FORCARUSEONLY / NUR FÜRAUTOMOBILGEBRAUCH / POURAPPLICATIONAUTOMOBILEUNIQUEMENT / PARAUSO EN
AUTOMÓVILES / Solo per L'utilizzo no automóvel / endast FÖR BILBRUK / ALLEENVOOR gebruik INDE AUTO /
АТЛЯИСОВОСОВИПЛЯИОЗОД

PT

NO

DE

ESTAÇÃO 9-INCHADVANCEDNAVI

X903D

FR

ESTAÇÃO 8-INCHADVANCEDNAVI

X803D-U

ISTO É

ESTAÇÃO 7-INCHADVANCEDNAVI

INE-W720D

ITEM

• ANVÄNDARHANDLEDNING

• MANUAL DO PROPRIETÁRIO

EU SEI

Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom
denna användarhandledning.

Por favor, leia antes de usar este equipamento.

• BEDIENUNGSANLEITUNG

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

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch
des Gerätes.

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

• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• MANUAL DE OPERAÇÕES

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

NL

Прочтите настоящее руководство перед началом
использования оборудования.

Por favor, leia antes de usar este equipamento.

RU

• ISTRUZIONI PER L'USO
Se você pedir a leggere premium use a attrezatura.

ALPINE ELECTRONICSMARKETING, INC.

1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-ku,
Tóquio 145-0067, JAPÃO
Telefone: 03-5499-4531

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

1500 Atlantic Blvd,
Auburn Hills, Michigan 48326 EUA Telefone
1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ELETRÔNICA ALPINA DA AUSTRALIAPTY. LIMITADO

161-165 Princes Highway, Hallam

Victoria 3803, Austrália
Telefone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Ohmstraße 4
85716 Unterschleißheim, Alemanha
Telefone: 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF UK, LTD.

Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, Reino Unido

www.alpine.co.uk

PL

ALPINE ITALIA SpA
Viale Cristoforo Colombo, 8
20090 Trezzano sul Naviglio MI, Itália
Telefone +39 02 484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, SA
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria
(Álava) -APDO 133, Espanha
Telefone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS FRANCE SARL
184 allée des Erables CS
52016 - Villepinte 95 945 Roissy
CDG cedex
FRANÇA

Telefone: + 33 (0) 1 48 63 89 89

68-38492Z03-A

Português
Português

Conteúdo
Manual de

instruções
PRECAUÇÕES

ESPANHOL

Sobre a tela do menu ........................... 19
Menu Editar .............................................. 20
Sobre a tecla de atalho .......................................... 20

Sobre o indicador de exibição ....................... 20

Abrindo a Personalização da Tela ...... 21
Como inserir caracteres e números
(teclado) ............................................... ............. vinte e um

Função de favoritos
Usando a função Favoritos ............................... 22

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: POR FAVOR, LEIA O
MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE USAR ESTE
PRODUTO. ...................... 7

ATENÇÃO
Recomendações para uso seguro ............... 7
AVISO .............................................. 7

CUIDADO ................................................ 9
AVISO PRÉVIO ................................................. ........... 9

Editando a tela de Favoritos ................... 22
Registro de item ..................................... 22
Renomear itens .................... 23
Ícones de mudança (apenas
Discagem abreviada e navegação) ......... 23
Mudança de distribuição .............................. 24

Excluindo itens ..................................... 24

Aplicar Alpine TuneIt App
Ajuste de som via smartphone ...... 24
Definições

Caracteristicas
Função de favoritos ............................................... 11

Sobre como deslizar na tela de toque
........................................ ........................... onze
Indo da tela de fontes de áudio para uma tela específica
...................................... ...... 12

Sobre Dual Screen ................................... 13

Posição de exibição de tela dupla ... 13
Primeiros passos
Localização dos controles ................................. 14

Ligar e desligar .......................................... 14
Ligue o sistema ............................................. 15

Comissionamento inicial do
sistema ................................................. .............. quinze

Ajustando o volume ............................................. 15

Redução rápida de volume .......................... 15

Operação da tela de toque ............... 15
Alterar fonte ............................................... 16
Botão de função da tela principal de áudio / vídeo
....................................... ................ 16

Sobre a operação básica do
tela de lista ............................................... .. 17

Sobre a tela de configurações de atalho
......................................... ..................... 17
Função de configurações de som ......................... 18

Função de entretenimento para sentar

traseira ................................................. ......... 18

Fazendo as configurações ................................... 25

Configurações sem fio (Bluetooth)
Configurações de Bluetooth ........................................... 26

Exibição de informações
Bluetooth ................................................. ...... 26

Registre o dispositivo Bluetooth ................. 26
Configuração principal / secundária do dispositivo

mãos-livres ............................................ 27
Configurações de emparelhamento AUTOMÁTICO

Iphone ................................................ ..... 27
Configurações do telefone ............................................ 27

Configuração de senha ..................... 27
Altere o código do caractere do
cronograma ................................................. ........... 27

Selecionando o alto-falante de saída ...................... 27

Configurações de seleção de microfone (somente X803D-U /
INE-W720D) .................... 27
Configurações Gerais

Definições de som ............................................... . 28
Configurando as funções de Balanço / Fader / Alto-falantes
traseiros / Subwoofer ............... 29

Configurando a função de mídia
Xpander (MX HD) ...................................... 29
Memórias do equalizador .............................. 30

Ajustando a curva do equalizador
Paramétrico (Dual HD EQ) ........................ 30
Definindo as configurações de crossover (X-OVER)
....................................... .............. 31

Ajuste de correção de tempo (TCR) ....... 31

3- ISTO É

Configuração de valores padrão ......... 31
Ajustando o volume para cada fonte ............ 32
Ajustando o volume da chamada ..................... 32

Ajuste de volume do microfone ................. 32
Ajuste de volume de tom ........................... 32

Botão de ajuste de volume de som ... 32
Ajuste automático de volume ..................... 32

Ativação / desativação de opção
MUTE durante reverso ..................... 32
Ajustando o efeito do microfone de
volume ................................................. ....... 32

Configuração padrão de som ......................... 32

Sobre Crossover ........................................... 33
Sobre a correção de tempo ........................... 33

Configuração DAB ....................................... 40
Configurando a recepção de alarme (transmissão de
emergência) ........................... 40
Configurações de recepção de notificação .......... 40

Linking FM ligado / desligado (Rastreamento de
Serviço) ........................... 40
Ativação / desativação da antena
DAB ................................................. .............. 40
Configurações auxiliares .............................................. 41

Configuração do nome da fonte auxiliar (Auxiliar)
........................................ 41
Configurar operação de controle direto ... 41
Mudando o sistema de sinal de entrada
visual ................................................. ............. 41

Configuração de idioma ............................................... .. 3. 4

Configurações HDMI ............................................... 41

Configurações visuais ............................................... .. 3. 4

Configurações do Apple CarPlay ................................... 41

Selecionando o modo EQ Visual
(configuração de fábrica) ........................................ 34

Ajuste de brilho ............................................... . 35

Ajustando a cor da imagem ........................... 35

Ajustando a matiz da cor da imagem ......... 35
Ajustando o contraste da imagem ........................... 35
Ajustando a qualidade da imagem ........................... 35

Salvar e ver a qualidade da imagem
estabelecido ................................................. .... 35
Configurações de exibição / chave .................................... 35

Personalizar exibição / iluminação ............... 35

Alterando a cor da tela ..................... 36
Mudança de cor de iluminação
(X803D-U / INE-W720D apenas) ................... 36

