado. Os ícones mostrados no monitor traseiro estão 

desativados.

Não é possível selecionar itens de menu.

Os itens de menu indisponíveis são exibidos em cinza.
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Som

Certas funções não podem ser usadas.

Dependendo do disco, você pode não conseguir realizar operações como 

parar, pesquisar ou repetir / embaralhar. Para obter mais informações, 

consulte o manual que acompanha o disco.

Não é possível alterar o ângulo ou idioma da trilha sonora / legendas.

Use o menu do DVD em vez do botão de seleção direta no controle 

remoto (página 14). O DVD não contém faixas em vários idiomas, 

legendas em vários idiomas ou ângulos múltiplos.

O DVD não permite alterações.

Os botões de atuação não funcionam.

O disco não é ejetado.

Pressione o botão Reiniciar (página 10).

Não há som, ouve-se com saltos ou é misturado com cliques.

Algumas conexões não foram feitas com sucesso. Verifique a conexão entre 

esta unidade e o equipamento conectado e ajuste o seletor de entrada para 

a fonte correspondente a esta unidade.

O disco está com defeito ou sujo. A instalação 

está incorreta.

Instale a unidade em um ângulo de menos de 45 ° em relação a uma parte rígida do 

veículo.

A taxa de amostragem do arquivo MP3 não é 32,

44,1 ou 48 kHz.

A taxa de amostragem do arquivo WMA não é

44,1 kHz.

A taxa de bits do arquivo MP3 não é de 48 a 192 kbps.

A taxa de bits do arquivo WMA não é de 48 a 192 kbps.

A unidade está no modo de pausa / retrocesso / avanço rápido.

As saídas não foram definidas corretamente. O nível de potência do 

DVD está muito baixo (página 16).

O volume está muito baixo. A função ATT 

está ativada.

O formato não é compatível (por exemplo, DTS).

Verifique se o formato é compatível com o aparelho (página 21).

Há ruído no som.

Mantenha os fios elétricos e os fios separados.

Reprodução USB

O conteúdo não pode ser reproduzido através de um hub USB.

Conecte dispositivos USB / iPod à unidade sem um hub USB.

O conteúdo não pode ser reproduzido.

Reconecte o dispositivo USB.

O dispositivo USB demora mais para iniciar a reprodução.

O dispositivo USB contém arquivos grandes ou arquivos com uma estrutura 

de árvore complicada.

O som é ouvido de forma intermitente.

O som pode ser ouvido intermitentemente em uma alta taxa de bits, 

superior a 320 kbps.

Operação de disco

O disco não reproduz.

O disco está com defeito ou sujo. O disco não 

pode ser reproduzido.

O DVD não pode ser reproduzido devido ao código de região. O disco não foi 

finalizado (página 7).

O formato do disco e a versão do arquivo não são suportados pela 

unidade (página 9).

Pulso para remover o disco.

Arquivos MP3 / WMA / Xvid / MPEG-4 não são reproduzidos.

A gravação não foi realizada de acordo com o formato ISO 9660 nível 1 ou 

nível 2, formato de expansão Joliet ou Romeo (DATA CD) ou formato UDF 

(DATA DVD) (página 9).

A extensão do arquivo está incorreta (página 7). Os arquivos não foram 

armazenados no formato MP3 / WMA / Xvid / MPEG-4.

Se o disco contiver vários tipos de arquivo, apenas o tipo de arquivo 

selecionado (áudio /

vídeo).

Selecione o tipo de arquivo apropriado na lista 

(página 15).

Arquivos MP3 / WMA / Xvid / MPEG-4 demoram mais para serem reproduzidos 

do que outros tipos.

Os seguintes discos demoram mais para começar

reproduzir.

um disco gravado com uma estrutura de árvore complicada.

um disco ao qual os dados podem ser adicionados.

Função BLUETOOTH

O outro dispositivo BLUETOOTH não consegue detectar esta unidade.

Defina [Conexão Bluetooth] para [ON] (página 19). Enquanto um dispositivo 

BLUETOOTH está conectado, a unidade não pode ser detectada com outro 

dispositivo. Encerre a conexão atual e procure esta unidade em outro 

dispositivo. O dispositivo desconectado pode ser reconectado selecionando-o 

na lista de dispositivos registrados.

A conexão não é possível.

Consulte os procedimentos de emparelhamento e conexão no manual do outro 

dispositivo, etc., e execute a operação novamente.

O nome do dispositivo não aparece

detectou.

Dependendo do status do outro dispositivo, o nome pode não ser obtido.

Não há toque.

Aumente o volume ao receber uma chamada.
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O volume da voz do interlocutor está baixo.

Aumente o volume durante uma chamada.

O chamador diz que o volume está muito alto ou baixo.

Ajuste o nível de [Ganho MIC] (página 17).

Eco ou ruído é ouvido durante as conversas telefônicas.

Abaixe o volume.

Se o ruído ambiente, além da chamada, estiver alto, tente diminuir o 

ruído.

Se houver muito barulho na estrada, feche a janela. Se o ar condicionado 

fizer muito barulho, desligue a energia.

A qualidade do som do telefone é cem por cento.

A qualidade do som do telefone depende das condições de recepção 

do telefone móvel.

Se a recepção do sinal do telemóvel for adequada, desloque o veículo para um 

local onde possa melhorar a recepção.

O volume do dispositivo BLUETOOTH conectado está baixo ou alto.

O nível de volume irá variar dependendo do dispositivo BLUETOOTH.

Reduza as diferenças do nível de volume entre esta unidade e o dispositivo 

BLUETOOTH (página 15).

Saltos no som ocorrem durante a transmissão.

Reduza a distância entre a unidade e o dispositivo BLUETOOTH.

Se o dispositivo BLUETOOTH estiver armazenado em uma caixa que interfira 

com o sinal, remova a caixa ao usar o dispositivo.

Vários dispositivos BLUETOOTH ou outros dispositivos que emitem ondas de 

rádio nas proximidades estão sendo usados.

Desligue outros dispositivos.

Aumente a distância entre a unidade e outros dispositivos.

A reprodução do som pára momentaneamente quando a unidade está conectada 

a um telefone celular. Este comportamento não é anormal.

Você não pode controlar o dispositivo BLUETOOTH conectado durante a saída de 

áudio.

Verifique se o dispositivo BLUETOOTH conectado é compatível com AVRCP.

Algumas funções não estão operacionais.

Verifique se o dispositivo que você está conectando suporta as funções 

correspondentes.

Uma chamada indesejada é atendida.

O telefone conectado está configurado para iniciar a chamada 

automaticamente.

A configuração [Resposta automática] desta unidade está definida 

para [ON] (página 17).

O link falhou porque o prazo expirou.

Dependendo do dispositivo ao qual você está se conectando, o tempo limite 

para o emparelhamento pode ser curto. Tente completar o link dentro do limite 

de tempo, definindo uma senha de um dígito.

A função BLUETOOTH não pode ser operada.

Saia da fonte pressionando SOURCE por 1 segundo e, em seguida, 

ligue a unidade.

Nenhum som é ouvido nos alto-falantes do veículo durante uma chamada com 

viva-voz.

Se o som for emitido pelo telefone celular, conecte o telefone de forma que o 

som seja emitido pelos alto-falantes do veículo.

O recurso Siri Eyes Free não está ativado.

Registro de viva-voz para um iPhone compatível com Siri Eyes Free.

Ative a função Siri no iPhone.

Cancele a conexão BLUETOOTH com o iPhone e a unidade; em seguida, 

conecte-se novamente.
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Visualizações / mensagens de erro

Erro de conexão Bluetooth

Ocorreu um erro entre a unidade e o telefone BLUETOOTH.

Verifique se o sinal BLUETOOTH está ativado para esta unidade e para o 

telefone BLUETOOTH. Tente preencher o link novamente. Reconecte o 

telefone BLUETOOTH.

O dispositivo Bluetooth não foi encontrado.

A unidade não consegue detectar um dispositivo BLUETOOTH conectável.

Verifique a configuração BLUETOOTH do dispositivo a ser conectado.

Não há dispositivos na lista de dispositivos BLUETOOTH registrados.

Emparelhe com um dispositivo BLUETOOTH (página 11).

Erro de dados de chamada

Ocorreu um erro ao acessar a lista telefônica via PBAP ou o histórico de 

chamadas do telefone BLUETOOTH.

Reconecte o telefone BLUETOOTH.

Erro na lista de dados

Ocorreu um erro ao visualizar a lista telefônica via PBAP ou o histórico de 

chamadas do telefone BLUETOOTH.

Reconecte o telefone BLUETOOTH.

Erro de disco

A unidade não consegue ler os dados devido a um problema.

Os dados estão danificados ou corrompidos. O disco 

está corrompido.

O disco é incompatível com a unidade. O disco não foi 

finalizado.

O disco está sujo ou foi inserido de cabeça para baixo.

Limpe o disco ou insira-o corretamente. Um disco vazio foi 

inserido.

O disco não pode ser reproduzido devido a um problema.

Insira outro disco.

O disco não é compatível com a unidade.