Configurações de rolagem de texto ................. 36

Alterando a posição da arte ................... 36
Configurações Gerais .............................................. 36

Seleção de formato ...................................... 36

Definindo o código de segurança ....... 37
Sobre X903D / X803D-U /
INE-W720D ............................................... .. 37

Modo ligado / desligado
demonstração ................................................ 37
Configurações do veículo ............................................ 38
Configurações de controle do volante ........................... 38

Configurações do sistema

Configurações da câmera .............................................. 42

Configuração de entrada da câmera ...... 42
Configuração de entrada de sinal de câmera
.......................................... ................. 42

Alterar padrões de vídeo para câmera multi-view
......................................... ....... 42
Ajustando a guia da câmera traseira / frontal / lateral
...................................... ..... 43

Configuração de interrupção da câmera (modo
Desligado)
(apenas câmera traseira) ................................... 44

Ativação / desativação de
Câmera + áudio ........................................... 44

Configuração de multicâmera ativada /

fora ................................................. ........ 44
Configurações originais do sistema ............................... 44

Configuração de tela padrão ..... 45
Configurações de interrupção climática
Tempo ................................................. .............. Quatro cinco

Interromper ativação / desativação
sensores de estacionamento .......................................... 45
Assentos de configurações de entretenimento
traseira ................................................. ............. Quatro cinco

Configurações de instalação ..................................... 38

Configurações do sensor remoto .................. 45

Ajuste da tampa da câmera traseira ................ 38

Configurações da unidade ............................................... 46

Configurações de fonte

Configurações de rádio ............................................... ... 39

Configurações do PI Seek ............................... 39

Recebendo Estações RDS Regionais (Locais)
......................................... ................ 39
Alterando o idioma de exibição PTY (tipo de programa)
..................................... 39
Configurações de recepção PTY31
(Transmissão de emergência) ........................... 39

Configuração da qualidade do som do
sintonizador (FM)
(Status do sintonizador) ........................... 39

4- ISTO É

Configurações de AP externo ........................ 46

Ligar / desligar
HDMI ................................................. ........... 46
Configurações do aplicativo ......................................... 46

Android Auto (opcional)
O que é Android Auto ......................................... 47

Ativar Android Auto ........................................ 47

Apple CarPlay (opcional)
Acessando Apple CarPlay ..................................... 47

Rádio / RDS
Operação básica de rádio

iPod / iPhone (opcional)
Reprodução ................................................. ..... 60
Procurando por um arquivo de música .................. 60

Modo de pesquisa rápida .............................. 60

Usando o rádio .............................................. ....... 49

Predefinindo estações manualmente ................. 49

Modo de pesquisa completa ......................... 60

Predefinindo estações automaticamente ........... 49

Função de busca alfabética ........................ 61

Sintonizando estações predefinidas .................. 49

Repetir a reprodução .............................. 61

Entrando diretamente na frequência e recepção da
estação de rádio ...

Reprodução Aleatória (Shuffle) ...................... 61

Dispositivo HDMI (opcional)

Operação RDS
Activar ou desactivar AF (frequências
alternativas) ................................................ ...... cinquenta

Função de interrupção .................................... 50
Recebendo anúncios de trânsito ........................... 51

Interrupção do programa de notícias ........ 51
Recepção manual de informações de trânsito

Sobre o seletor HDMI (opcional) ............ 62

Operação do DVD player
Configurações do DVD player ...................... 62
CD / MP3 / WMA / AAC / WAV

Reprodução ................................................. ..... 63

........................................... ..................... 51

Parada de reprodução ................................. 63

Seleção de PTY com recepção ........................... 51

Repetir a reprodução .............................. 63

Exibição de texto de rádio ............................... 51

MIX (reprodução aleatória) .......................... 63

DAB / DAB + / DMB
Usando DAB / DAB + / DMB ................................. 52

Pesquisa de nome de arquivo / pasta
(para MP3 / WMA / AAC / WAV) .................... 63

Seleção de pasta (arquivos MP3 / WMA / AAC / WAV)
..................................... ................ 63

Memorização de serviços ................................ 53

Sintonizando serviços memorizados ......... 53
Componente de serviço de função /
Pesquisa PTY ................................................. ........ 53

Função de pesquisa de serviço ................. 53
Função de pesquisa PTY ......................................... 53

Função do modo de informação .................... 63
DVD

Reproduzindo um disco ................................. 65
Se uma tela de menu aparecer ................... 65

Recebendo anúncios de trânsito ....................... 54

Funções de entrada do teclado numérico
............................................ ........... 66

Interrupção do programa de notícias ........ 54

Exibindo a tela do menu

Função de interrupção .................................... 54

Entrada direta do número do canal e recepção de
transmissões ............................. 54

Muda para componentes filho de

superior ................................................. ........ 66

Exibindo a tela do menu .......... 66
Reprodução de quadro estático

serviço ................................................. ............. 54

(pausa) ............................................... ............... 66

Exibição de texto DAB .............................. 55

Parada de reprodução ................................. 66

Sobre DAB / DAB + / DMB ............................ 55

Avanço rápido / recuo rápido ...................... 66

Unidade flash USB (opcional)
Reprodução ................................................. ..... 57
Avanço rápido / retrocesso rápido
(Apenas vídeo USB) ............................................. . 57

Parar a reprodução
(Apenas vídeo USB) ............................................. . 57

Encontrando o início de capítulos / trilhas / arquivos
........................................ .................... 66

Reprodução para frente / para trás
quadro a quadro ................................... 67
Repetir a reprodução ....................................... 67

Pesquisa por número do título ........................ 67

Pesquisa direta por número de capítulo ...... 67

Repetir a reprodução .............................. 57

Alterando o ângulo .............................................. 67

Reprodução Aleatória (apenas áudio USB) ....... 57

Mudando as faixas de áudio ........................... 68

Procurando uma música desejada .................... 58

Mudando as legendas

Alterar os modos de exibição (durante
reprodução de arquivo de vídeo) ......... 58

Função do modo de informação .................... 68

Sobre o formato de vídeo USB ..................... 58

Alterando o modo de exibição ................... 68

(idioma da legenda) ...................................... 68

5- ISTO É

Operação HDMI

Operação Bluetooth
Configurações anteriores ................................................ ..... 70

Sobre Bluetooth ........................................ 70

Sobre telefones viva-voz ............... 70
Antes de usar Bluetooth ........................... 70

Operação da câmera (opcional)
Operação da câmera traseira .............. 81
Visualizando a imagem da câmera traseira a partir da
tela do menu ............ 81
Assistindo ao vídeo de visualização traseira quando o veículo
está dando marcha a ré .......... 81

Alterando o padrão de imagem da câmera traseira
......................................... ................... 81

Desligue o telefone ............................................... 0,71

Ativação / desativação de
exibição da tela guia ........... 81
Ajustando a localização da tela de cuidado
......................................... ........... 82

Função de chamada em espera ........................... 71

Sobre o guia da câmera traseira .............. 82

Faça chamadas ................................................ .... 72

Operação da câmera frontal .............. 83
Visualizando a imagem da câmera frontal na tela do
menu ........ 83

Controle de telefone viva-voz
Atender uma chamada ...................................... 71

Chamando usando a função Favoritos ......... 72
Faça uma chamada a partir do menu

Telefone ................................................. ....... 72

Usando a função de reconhecimento
voz ................................................ ................ 73

Usando Siri ............................................ 73
Função de discagem por voz ...................... 73