Insira um disco compatível. Pulso

para remover o disco.
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O dispositivo mãos-livres não está disponível.

O celular não está conectado

Conecte um telefone celular (página 11).

Não compatível com hubs USB.

A unidade não suporta hubs USB.

Sem dados reproduzíveis

O disco não contém dados reproduzíveis.

O iPod não contém dados reproduzíveis.

Carregue arquivos de música / dados para o iPod.

Cuidado com relação à sobrecarga de USB

O dispositivo USB está sobrecarregado.

Desconecte o dispositivo USB e altere a fonte pressionando o botão SOURCE.

Indica que o dispositivo USB não está funcionando ou que um dispositivo 

não compatível está conectado.

Reprodução proibida devido ao código da região.

O código de região do DVD não corresponde ao código de região da unidade.

Falta de resposta do dispositivo

A unidade não reconhece o dispositivo USB conectado.

Reconecte o dispositivo USB.

Verifique se o dispositivo USB é compatível com a unidade.
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Especificações

Seção de amplificador de potência

Partidas: Saídas de alto-falante

Impedância do alto-falante 4 - 8 ohms

Potência máxima de saída: 50 W! 4 (4 ohms)

Seção de monitoramento

Tipo de exibição: Amplo monitor LCD colorido

Dimensões: 6,2 polegadas

Sistema: Matriz ativa TFT

Número de pixels:

1.152.000 pixels (800! 3 (RGB)! 480)

Sistema de cores:

Seleção automática de PAL / NTSC / SECAM / PAL-M

Generalidades

Partidas:

Terminal de saída de vídeo (traseiro)

Terminais de saída de áudio (frontal, traseiro / sub comutável)

Terminal de controle de antena / amplificador de potência

(REM OUT)

Ingressos:

Terminal de controle de iluminação Terminal de entrada de 

controle remoto Terminal de entrada de antena

Terminal de entrada do microfone Terminal de controle 

do freio de mão Terminal de entrada reversa Terminal 

de entrada da câmera

Terminal de entrada de áudio AUX (frontal) Terminal de entrada de 

vídeo / áudio AUX (traseiro) Porta USB

Terminal de entrada externo

Requerimentos poderosos:

Bateria de veículo de 12 V DC (aterramento negativo)

Dimensões:

Aproximadamente. 178 mm! 101,5 mm! 169 mm

Dimensões de instalação:

Aproximadamente. 178 mm! 100 mm! 165 mm

Peso:

Aproximadamente. 1,7 kg

Conteúdo do pacote:

Unidade principal (1)

Controle remoto (1) RUE-4233

Peças para instalação e conexões (1 conjunto) Microfone (1)

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Código Regional

O sistema regional serve para proteger os direitos autorais do software.

O código de região está localizado na parte inferior da unidade e só pode ser 

reproduzido na unidade de DVD rotulada com um código de região idêntico.

Os DVDs marcados com também podem ser reproduzidos

Se você tentar reproduzir outro tipo de DVD, a mensagem [Reprodução proibida 

por código de região.] Será exibida na tela do monitor. Dependendo do DVD, 

nenhum código de região pode ser marcado, embora a reprodução do DVD esteja 

sujeita a restrições de zona.

Devido à melhoria contínua do produto, as especificações e o design estão 

sujeitos a alterações sem aviso prévio.

O painel LCD é fabricado com tecnologia de fabricação de extrema precisão. Seu 

nível de pixel é superior a 99,99%. Isso significa que existe a possibilidade de 

0,01% dos pixels estarem sempre ligados ou desligados.
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Seção de sintonizador

FM

Faixa de sintonia: 87,5 - 108,0 MHz

Terminal de antena:

Conector de antena externa

Frequência intermediária: 150 kHz

Sensibilidade útil: 10 dBf

Seletividade: 70 dB a 400 kHz

A relação sinal-ruído: 70 dB (mono)

Separação de 1 kHz: 30 dB

Resposta de frequência: 20 - 15.000 Hz

SOU

Faixa de sintonia: 531 - 1602 kHz

Terminal de antena:

Conector de antena externa

Frequência intermediária:

9,267 kHz ou 9,258 kHz / 4,5 kHz

Sensibilidade: 44 "V

Seção de DVD / CD player

A relação sinal-ruído: 80 dB

Resposta de frequência: 20 - 20.000 Hz

Flutuação e tremolo: Abaixo do limite mensurável

Distorção harmônica: 0,05%

Código Regional: Na etiqueta na parte inferior da unidade

Seção do reprodutor USB

Interface: USB (velocidade total)

Corrente máxima: 1 A

Comunicação sem fio

Sistema de comunicação:

BLUETOOTH padrão versão 3.0

Resultado:

Fonte de alimentação padrão BLUETOOTH categoria 2 (máx. +4 dBm)

Alcance máximo de comunicação:

Na linha de visão, aprox. 10 m (33 pés) * 1

Faixa de frequência:

Banda de 2,4 GHz (2,4000 - 2,4835 GHz)

Método de modulação: FHSS

Para BLUETOOTH * 2 compatível:

A2DP (Advanced Audio Distribution Pro) 1.2 AVRCP (Audio Video 

Remote Control Pro) 1.4 HFP (Handsfree Pro) 1.6

PBAP (Phone Book Access Pro) OPP (Object 

Push Pro)

SPP (Serial Port Pro)

.

* 1 O alcance real pode variar dependendo de fatores como obstáculos entre 

dispositivos, campos magnéticos ao redor de um forno de micro-ondas, 

eletricidade estática, sensibilidade de recepção, desempenho da antena, 

sistema operacional, aplicativo de software e assim por diante.

* 2 Os mostradores padrão BLUETOOTH indicam a finalidade da comunicação 

BLUETOOTH entre os dispositivos.
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Instalação e conexões
Antes de instalar ou conectar a unidade, leia o seguinte e as páginas 4 a 9 deste 

manual cuidadosamente para usá-lo adequadamente.

Cuidado

A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA APENAS POR UM ELETRICISTA 

OU MECÂNICO QUALIFICADO.

Atenção

A fiação e instalação deste equipamento requerem ampla competência técnica e 

experiência. Para garantir a segurança, sempre entre em contato com o 

revendedor de quem você adquiriu o equipamento para executar essas tarefas.

FAÇA AS CONEXÕES CORRETAMENTE.

A conexão inadequada pode resultar em incêndio ou danos ao equipamento.

USE OS ACESSÓRIOS ESPECIFICADOS E INSTALE-OS 

CORRETAMENTE.

USE A UNIDADE APENAS EM VEÍCULOS COM MASSA 

NEGATIVA DE 12 VOLTS.

Certifique-se de usar apenas os acessórios especificados. Se utilizar acessórios 

diferentes dos indicados, existe o risco de danificar o interior da unidade ou não a 

instalar de forma segura. Isso pode causar desgaste de peças, o que, além de ser 

perigoso, pode causar danos.

(Consulte seu revendedor em caso de dúvida). Não fazer isso pode resultar em 

incêndio, etc.

ANTES DE INSTALAR, DESCONECTE O CABO DO TERMINAL 

DE BATERIA NEGATIVO.

Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou ferimentos devido a 

curtos-circuitos elétricos.

AJUSTE A FIAÇÃO DE FORMA QUE OS CABOS NÃO DOBRAM, 

CONTRATAM OU SPRAY UMA BORDA DE METAL AFIADA.

EVITE QUE OS CABOS SE CONECTEM COM OS OBJETOS LOCALIZADOS 

AO REDOR.

Afaste os cabos e a fiação de peças móveis (como guias de assento) ou bordas 

afiadas ou laterais. Isso evitará dobras e danos à fiação. Se os cabos forem 

inseridos através de um orifício em um componente de metal, use uma arruela de 

borracha para evitar que a borda de metal do orifício corte o isolamento do cabo.

Organize a instalação elétrica e os cabos de acordo com o manual para evitar 

obstruções durante a condução. É muito perigoso que cabos ou conexões obstruam o 

volante, alavanca de câmbio, pedais de freio, etc., ou fiquem presos neles.

NÃO INSTALE A UNIDADE EM LOCAIS MUITO HÚMIDOS OU CHEIOS DE 

POEIRA.

NÃO JUNTE OS CABOS ELÉTRICOS.

Nunca corte o isolamento de um cabo para fornecer energia a outro equipamento. 

Isso faz com que a capacidade de transporte do cabo seja excedida e pode causar 

incêndio ou choque elétrico.

Evite instalar a unidade em locais com alta umidade ou níveis de poeira. Se entrar poeira 

ou umidade, o equipamento pode ser danificado.

EVITE DANOS A TUBOS E FIAÇÃO QUANDO FAZER Precauções

ORIFÍCIO.

Se fizer orifícios no chassi durante a instalação, tome as precauções necessárias 

para não esfregar, danificar ou entupir tubos, linhas de combustível, tanques ou 

fiação elétrica. Caso contrário, pode causar um incêndio.

• Desconecte o terminal (-) da bateria antes de instalar seu IVE-W560BT / 

IVE-W560BT-R. Isso reduzirá qualquer chance de danos à unidade no caso de um 

curto-circuito.