Operações durante uma conversa ........... 74
Ajustando o volume da voz ........................... 74

Alterando a saída de áudio ........................... 74

Função DTMF (discagem por tom) ....... 74
Função de lista telefônica ........................ 74
Sincronização da lista telefônica ..... 74
Adicionar agenda ................................................ .. 74

Excluindo entradas da lista telefônica .......... 75

Alterando o padrão de imagem da câmera frontal
......................................... ................... 83

Sobre como ligar / desligar a tela de orientação e
definir a localização da tela de cuidado
.......................... .......................... 83
Operação da câmera lateral ............... 84
Visualizando a imagem da câmera lateral a partir da
tela do menu ............. 84
Alterando o padrão de imagem da câmera lateral
......................................... .................... 84

Sobre a função de bloqueio do veículo

Pesquisar na lista telefônica .............. 75
Áudio Bluetooth
Reprodução ................................................. ..... 76

Repetir a reprodução .............................. 76

Modo de Informação do Veículo ........................................... 85

Exemplos de tela de função .................. 85

em formação

Reprodução Aleatória ...................................... 76

Atualização do software do produto ......... 86

Função de pesquisa .......................................... 76

Sobre os formatos suportados ................. 86

Conectando um dispositivo Bluetooth ............. 77

Sobre MP3 / WMA / AAC / FLAC .............. 86

Desconectando a conexão Bluetooth ........ 77

Em caso de dificuldade ........................................... 88

Modificando a conexão do

Se a seguinte mensagem aparecer .......................... 89

Dispositivo Bluetooth .................................. 77

Dispositivo auxiliar (opcional)
Manuseio de dispositivos auxiliares
(opcional) ............................................... .......... 78

Controlando um dispositivo auxiliar, DVD auxiliar, jogos
ou reprodutor USB ........ 78

Controlando um DVD player
externo ................................................. ......... 78

Manuseando um trocador de DVD
externo ................................................. ......... 79

Controle do receptor de TV digital móvel (DVB-T)
...................................... .................. 79
Controlando uma TV ............................................ 80

6- ISTO É

Especificações ................................................. .. 90

DISPOSIÇÕES DA LICENÇA DE USUÁRIO
FINAL PARA PRODUTOS
DO SETOR AUTOMÓVEL .............. 92

Manual de instruções
PRECAUÇÕES

• Verifique se o nível de volume da unidade permite que você ouça o
tráfego externo e os veículos de emergência. Dirigir sem ouvir sons
externos pode causar um acidente.
• Certifique-se de que todas as pessoas que pretendem usar este sistema de

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: POR FAVOR, LEIA O

navegação leiam atentamente estas precauções e instruções.

MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE USAR ESTE

Se houver algo na documentação de operação do sistema de

PRODUTO.

navegação que você não entende completamente, entre em contato

Este produto foi projetado para fornecer instruções detalhadas para chegar ao seu

com um revendedor autorizado Alpine local antes de usar o sistema
de navegação.

destino. Leia as seguintes precauções para garantir que usa este sistema de
navegação corretamente.

• Este produto não substitui seu julgamento pessoal. As sugestões de rota feitas
pelo sistema de navegação nunca podem ter precedência sobre as regras da

ATENÇÃO

estrada, seu julgamento pessoal ou seu conhecimento de práticas de direção
segura. Não siga as sugestões de rota se o sistema de navegação o instruir a
realizar uma manobra insegura ou ilegal, colocá-lo em uma situação insegura
ou direcioná-lo para uma área que considera insegura.

Recomendações para uso seguro
• Leia o manual com atenção antes de usar este sistema, pois contém instruções

• Olhe para a tela do monitor apenas quando necessário e seguro. Se for
necessária uma visualização prolongada da tela, pare o veículo em um local
seguro e com uma manobra legal. Não insira destinos, altere configurações ou

• acesse funções que requeiram monitoramento prolongado do monitor
enquanto dirige. Pare o veículo em um local seguro e com uma manobra legal
antes de tentar acessar o sistema.

sobre como usar o sistema com segurança e eficácia. A Alpine não se
responsabiliza por problemas resultantes da não observância das instruções
deste manual. Este manual usa várias ilustrações para mostrar como usar o

• produto com segurança e para alertá-lo sobre possíveis perigos causados por
conexões e operações incorretas. O significado dessas ilustrações é mostrado
abaixo. É importante compreender totalmente o significado dessas ilustrações
para usar este manual e o sistema corretamente.

• Ao usar o sistema de navegação para encontrar um serviço de emergência,
entre em contato com a central para confirmar o endereço antes de dirigir o
veículo. O banco de dados não contém todos os serviços de emergência,
como delegacias, corpo de bombeiros, hospitais e clínicas. Nessas situações,
use seu próprio julgamento e peça orientações.

• A base de dados cartográfica utilizada no sistema de navegação possui os dados
mais recentes disponíveis no momento da fabricação. Devido a mudanças nas ruas
e bairros, podem ocorrer situações em que o sistema de navegação não seja capaz
de direcioná-lo ao destino indicado. Nesses casos, siga seu julgamento pessoal.

ATENÇÃO
• Usar o sistema enquanto dirige é muito perigoso. Os usuários
devem parar o veículo antes de usar o software.
• O estado das estradas e os regulamentos em vigor prevalecem sobre
as informações nos mapas: preste atenção às restrições de tráfego e
ao ambiente ao seu redor enquanto dirige.

• O banco de dados de mapas é projetado para fornecer sugestões de rota, mas
não leva em consideração a segurança relativa da rota sugerida ou fatores que
podem afetar o tempo necessário para chegar ao seu destino. O sistema não

• Este software foi desenvolvido para uso exclusivo na unidade. Não pode
ser usado em combinação com nenhum outro hardware.

reflete estradas fechadas ou em construção, características da estrada (como
tipo de superfície, grau ou grau, restrições de peso ou altura, etc.), atrasos,
condições climáticas ou quaisquer outros fatores que pode afetar a segurança ou
o ritmo de condução. Siga o seu julgamento pessoal se o sistema de navegação
não puder oferecer uma rota alternativa.

ATENÇÃO
Este símbolo indica que as instruções são importantes.

• O sistema de navegação pode às vezes mostrar uma posição incorreta do
veículo. Nessas condições, use seu próprio julgamento, levando em

Se não for observado, podem ocorrer ferimentos
graves ou morte.

consideração as condições atuais de direção. Observe que o sistema de
navegação deve corrigir a posição do veículo nessas situações
automaticamente; entretanto, às vezes você precisará corrigir a posição
sozinho. Neste caso, pare o veículo em local seguro e com uma
manobra legal antes de tentar a manobra.
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INSTALE A UNIDADE CORRETAMENTE PARA QUE O CONDUTOR NÃO POSSA

USE A AMPERAGEM CORRETA AO TROCAR OS FUSÍVEIS.

VER O VÍDEO / TV A MENOS QUE O VEÍCULO ESTEJA PARADO E O FREIO DE

Caso contrário, pode causar incêndio ou choque elétrico.

MÃO ESTIVER APLICADO.

Assistir ao vídeo / TV enquanto dirige é considerado perigoso. Se a unidade não
for instalada corretamente, o motorista pode assistir ao vídeo / televisão e se

NÃO CLARE OS ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO OU OS PAINÉIS DO RADIADOR.

distrair enquanto dirige, aumentando o risco de um acidente. Isso pode ferir
gravemente o motorista e outras pessoas.

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

Dê um nome ao vídeo enquanto dirige.