Certifique-se de conectar os cabos codificados por cores de acordo com o diagrama. 

Conexões inadequadas podem causar mau funcionamento da unidade ou danificar o 

sistema elétrico do veículo. Ao fazer as conexões ao sistema elétrico do veículo, 

considere os componentes instalados de fábrica (por exemplo, computador de bordo). 

Não extraia energia desses condutores para alimentar esta unidade. Ao conectar o 

IVE-W560BT / IVE-W560BT-R à caixa de fusíveis, certifique-se de que o fusível no 

circuito que você planeja usar para o IVE-W560BT / IVE-W560BT-R é da amperagem 

correta. A falha em conectá-los corretamente pode resultar em danos à unidade e / ou 

veículo. Quando não tiver certeza, consulte seu revendedor ALPINE. O IVE-W560BT / 

IVE-W560BT-R usa soquetes fêmea RCA para conexão a outras unidades (por 

exemplo, amplificador) equipado com conectores RCA. Você pode precisar de um 

adaptador para conectar outras unidades. Nesse caso, entre em contato com seu 

revendedor autorizado ALPINE para obter orientação.

Certifique-se de conectar os cabos de alto-falante (-) ao terminal de alto-falante (-). Nunca 

conecte os cabos dos canais esquerdo e direito dos alto-falantes entre si ou na carroceria 

do veículo.

A tela deve estar completamente fechada na carcaça ao realizar a instalação. 

Caso contrário, pode surgir um problema. Ao instalar a unidade em um veículo, 

certifique-se de que a tela possa ser fechada / aberta sem tocar na alavanca de 

câmbio.

•

•

•

•

•

•

NÃO USE PORCAS OU PARAFUSOS NO SISTEMA DE FREIO OU 

DIREÇÃO PARA FAZER CONEXÕES À TERRA.

Porcas ou parafusos usados   em sistemas de freio ou direção (ou qualquer outro 

sistema relacionado à segurança do veículo), ou tanques, NUNCA devem ser usados  

 para instalações de fiação ou aterramento. Se você usar essas peças, pode não 

conseguir controlar o veículo e causar um incêndio, etc.

MANTENHA PEQUENOS OBJETOS, COMO BATERIAS, FORA DO 

ALCANCE DAS CRIANÇAS.

A ingestão desses objetos pode causar ferimentos graves. Se isso acontecer, 

consulte um médico imediatamente.

NÃO INSTALE O EQUIPAMENTO EM LOCAIS QUE POSSAM 

OBTER O CONTROLE DO VEÍCULO, COMO O VOLANTE OU A 

ALAVANCA.

Isso pode prejudicar a visão frontal e impedir o movimento, etc. e causar 

acidentes graves.

IMPORTANTE

Anote o número de série da unidade no espaço fornecido DATA DE INSTALAÇÃO:

abaixo e mantenha-o como um registro permanente. A placa do número de série 

está localizada na base da unidade.

NÚMERO DE SÉRIE:

INSTALADOR:

LOCAL DE AQUISIÇÃO:
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Instalação

2

Parafuso

Porca hexagonal (M5)

Cuidado

Não bloqueie o dissipador de calor da unidade, pois isso impedirá a circulação de ar. Se 

esses elementos forem bloqueados, o calor se acumulará dentro da unidade e isso pode 

causar um incêndio.

Dissipador de calor

*

2

PIN

ES

Metal

Montagem

Fita

*

1

Cabo terra

Esta unidade

Quadro, Armação

Parte traseira da unidade

Reforce a unidade principal com fita de instalação de metal (não incluída). Prenda o 

fio terra da unidade em um ponto de metal limpo usando um parafuso (* 1) já preso 

ao chassi do veículo.

• No caso do parafuso marcado com “* 2 ”, Use um parafuso adequado para o 

local de montagem escolhido.

Conecte cada cabo de entrada de um amplificador ou equalizador ao cabo de 

saída correspondente da parte traseira esquerda do IVE-W560BT / 

IVE-W560BT-R. Conecte todos os cabos restantes do IVE-W560BT / 

IVE-W560BT-R seguindo as instruções na seção CONEXÕES.

A unidade principal deve ser montada em um ângulo máximo de 45 graus do 

plano horizontal, da parte traseira para a frente.

Menos de 45 °

3

1

Deslize o IVE-W560BT / IVE-W560BT-R no painel até ouvir um clique. Isso garante 

que a unidade esteja devidamente ajustada e não saia acidentalmente do painel.

Remova a caixa de montagem da unidade principal. Deslize a caixa de 

montagem no painel e prenda-a com as braçadeiras de metal.