USE ESTE PRODUTO COM APLICATIVOS MÓVEIS 12V.

O motorista pode desviar sua atenção da estrada enquanto assiste ao vídeo

Se usado para qualquer outra aplicação diferente da pretendida, pode causar

e causar um acidente.

incêndio, choque elétrico ou outros ferimentos.

NÃO EXECUTE NENHUMA OPERAÇÃO QUE POSSA CHEGAR SUA ATENÇÃO E

FAÇA AS CONEXÕES CORRETAS.

COMPROMETER A SEGURANÇA AO CONDUZIR O VEÍCULO.

A conexão incorreta pode causar incêndio ou danos ao equipamento.

Operações que requerem sua atenção por mais tempo só devem ser realizadas
depois que o veículo estiver totalmente parado. Estacione o veículo em um local

ANTES DE REALIZAR A FIAÇÃO, DESCONECTE O CABO DO TERMINAL

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

NEGATIVO DA BATERIA.

acidente.

Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou ferimentos devido a
curto-circuito elétrico.

NÃO SIGA AS DIRETRIZES RODOVIÁRIAS SE O SISTEMA DE NAVEGAÇÃO FOR
INSTRUÇÕES PARA REALIZAR MANOBRAS PERIGOSAS OU PROIBIDAS OU SE

EVITE QUE OS CABOS BALAM COM OS OBJETOS AO REDOR.

ISSO SIGNIFICAR QUE VOCÊ ESTÁ EM SITUAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO.

Organize a instalação elétrica e os cabos conforme descrito no manual para

Este produto não substitui suas habilidades de raciocínio. Seguir as
instruções de direção sugeridas por esta unidade nunca deve contradizer os
regulamentos de trânsito locais ou seus critérios ou conhecimento de

evitar obstáculos durante a condução. Cabos que impeçam a direção ou que
estejam pendurados em peças do veículo, como volante, alavanca de
câmbio, pedais de freio, etc., são considerados extremamente perigosos.

direção segura.
MANTENHA O VOLUME EM UM NÍVEL QUE NÃO EVITE QUE VOCÊ OUÇA SONS
EXTERIORES DURANTE A DIREÇÃO.

Os níveis de volume muito altos que reduzem a percepção de outros sons,
como sirenes de emergência ou possíveis sinais acústicos de alerta na
estrada (cruzamentos de trens, etc.) podem ser perigosos e causar um
acidente. ALTOS NÍVEIS DE VOLUME NO VEÍCULO TAMBÉM PODEM
DANIFICAR O SISTEMA AUDITIVO DO PASSAGEIRO.

NÃO FAIXE OS CABOS ELÉTRICOS.

Nunca corte o isolamento de um fio para fornecer energia a outro equipamento.
Isso faz com que a capacidade de carga do cabo seja excedida e pode causar
incêndio ou choque elétrico.
EVITE DANIFICAR OS TUBOS E A FIAÇÃO AO PERFURAR OS FUROS.

Se você fizer furos no chassi durante a instalação, tome as precauções
necessárias para não esfregar, danificar ou obstruir canos, linhas de
combustível, tanques ou fiação elétrica. Caso contrário, pode causar um

REDUZA PARA A EXIBIÇÃO MÁXIMA DAS TELAS DO DRIVE.
O motorista pode desviar sua atenção da estrada enquanto olha para a
tela e causar um acidente.
NÃO DESMONTE OU ALTERE A UNIDADE.

Isso pode causar um acidente, incêndio ou choque elétrico.

incêndio.
NÃO USE PORCAS OU PARAFUSOS NO SISTEMA DE FREIO OU DIREÇÃO
PARA FAZER AS CONEXÕES DO AMASA.

Os parafusos ou porcas usados nos sistemas de freio ou direção (ou em
qualquer outro sistema relacionado à segurança do veículo), ou os tanques,
NUNCA devem ser usados para instalações de fiação ou aterramento. O uso
de tais peças pode desativar o controle do veículo e causar um incêndio, etc.

USE A UNIDADE SOMENTE EM VEÍCULOS COM 12 VOLTS CONNEGATIVO AO
SOLO.

(Consulte seu revendedor em caso de dúvida.) Caso contrário, pode causar um
incêndio, etc.
MANTENHA PEQUENOS OBJETOS, COMO OS PARAFUSOS, FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Ingeri-los pode resultar em lesões graves. Se isso ocorrer, consulte um
médico imediatamente.
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NÃO INSTALE O EQUIPAMENTO EM LOCAIS QUE POSSAM INTERFERIR COM O
FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, COMO O VOLANTE OU A CAIXA DE
VELOCIDADES.

Isso pode dificultar a visibilidade e dificultar o movimento, etc. e causar
acidentes graves.

CUIDADO

AVISO PRÉVIO

Este símbolo indica que as instruções são importantes.

Limpando o produto

Não fazer isso pode resultar em ferimentos graves ou

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

danos materiais.

manchas persistentes, umedeça o pano somente com água. Qualquer outro
líquido pode dissolver a tinta ou deteriorar o plástico.

PARE DE USAR A UNIDADE IMEDIATAMENTE SE APARECER ALGUM
PROBLEMA.

Temperatura

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

Certifique-se de que a temperatura dentro do veículo esteja entre

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

+ 45 ° C e 0 ° C antes de conectar a alimentação à unidade.

Serviços Alpine mais próximo para reparos.

Manutenção
Se você tiver problemas, não tente consertar a unidade sozinho. Devolva-o ao
TENHA A FIAÇÃO E A INSTALAÇÃO FEITAS POR PROFISSIONAIS.

seu revendedor Alpine ou ao centro de serviço Alpine para reparo.

A fiação e instalação deste equipamento requerem conhecimento técnico e
experiência comprovados. Para garantir a segurança, sempre entre em contato
com o revendedor de quem você adquiriu o equipamento para confiar essas

Proteção do conector USB

tarefas.

• Apenas um iPod / iPhone, smartphone Android ™ ou memória flash USB pode
ser conectado ao conector USB desta unidade. A operação correta de outros
produtos USB não é garantida.

USE OS ACESSÓRIOS ESPECIFICADOS E INSTALE-OS
CORRETAMENTE.

Certifique-se de usar apenas os acessórios especificados. O uso de outras
peças não designadas pode causar danos no interior da unidade ou
instalação inadequada. As peças podem se soltar, o que, além de perigoso,
pode causar danos.

AJUSTE A FIAÇÃO DE FORMA QUE OS CABOS NÃO DOBRAM, NÃO DOBRA E
SPRAY UMA BORDA DE METAL AFIADA.

Mantenha os cabos e fiação longe de peças móveis (como trilhos do assento) ou
bordas afiadas ou pontiagudas. Isso evitará dobras e danos à fiação. Se os
cabos forem inseridos através de um orifício de metal, use um anel isolante de

• Se usar o conector USB, certifique-se de usar apenas o cabo de conexão
fornecido com a unidade. A unidade não suporta o uso de hubs USB.

• Dependendo da unidade flash USB conectada, a unidade pode não funcionar
ou algumas funções não podem ser executadas.

• O formato do arquivo de áudio que pode ser reproduzido na unidade é MP3 /
WMA / AAC / FLAC.

• Você pode exibir o nome do artista / música, etc. Você pode exibir o
nome do artista / música, etc. Alguns caracteres especiais podem não
ser exibidos corretamente.