Caixa de montagem

(incluído)

painel de controle

Instalação de microfone

Esta unidade

Por razões de segurança, instale o microfone no local descrito abaixo.

• Em um local estável e seguro.

• Em um local que não interfira na direção segura.

• Instale o microfone em um local onde você possa ouvir facilmente a voz do motorista.

Se o motorista precisar ir até o microfone para ouvir melhor, isso causa uma 

distração que pode ser perigosa.

Placa frontal

(incluído)
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Conexões

Antena

Amplo

cador

Alto falante

frente

Amplo

cador

Subwoofers /

alto-falante traseiro

(amarelo)

Para o terminal de entrada de 

vídeo

Para terminais de entrada de 

áudio (R, L)

(branco)

(vermelho)

(amarelo)

Para a câmera traseira

(amarelo)

Para o terminal de saída de 

vídeo

ILUMINAÇÃO

(laranja / branco)

FREIO DE MÃO

(luz verde)

REVERTER

(roxo / branco)

EM

(Branco azulado)

EM

(vermelho)

BATERIA

(amarelo)

GND

(Preto)

Para o cabo de iluminação

Para o cabo de sinal do freio de mão

No lado positivo do cabo de sinal da luz traseira do 

veículo

Para o amplificador ou equalizador

27
Chave de contato

Bateria

(cinzento)

caixas de som

Frente direita

ALTO-FALANTE FRONTAL DIREITO

(cinza / preto)

(roxo / preto)

ALTO-FALANTE TRASEIRO DIREITO

(roxa)

(verde)

Posterior direita

ALTO-FALANTE TRASEIRO ESQUERDO

(verde Preto)

(Branco preto)

ALTO-FALANTE FRONTAL ESQUERDO

(branco)

Deixado para trás

Frente esquerda

Microfone

Conector de interface de controle 

remoto do volante
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1 Receptáculo de antena de rádio

2 Conector de entrada de vídeo (AUX IN) (amarelo)

h Cabo de saída do alto-falante frontal direito (+) (cinza)

Cabo de saída do alto-falante frontal direito (-) (cinza / preto)

Cabo de saída do alto-falante traseiro direito (-) (roxo / preto)

Cabo de saída do alto-falante traseiro direito (+) (roxo)

Cabo de saída do alto-falante traseiro esquerdo (+) (verde)

Cabo de saída do alto-falante traseiro esquerdo (-) (verde / preto)

Cabo de saída do alto-falante frontal esquerdo (-) (branco / preto)

Cabo de saída do alto-falante frontal esquerdo (+) (branco)

Conector de entrada MIC

Eu

j

k

eu

m

n

o

p

Entrada de vídeo AUX.

3 Conector de entrada de áudio (AUX IN)

4 Conector de entrada CAMERA

Para câmera traseira opcional com conector RCA.

ES

5 Conector de saída de vídeo (AUX OUT) (amarelo)

6 Conectores RCA de saída frontal

VERMELHO (à esquerda) e BRANCO (à direita).

7 Conectores de saída / subwoofer RCA

VERMELHO (à esquerda) e BRANCO (à direita).

8 Cabo de extensão RCA (vendido separadamente)

9 Porta-fusíveis (10 A)

0 Conector de força

uma Cabo de iluminação (laranja / branco)

Conecte este cabo ao cabo de iluminação do conjunto de instrumentos do 

veículo. Isso permitirá que as luzes de fundo da unidade diminuam quando 

as luzes do veículo estiverem acesas.

Para o microfone (incluído).

q Conector de interface de controle remoto do volante

Para a caixa de interface do controle remoto do volante.

b Cabo do freio de mão (verde claro)

Conecte este cabo à extremidade de alimentação do interruptor do freio de 

estacionamento para transmitir os sinais de status do freio de estacionamento para o 

IVE-W560.

c Cabo reverso (roxo / branco)

Conecte-o ao pólo positivo da luz de ré do carro. Acende quando a 

transmissão muda para ré (R).