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

NÃO INSTALE A UNIDADE EM LOCAIS MUITO HÚMIDOS OU CHEIOS DE
POEIRA.
Evite instalar a unidade em locais com altos níveis de umidade ou poeira. Se entrar poeira
ou umidade, o equipamento pode ser danificado.

9- ISTO É

• Windows Media e o logotipo do Windows são marcas comerciais ou marcas registradas

CUIDADO
A Alpine declina qualquer responsabilidade pela perda de dados, mesmo que ocorra
durante o uso deste produto.

da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e / ou em outros países.

•

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch e Siri são marcas comerciais da Apple Inc.,
registradas nos Estados Unidos e em outros países. Apple CarPlay é uma marca
registrada da Apple Inc.

Manuseio da unidade flash USB

• "Feito para a Apple" e "Funciona com a Apple" significa que um acessório foi
projetado especificamente para se conectar e operar produtos Apple identificados

• Esta unidade pode controlar dispositivos de armazenamento de memória
compatíveis com o protocolo USB Mass Storage Class (MSC). Os formatos
de arquivo de áudio reproduzíveis são MP3, WMA, AAC e FLAC.

como "Feito para a Apple".
especificamente com a tecnologia identificada como "Funciona com a Apple", e seu
fabricante certificou que ela atende ao padrão de desempenho da Apple. A Apple não
é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou por sua conformidade com as

• A operação da unidade flash USB não é garantida. Use a unidade flash

regras e regulamentos de segurança.

USB de acordo com as condições
contratual. Leia o manual de operação da unidade flash USB com

Observe que o uso deste acessório com um produto Apple pode afetar o

atenção.

• Não o use ou armazene nos seguintes locais:
Dentro de um carro exposto à luz solar direta ou a altas
temperaturas.
Em locais com alta presença de umidade ou substâncias corrosivas.

desempenho sem fio.
• Google, Android, Android Auto, Google Play e outras marcas são marcas
comerciais da Google LLC.

• A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de
propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela
Alpine Electronics, Inc. é feito sob licença. Outras marcas e nomes de

• Instale a unidade flash USB em um local onde não seja um obstáculo para

marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.

o motorista.

• A unidade flash USB pode não funcionar corretamente em temperaturas
muito altas ou baixas.

• Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo
HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC

• Use apenas unidades flash USB certificadas. Esteja ciente, entretanto, que

nos Estados Unidos e em outros países.

mesmo unidades flash USB certificadas podem causar problemas,
dependendo de seu status ou tipo de dispositivo.

• Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS
e Thomson. O fornecimento deste produto cobre apenas a licença para uso

• Dependendo das configurações da unidade flash USB, do status da

privado e não comercial e não implica uma licença ou direito de usar este produto

memória ou do software de codificação, a unidade pode não reproduzir

em qualquer transmissão comercial (ou seja, geração de receita) em tempo real

corretamente.

(terrestre, satélite, cabo e / ou outra mídia), transmissão / reprodução via Internet,

• Pode demorar um pouco para a unidade flash USB iniciar a reprodução.

intranets e / ou outras redes ou por meio de outros sistemas de distribuição de

Se a unidade flash USB contiver arquivos que não sejam de áudio, pode

conteúdo eletrônico, como áudio pago ou aplicativos de áudio sob demanda. Uma

demorar mais para reproduzir ou pesquisar.

licença separada é necessária para tal uso. Para obter mais informações,
consulte http://www.mp3licensing.com

• A unidade pode reproduzir as extensões de arquivo “mp3”, “wma” ou “m4a”.
• Não adicione as extensões acima a um arquivo que não contenha dados de
áudio. Dados sem áudio não serão reconhecidos. Além disso, a reprodução
pode emitir ruído que pode danificar os alto-falantes e / ou amplificadores.
Recomendamos fazer backup de seus dados mais importantes em um

• computador pessoal.
• Não remova o dispositivo USB se a reprodução estiver em andamento. Selecione
FONTE diferente de USB e remova o dispositivo USB para evitar possíveis danos
à memória.
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•

© 2006-2018 TomTom. Todos os direitos reservados. Este material é proprietário e está sujeito à
proteção de direitos autorais, proteção de direitos de banco de dados e outros direitos de
propriedade intelectual pertencentes à TomTom ou seus fornecedores. O uso deste material está
sujeito aos termos de um contrato de licença. Qualquer cópia ou divulgação não autorizada deste
material resultará em responsabilidades criminais e civis.

Caracteristicas
Os seguintes exemplos de tela X903D / X803D-U / INE-W720D usados neste manual são apenas para referência. Eles podem ser diferentes das exibições de tela reais.

Função de favoritos
Esta função permite fácil acesso às funções usadas com freqüência, como a fonte de áudio ou a função de navegação. Registre-os na tela Favoritos. Para mais informações,
consulte “Função Favoritos” (página 22).

Exemplo de tela de favoritos

• As funções utilizadas com mais frequência e as mais práticas podem ser personalizadas de acordo com o gosto do usuário.

• Você pode registrar até 54 funções.
• Você não pode registrar uma função várias vezes.

Sobre como deslizar na tela de toque
Você pode mudar uma página arrastando a tela de toque horizontalmente com o dedo. Para obter mais informações, consulte “Operação da tela de toque” (página 15).

Deslize o dedo suavemente pela tela.
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Mudar da tela de fontes de áudio para uma tela específica
Você pode alternar a tela Fontes de áudio para uma tela específica tocando no ícone em uma das três bordas da tela.

Tela de resumo das configurações (página 17)

Tela dupla (página 13)

Você pode ajustar o BASS ENGINE SQ, o ajuste de tom ou o sistema de

Você pode alternar entre as telas exibidas na tela dupla.

saída auxiliar.

<Tela de fontes de áudio>
(Áudio USB)

Botão de memória ou tela do modo de pesquisa
rápida *

* O modo de pesquisa varia dependendo da fonte de áudio. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções da fonte de áudio.
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Sobre a tela dupla
A tela dupla permite que você visualize a tela de navegação e a tela de áudio / visual ao mesmo tempo.

Display de áudio
completo

Eu toquei [

]

Eu toquei [

]

Eu toquei [ ]

Display duplo

Eu toquei [

]

Tela de navegação
completo

*

*

Pressione [

] para alterar a tela do menu de navegação. Para obter mais informações sobre as operações de navegação, consulte o “Manual

Guia de operação do sistema de navegação ”incluído no CD-ROM.

Posição de exibição de tela dupla
Você pode escolher a posição da tela Áudio / Visual e da tela Navegação e alterná-las (esquerda / direita). Cada vez que eu toco

, a posição da tela Áudio / Visual e a tela de navegação serão alteradas.

• Quando não é exibido

, Eu toquei [

]
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Primeiros passos
Localização dos controles
Para X903D

Pressione este botão por pelo menos 2 segundos para mudar para a tela de rota
inicial. (Se ainda não definiu um local como endereço residencial, você mudará
para a tela que permite definir seu endereço residencial como o local padrão.)

Para obter mais informações sobre as operações de navegação, consulte o
"Manual de operação do sistema de navegação" incluído no CD-ROM.

Botão / O

/

(CIMA BAIXO)

Pressione para ajustar o volume.

Botão

(TELEFONE) (somente X903D)

Rediscagens na tela de menu do telefone.
Pressione para iniciar uma conversa quando houver uma chamada recebida.

Botão VOICE
Dependendo do smartphone conectado, pressione para acessar a função de
volume do Siri ou o modo de reconhecimento de voz.

/

Botão

Pressione este botão para buscar uma estação para cima ou para baixo no
modo de rádio ou para avançar ou retroceder uma faixa, capítulo, etc., em outras
fontes audiovisuais.