Se o cabo estiver conectado corretamente, a imagem do vídeo muda 

automaticamente para a câmera traseira sempre que o carro começa a 

retroceder (R).

d Cabo de alimentação remoto (azul / branco)

Conecte este cabo ao cabo de controle remoto do amplificador 

ou processador de sinal.

e Cabo de alimentação comutado (contato) (vermelho)

Conecte este cabo a um terminal aberto da caixa de fusíveis do veículo ou 

outra fonte de alimentação não utilizada que gere uma energia de (+) 12 V 

somente quando a ignição estiver ligada ou na posição auxiliar.

f Cabo da bateria (amarelo)

Conecte este cabo ao terminal positivo (+) da bateria do veículo.

g Cabo de aterramento (preto)

Conecte este cabo a um bom aterramento no chassi do veículo. Certifique-se 

de fazer a conexão apenas no metal e certifique-se de que esteja firmemente 

preso usando o parafuso de chapa de metal embutido.
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ɰɛɫɛɥɭɠɫɣɬɭɣɥɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ

•ɵɯɨɞɵ: ɞɢɧɚɦɢɤɨɜ

•ɨɧɢɬɨɪ ɞɢɧɚɦɢɤɨɜ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɤɨɜ: 4 - 8

•ɨɳɧɨɫɬɶ ɜɵɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ: 50 •ɬ × 4 (ɩɪɢ 4 •ɦ)

ɞɢɫɩɥɟɹ ɞɢɫɩɥɟɹ: ɰɜɟɬɧɨɣ ••-ɦɨɧɢɬɨɪ

•ɢɫɬɟɦɚ: FT ɦɚɬɪɢɰɚ TFT

1.152.000 ɩɢɤɫɟɥɟɣ (800 × 3 (RGB) × 480) PAL / NTSC / SECAM / PAL-M 

(ɜɵɛɨɪ ɜɵɛɨɪ)

•ɚɡɦɟɪɵ: 6,2 ɞɸɣɦɚ

Ɩɢɤɫɟɥɟɣ ɩɢɤɫɟɥɟɣ:

ɰɜɟɬɧɨɫɬɢ ɰɜɟɬɧɨɫɬɢ:

Ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ

•ɵɯɨɞɵ:

•ɢɞɟɨɜɵɯɨɞ (ɡɚɞɧɢɣ)

•ɭɞɢɨɜɵɯɨɞɵ (ɩɟɪɟɞɧɢɣ, ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɦɵɣ

ɡɚɞɧɢɣ / ɫɚɛɜɭɮɟɪ)

O ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɞɜɢɠɧɨɣ ɚɧɬɟɧɧɨɣ / ɭɫɢɥɢɬɟɥɟɦ REM (REM OUT)

•ɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ

ɩɭɥɶɬɚ ••

•ɯɨɞ

•ɯɨɞ

Ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɬɨɹɧɨɱɧɨɝɨ ɬɨɪɦɨɡɚ •ɯɨɞ ɫɢɝɧɚɥɚ ɡɚɞɧɟɝɨ ɯɨɞɚ

ɤɚɦɟɪɵ

•ɭɞɢɨɜɯɨɞ AUX (ɩɟɪɟɞɧɢɣ)

UX / ɜɢɞɟɨɜɯɨɞ AUX (ɡɚɞɧɢɣ)

•ɚɡɴɟɦ USB

•ɧɟɲɧɟɝɨ ɜɯɨɞɚ

12 ɩɨɫɬ. Em direção à língua (ɦɚɫɫɚ (ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ))

•ɸɧɟɪ
•ɯɨɞɵ:

FM

ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ: 87,5 - 108,0 ••ɰ

ɚɧɬɟɧɧɵ ɚɧɬɟɧɧɵ:

ɱɚɫɬɨɬɚ ɱɚɫɬɨɬɚ: 150 ɤ•ɰ

ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 10

•ɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 70 ɩɪɢ ɩɪɢ 400 ɤ•ɰ

•ɢɝɧɚɥ ɫɢɝɧɚɥ / ɲɭɦ: 70 ɞ• (ɦɨɧɨ)

Ɩɪɢ ɩɪɢ 1 ɤ•ɰ: 30 ɞ•

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ: 20 - 15.000 •ɰ

SOU

ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ: 531 - 1 602 ɤ•ɰ

ɚɧɬɟɧɧɵ ɚɧɬɟɧɧɵ:

ɱɚɫɬɨɬɚ ɱɚɫɬɨɬɚ:

ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 44 ɦɤ•

ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɚɧɬɟɧɧɵ

•ɢɬɚɧɢɟ:

ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɚɧɬɟɧɧɵ

9.267 ɢɥɢ ɢɥɢ 9.258 ɤ•ɰ / 4,5 ɤ•ɰ

•ɚɡɦɟɪɵ: RU

•ɪɢɛɥ. 178 × 101,5 × 169 ɦɦ

ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɚɡɦɟɪɵ:

•ɪɢɛɥ.178 × 100 × 165 ɦɦ

•ɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶ DVD / CD
•ɚɫɫɚ:

•ɢɝɧɚɥ ɫɢɝɧɚɥ / ɲɭɦ: 80 ɞ•

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ: 20 - 20.000 •ɰ

•ɑ-ɞɟɬɨɧɚɰɢɹ ɢ ɞɪɟɛɟɡɠɚɧɢɟ: ɩɪɟɞɟɥɨɜ

ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ: 0,05%

•ɪɢɛɥ. 1,7 ɤɝ

ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ:

ɢɡɦɟɪɢɦɨɫɬɢ

•ɟɝɢɨɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚ: ɧɚ ɧɢɠɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

•ɟɞɢɚɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɞɢɚɫɢɫɬɟɦɵ (1)

•• •• (1): RUE-4233

1 ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ (1 ɤɨɦɩɥɟɤɬ) •ɢɤɪɨɮɨɧ (1)

ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɵ ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 

ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ.