Botão

(ÁUDIO) / (Favoritos)

Exibe a tela Áudio / Visual. Se a tela Áudio / Visual já estiver visível, altere a
fonte.
Pressione e segure por pelo menos 2 segundos para acessar a tela Favoritos.

Botão

(MUDO)

Pressione este botão para ativar / desativar o modo mudo.

Para X803D-U / INE-W720D

Sensor remoto
Aponte o transmissor do controle remoto para o sensor remoto a uma distância
máxima de 2 metros.
Microfone (apenas X803D-U / INE-W720D)

Usado para modos viva-voz ou controle de voz.

Controlável com um controle remoto
Esta unidade pode ser controlada usando um controle remoto Alpine opcional.
Para obter mais informações, consulte seu revendedor Alpine. Aponte o
transmissor de controle remoto opcional para o sensor de controle remoto.

Botão de reinício
O sistema desta unidade é reiniciado.
Botão MENU / (Desligado)

Acesse a tela do menu.

Sobre as descrições dos botões usados neste manual de
operação
Os botões na frente da unidade estão escritos em negrito (por exemplo, MENU).
Os botões encontrados na tela de toque são mostrados em negrito entre
parênteses [] (por exemplo []).

Pressione este botão por pelo menos 5 segundos para desligar a unidade.

Botão

(NAV)

Acesse a tela do mapa de navegação.
Pressione-o novamente para alternar para a tela do menu de navegação.

Ligado e desligado
Algumas das funções desta unidade não podem ser usadas enquanto o veículo estiver em
movimento. Certifique-se de que o veículo esteja parado em um local seguro e o freio de
mão acionado antes de tentar realizar essas operações.
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1 Gire a chave de ignição para a posição ACC ou ON.
O sistema liga.

• Quando ligado, o sistema exibe a última tela exibida antes de a chave de
ignição ser desligada. Por exemplo, se a unidade estava no modo de rádio
quando foi desconectada, ela permanecerá no modo de rádio quando for
reiniciada.

2 Aperte o botão MENU / (Desligado) por pelo menos 5

Botão de reinício

segundos para desligar a unidade.
• A unidade pode ser ligada pressionando qualquer botão.

Para X803D-U / INE-W720D

• A unidade é um dispositivo de precisão. Manusear a unidade com cuidado
proporciona anos de operação sem problemas.

Ligue o sistema

Botão de reinício

Com o sistema Alpine, quando você gira a chave de ignição para as posições ACC ou
LIGADA, a tela inicial é exibida automaticamente.

Ajuste de volume

Ao usar o sistema pela primeira vez, o menu de seleção de idioma é
/

exibido. Deslize verticalmente na tela da lista de idiomas e toque no

Ajuste o volume pressionando / ou

idioma desejado entre os 23 disponíveis.

O volume aumenta ou diminui continuamente quando você pressiona e segura /
ou

/

.

.

Volume: 0 - 35

Redução rápida de volume
A função sem áudio reduz o nível de volume instantaneamente para 0.

1 Aperte o botão

(MUDO) para ativar o modo MUTE.

O nível de áudio será 0.

• Para sua segurança ao dirigir, leia com atenção a mensagem de advertência que
aparece nesta unidade.
• Algumas das funções desta unidade não podem ser usadas com o veículo em
movimento. Certifique-se de que o veículo esteja parado em um local seguro e o freio
de mão acionado antes de tentar realizar essas operações.

2 Se você pressionar o botão novamente

(MUDO), o áudio voltará para

seu nível anterior.

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

Comissionamento inicial do sistema

• Certifique-se de tocar no botão que aparece na tela suavemente com a ponta do dedo
para evitar arranhões na tela.

Não se esqueça de apertar o botão REDEFINIR se você usar a unidade pela primeira vez, depois
de trocar a bateria do carro, etc.

Toque a tela
Toque em um botão ou item da lista na tela.

1 Desligue a unidade.
2 Pressione o interruptor REDEFINIR com uma caneta ou outra
elemento pontiagudo.
Para X903D

• Se você tocar em um botão e não houver reação, remova o dedo da tela.
• Os botões que aparecem desativados na tela não podem ser usados.
Botão de reinício
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Passe o dedo

Alterar fonte na tela do menu

Passe suavemente o dedo pela tela.

1 Aperte o botão CARDÁPIO.
A tela do menu é exibida.
Área de seleção de fonte de áudio

Arrastar e soltar
Toque no item desejado e não o solte; arraste movendo seu dedo
e, quando na nova posição, levante o dedo para liberar o item.

2 Toque na fonte desejada na área de seleção de fontes.
fonte de áudio.
Pressionar [] retornará à tela da fonte anterior.

• Na tela do menu, você pode alterar a fonte de áudio diretamente ou alterar a
ordem na qual as fontes mudam. Para obter mais informações, consulte “Sobre
a tela de menu” (página 19).

Botão de função na tela principal de áudio /
vídeo
• Não é possível reduzir o tamanho da tela com o gesto de pinçar com dois dedos ou
aumentá-la com o gesto de afastar os dois dedos. (Exceto a tela do mapa de
navegação)

Usando o botão de função na tela principal de Áudio / Visual.

Deslize o dedo para a esquerda ou direita para alterar o modo de
função.

Mudar fonte
Aperte o botão

Exemplo de tela principal de rádio

(ÁUDIO) para mudar as fontes.

Alterar fonte com botão

(ÁUDIO)

Durante a reprodução de áudio / visual, pressione o botão.
(AUDIO) repetidamente para mudar para a fonte desejada.
Rádio

DAB

Áudio Bluetooth * 1

USB / iPod * 1

HDMI * 1, 2

Assistente* 2,3

Apple CarPlay Music / Google Play Music * 4

Rádio
* 1 Se não houver nenhuma unidade flash USB / iPod / dispositivo HDMI / smartphone / dispositivo
Bluetooth compatível conectado, esta opção não estará disponível.

* 2 O nome definido para “Configurações HDMI (página 41) / Configurações auxiliares” é
exibido.
* 3 Se Auxiliar estiver definido como “Desligado”, esta opção não estará disponível. (página 41)

* 4 Disponível ao usar o Apple CarPlay / o smartphone Android que instalou o aplicativo
Android Auto está conectado.

A reprodução de músicas do Apple CarPlay pode ter consequências na fonte do iPod se um
iPhone 5 ou posterior estiver conectado e vice-versa. Consulte “Configurações do Apple
CarPlay” (página 41).
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Sobre a operação básica da tela de lista

Sobre a tela de configurações de atalho

Operação básica da tela de lista de configuração e tela de lista de pesquisa.

Exibindo a tela de configurações de som ou a tela de configurações de atalho da tela
do sistema Rear Seat Entertainment.

As opções visíveis na tela de lista variam dependendo do item selecionado.

Pressione a área superior central da tela da fonte de áudio.

É apresentado o ecrã de definições de som ou o ecrã de definições do sistema Rear
Seat Entertainment.

Exemplo de tela de configuração de som (modo de ajuste
de tom)

Muda para a tela anterior. Botão de itens
selecionáveis. Fecha a janela.
Exibe a próxima página da lista.

Fecha a janela.

• Se não houver um próximo item de seleção, o item da lista não será exibido.

Você pode ajustar o volume de interrupção de voz do Navi (orientação Navi) e o
volume do som de fundo durante a orientação Navi.