•ɟɝɢɨɧɚ

ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ••.

•ɟɝɢɨɧɚ ɭɤɚɡɚɧ ɧɚ ɧɢɠɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ 

ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ DVD ɫ ɬɟɦ ɠɟ ɤɨɞɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚ.

•ɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ DVD ɫ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɨɣ

voltar ɩɨɩɵɬɤɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ DVD ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ 

[Reprodução proibida por código de região.] (ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɢɡ-ɡɚ 

ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɤɨɞɚ ɪɟɝɢɨɧɚ). ɨɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ DVD ɤɨɞ ɪɟɝɢɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɧɟ, 

ɧɨ ɞɚɠɟ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ DVD ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚ.

•ɡ-ɡɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ 

ɞɢɡɚɣɧ ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ.

•ɚɧɟɥɶ LCD ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɩɨ ɫɜɟɪɯɬɨɱɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɢɤɫɟɥɨɜ 

ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 99,99%. ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ 0,01% ɧɚɥɢɱɢɹ 

ɩɢɤɫɟɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɢɥɢ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɤɥɸɱɟɧɵ.

•ɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶ USB

•ɧɬɟɪɮɟɣɫ: USB (velocidade total)

•ɚɤɫ. ɬɨɤ: 1 A

•ɜɹɡɶ

ɫɜɹɡɢ ɫɜɹɡɢ:

•ɵɯɨɞ:

•ɬɚɧɞɚɪɬ BLUETOOTH ɜɟɪɫɢɢ 3.0

ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɦɨɳɧɨɫɬɶ BLUETOOTH Standard Power Class 2 (ɛɨɥɟɟ ɛɨɥɟɟ +4 ɞ•ɦ)

10 ɦ ɩɪɢ ɩɪɹɦɨɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ * 1

•ɢɚɩɚɡɨɧ 2,4 ••ɰ (2,4000 - 2,4835 ••ɰ)

•ɚɤɫ. ɫɜɹɡɢ ɫɜɹɡɢ:

ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɞɢɚɩɚɡɨɧ:

•ɨɞɭɥɹɰɢɢ ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ: FHSS

ɩɪɨɮɢɥɢ ɩɪɨɮɢɥɢ BLUETOOTH * 2:

.

A2DP (Advanced Audio Distribution Pro) 1.2 AVRCP (Audio Video 

Remote Control Pro) 1.4 HFP (Handsfree Pro) 1.6

PBAP (Phone Book Access Pro) OPP (Object 

Push Pro)

SPP (Serial Port Pro)

* 1 •ɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɞɢɭɫ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɠɟɬ ɦɨɠɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ 

ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɩɨɥɹ, 

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɪɹɞɨɦ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɚɹ ɩɟɱɶ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, 

ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɧɬɟɧɧɵ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, 

ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ •• ɢ ɬ.ɞ.

* 2 ɩɪɨɮɢɥɢ ɩɪɨɮɢɥɢ BLUETOOTH ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɰɟɥɶ ɨɛɦɟɧɚ ɞɚɧɧɵɦɢ ɦɟɠɞɭ 

ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ BLUETOOTH.
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ALPINE ELECTRONICSMARKETING, INC.

1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-ku,

Tóquio 145-0067, JAPÃO

Telefone: 03-5499-4531

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance,

Califórnia 90501, EUA

Telefone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario 

M3J 2M9, Canadá

Telefone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam

Victoria 3803, Austrália

Telefone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 Munique, Alemanha

Telefone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF UK LTD.

Alpine House

Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, Reino Unido

Telefone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE SARL

184, Allée des Erables CS 

52016 - Villepinte

95 945 Roissy CDG Cedex, França

Telefone 01-48638989

ALPINE ITALIA SpA

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano

Sul Naviglio (MI), Itália 

Telefone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, SA

Portal de Gamarra 36,   Pavilhão, 32 01013 Vitoria 

(Álava) -APDO 133, Espanha

Telefone 945-283588