Mostra itens selecionáveis.
• Se houver mais de cinco itens na lista, você pode mudar de página
deslizando o dedo verticalmente.

Volume Navi: 1-35
Som de fundo: 0-35

Muda a página do botão do item selecionável

Botão Display Off *

anterior.

Exibe a tela Lista de dispositivos. Bluetooth com dispositivos registrados.

• "" indica o número total de páginas, "" indica a posição da página atual.

• Consulte “Registrando o dispositivo Bluetooth” (página 26).

Botão para fechar a tela da lista

Pressione aqui para alternar para a tela de origem em reprodução.

• Toque ou deslize a tela de pesquisa, etc. para a esquerda. para fechar a tela
da lista.

A tela de configuração (principal / secundária) do dispositivo
mãos-livres é exibida.
• Consulte “Configuração principal / secundária do dispositivo viva-voz” (página
27).

*

Modo de exibição desligada

- Para cancelar o modo de tela desligada, toque na tela ou pressione
qualquer botão (exceto o botão / ou
/

)

- O modo Display Off é cancelado quando a unidade ou o motor é desligado.

- Quando a alavanca de mudanças é colocada em marcha-atrás (R) com a câmera
traseira conectada, a imagem da câmera traseira é exibida.

-

Quando uma chamada é recebida em um telefone Bluetooth conectado, a tela de
chamada recebida é exibida.
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Função de configurações de som
Modo de ajuste de matiz

• O valor de configuração definido em Bass está interconectado com Band2 de Dual HD
EQ, e o valor de configuração definido em Treble está interconectado com Band8.

Configurando a função BASS ENGINE SQ
Configurando o tipo de BASS ENGINE
Criação do efeito Bass adequado ao seu gosto musical graças ao BASS ENGINE
SQ.

Opções de configuração:
Padrão (configuração inicial) / Punch / Live / Mid Bass / Bass Bass

Padrão:

Aumente os graves suavemente com os tons médios focados
em uma posição frontal central.

Soco:

Mid-bass nítidos com impacto nos tons médios.

Vivo:

Graves médios e agudos acentuados para o melhor equilíbrio
com todos os tipos de música.

Graves médios: Forte ênfase em altas frequências com potência no
mid bass para um ataque mais baixo.

Modo BASS ENGINE SQ

Baixo baixo:

Aumenta poderosamente os graves com agudos adicionais para
um som dinâmico.

Ajustando o nível do BASS ENGINE
Você pode ajustar o nível do BASS ENGINE.

Item de configuração:
Nível de BASS ENGINE

Opções de configuração:
0 a 6 (configuração inicial: 3)

• O nível BASS ENGINE do BASS ENGINE SQ é o mesmo para todos os tipos.

Sobre a configuração com o amplificador de potência
externo conectado.
Botão para alternar a exibição do modo BASS ENGINE SQ Área da imagem
Balanço / Fader * 1

Para otimizar o modo BASS ENGINE SQ, recomendamos seguir o procedimento
abaixo para configurar o amplificador de potência.

• Para restaurar a configuração inicial (Balance: 0, Fader: 0), toque em [].

Mude o botão para a tela de função de entretenimento do banco
traseiro

Use sua música favorita para fazer a seguinte configuração do amplificador.

• Se Rear Seat Entertainment estiver definido como “Off”, você não poderá alterar a
tela. Para mais informações sobre as configurações de entretenimento do banco
traseiro, consulte “Configurações de entretenimento do banco traseiro” (página
45).

1) Defina a opção GAIN do amplificador de potência para “MIN”.
2) Ajuste o seletor de setor do modo Crossover para “OFF”.
• Se a chave não estiver na posição “OFF”, ajuste-a o mais próximo
possível da faixa total.

Botões para alternar entre frontal / traseiro ao ajustar graves / agudos
*2

3)

Botões para ajustar o nível de graves / agudos * 3. 4

4)

Defina o nível do BASS ENGINE para "03".

Toque uma música do gênero que você ouve com mais frequência e
defina GAIN no amplificador de potência.

Botões para ajustar a função Media Xpander * 1, 3
Botões para ajustar subwoofer ligado / desligado e nível do subwoofer
* 1, 3

Botão para alterar a tela do modo de ajuste de tom
• Se você alternar para o modo Key Adjust, o modo BASS ENGINE SQ será
desativado.

Botões para ajustar o nível do BASS ENGINE * 4

Botões para selecionar o tipo de BASS ENGINE * 4
* 1 Você pode realizar configurações mais detalhadas em “Configurações de som” (página
28).

* 2 Você não pode alternar entre Front = Rear quando “Ajustando a curva do equalizador
paramétrico (Dual HD EQ)” (página 30) estiver “On”.
* 3 Ao mudar para o modo BASS ENGINE SQ, o valor definido é ignorado.

* 4 Se a configuração dos Valores padrão for “On”, a configuração não pode ser
realizada.
Ajustando o nível de graves / agudos
É possível ajustar o nível de graves e o nível de agudos para cada banco dianteiro
e para cada banco traseiro simplesmente tocando
[Frontal] ou [ Traseira].

Item de configuração:
Graves / agudos

Opções de configuração:
-14 a +14 (configuração inicial: 0)

• Se as configurações de som dos atalhos estiverem definidas como “BASS ENGINE SQ”, a
configuração não poderá ser feita.
• O ajuste não pode ser realizado se os Valores Padrão estiverem definidos como “Ativado”.
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Função de entretenimento do banco traseiro
A função Rear Seat Entertainment permite que diferentes fontes sejam desviadas para
a frente e a traseira de um veículo. Por exemplo, enquanto ouve rádio ou outras fontes
de áudio na parte frontal, é possível reproduzir HDMI na parte traseira com monitores
e fones de ouvido opcionais.

Tela de configurações do sistema de entretenimento do assento
retaguarda

Botão para alternar para a tela BASS ENGINE SQ. Botão para
mudar para a tela de ajuste de tom. Pressione para retornar à tela
da fonte anterior.

Exibe o número da memória e informações do modo de busca, etc.,
localizados no meio da área de seleção da fonte de áudio.

Área de seleção visual da fonte que aparece no monitor traseiro. * 1

• Toque no número da memória desejada ou no modo de pesquisa para alterar a
fonte de áudio diretamente.

Toque no ícone de fonte que aparece no monitor traseiro. Auto: a imagem e o

• As informações exibidas variam dependendo da fonte de áudio. Algumas
fontes não são exibidas.

som são emitidos pela mesma fonte visual da unidade.

Toque para que mais ícones apareçam. (Aparece apenas quando o
número de ícones é maior que 5.) Botão da câmera * 1

Desligado: interrompe a saída do monitor traseiro.

Botão de cor de iluminação * 2

Exibe as imagens da câmera. (página 81)

A sequência de seleção de cores do monitor traseiro é a seguinte:

Botão de configurações

Exibe a tela Configurações. (página 25)
Branco / Azul / Verde / Âmbar / Vermelho / Roxo / Azul claro / Desligado

Botão de informações do veículo

(Esta função depende do monitor superior)

Exibe a tela do modo Informações do veículo. (página 85)

Sensor remoto

Botão do telefone * 2

Você pode definir se o sensor do monitor traseiro é acionado para o controle

Exibe a tela de menu do telefone. (página 70)

remoto ou para a unidade.

• Dependendo das configurações e dispositivos conectados, os ícones exibidos e as
instruções podem ser diferentes. Pressione para exibir mais ícones, como
[Android Auto] * 3 e [Apple CarPlay] * Quatro.

* 1 A fonte visual que pode ser visualizada no monitor traseiro é “HDMI / DVD”.
Quando a unidade reproduz a fonte visual, você só pode selecionar a mesma fonte
visual da unidade.

* 2 Se Illumination Color em “Rear Seat Entertainment System Settings” (página 45)
estiver definido como “Off”, o botão Illumination Color não será exibido.

* 1 Exibido quando a seleção da câmera está definida como “Frontal”, “Traseira” ou “Outro”.
(página 42)

* 2 Exibido quando a configuração de Bluetooth está definida como “On”. (página 26)
• No modo Apple CarPlay ou Android Auto, a fonte visual não estará disponível para o
monitor traseiro.

Sobre a tela do menu

* 3 Exibe a tela do Android Auto, que é exibida se um smartphone Android instalado
tiver um aplicativo Android Auto conectado. (página 47)
* 4 Exibe a tela do Apple CarPlay, que aparece quando o Apple CarPlay é ligado e um
iPhone 5 ou posterior é conectado. (página 47)

Na tela do menu, você pode selecionar a fonte de áudio e realizar vários ajustes e
operações da unidade.
Aperte o botão CARDÁPIO.

A tela do menu é exibida.

Exemplo de tela de menu

Exibe a fonte de áudio atualmente em reprodução. Mostra o número
total de fontes de áudio que podem ser selecionadas. Também mostra
a posição atual, contando a partir da fonte de áudio mais à esquerda.
Pressione para retornar à tela da fonte anterior.

Área de seleção de fonte de áudio
Toque no ícone da fonte desejada para alterar a fonte de áudio.

•
•

Ao arrastar para a esquerda ou direita na área de seleção da fonte de áudio,
você pode alterar a fonte de áudio. O ícone de fonte exibido na área de
seleção de fonte de áudio é aquele marcado na tela Editar Menu. Para obter
mais informações sobre como mostrar / ocultar o ícone de fonte, consulte
“Menu Editar” (página 20).
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Menu Editar

Sobre o indicador de exibição

Na tela Editar Menu, você pode alterar a ordem das fontes de áudio ou ajustar
A barra de indicação na parte inferior da tela mostra vários tipos de informações, como

as configurações de exibição / ocultação.

a hora atual.

1 Toque no ícone da fonte desejada no
menus por pelo menos 2 segundos.
Uma caixa de seleção aparece (

ou

) na área superior

à esquerda do ícone da fonte e muda para o modo de edição.

• O ícone de fonte exibido na tela Editar Menu só é exibido quando as condições
e configurações úteis de cada fonte de áudio são atendidas. Para obter mais
informações sobre as configurações e condições de cada fonte de áudio,
consulte “Alternando a fonte” (página 16).

Acende quando conectado a um dispositivo compatível com Bluetooth.
(Não é exibido quando a conexão está DESLIGADA.)
: Conexão Bluetooth a um dispositivo de áudio
: Conexão Bluetooth com um telefone viva-voz Pisca ao
reconectar.

Altere a ordem da fonte de áudio

Indica o nível da bateria do dispositivo compatível com Bluetooth.

Arraste e solte o ícone da fonte no local desejado.
Nível de

Ocultar / exibir a fonte de áudio

bateria

Marque a caixa de seleção () para exibir o ícone da fonte de áudio. Desmarque
a caixa de seleção () para ocultá-lo.

Nível 3

Nível 2

Nível 1

Sem bateria

Ícone
Isso pode não ser exibido dependendo do dispositivo Bluetooth conectado.

• Você não pode ocultar o ícone de uma fonte de reprodução.

2 Eu toquei [ Feito].

Quando o nível da bateria diminui, um alarme soa.

Indica o nível de intensidade do sinal do dispositivo compatível

O conteúdo da edição é confirmado e retorna à tela do menu.

com Bluetooth.
Exibido quando a configuração de Bluetooth está ativada.

• Aqui, a edição é refletida na ordem do botão de mudança da
fonte de áudio. (página 16)

(ÁUDIO) e ele

0

1

2

3

Sem serviço

Display de relógio

Sobre a tecla de atalho
Existem duas teclas de atalho na tela da fonte de áudio (Rádio, Áudio USB, etc.). Você
pode alternar rapidamente para a tela de configuração de som ou a tela Menu do telefone
pressionando a tecla de atalho.

Você pode alternar entre as opções de exibição de 12 ou 24 horas.
Para obter detalhes sobre as configurações de exibição do relógio, vá para “OM do
Sistema de Navegação” no CD-ROM.

Nome do dispositivo BLUETOOTH *
* Se você conectar dois telefones viva-voz, as informações do dispositivo Bluetooth definidas
como principal serão exibidas.

Botão de atalho de configuração de som
Pressione para exibir bal./atten. Tecla de ajuste de exibição / som. Consulte
“Configurando as funções de equilíbrio / fader / alto-falantes traseiros / subwoofer”
(página 29).

Botão de atalho do telefone
Pressione para exibir a tela de menu do telefone. Vá para “Controle do
telefone viva-voz” (página 70).

vinte- ISTO É

Personalização da tela de abertura

Como inserir caracteres e números (teclado)

Você pode definir uma imagem BMP salva em uma unidade flash USB como a tela de

As telas e procedimentos exibidos podem diferir ligeiramente dependendo da função

abertura.

que está sendo usada, mas o método de entrada básico é o mesmo.

Esta configuração requer o seguinte formato de imagem, nome de pasta e nome de
arquivo.
Formato de arquivo utilizável:

-

Imagem BMP

-

Tamanho do arquivo: 800 × 480 pixels (RGB de 24 bits ou menos / número de bits das
cores: 24, 8, 1 bit)

1

-

Formato de compressão: sem compressão Nome

-

da pasta * 1: OPENINGFILE

-

Nome do arquivo* 2: openfile.bmp

Conecte a unidade flash USB ao extensor USB.
Uma mensagem aparecerá para confirmar a tela de abertura.

2 Eu toquei [ OK].
Um prompt de atualização aparecerá "

(Carregando) ”e

começa a atualizar a tela de abertura.

3 Depois que a atualização for concluída, o
próxima mensagem. * 3

“Personalização concluída. Remova o USB e pressione "OK".

Área da tela de introdução. Botões de mudança
de posição do cursor Cancelar
Cancelando o modo de teclado.
(Excluir)
Volte para o caractere anterior e exclua-o.

4 Depois de remover a unidade flash USB, toque em [ OK].
A configuração da tela de abertura está concluída.
* 1 Certifique-se de salvar a pasta na primeira camada da unidade flash USB.

* 2 Apenas uma imagem BMP pode ser definida como tela de abertura.

* 3 Se a mensagem “Falha na personalização” for exibida, toque em [ OK] e
verifique se o nome da pasta, o nome do arquivo e o formato do arquivo estão
corretos.
•

Tocar por mais de 2 segundos limpa todos os caracteres inseridos.

O número inserido é confirmado. Teclado de
personagem

Espaço

Seletor de caracteres especiais
Altera o tipo de caractere / símbolos alfanuméricos / especiais.

Tecla de troca de letras maiúsculas

Não execute as seguintes ações durante a atualização.
- Não desligue a alimentação do veículo.
- Não desconecte a unidade flash USB.

- Não desligue a unidade nem a use.

•

Para recuperar a imagem original da tela de abertura, você deve limpar todas as
configurações. É importante lembrar de operar com cuidado, pois isso inicializará
outras configurações também. Para obter mais informações, consulte “Inicializando o
sistema” (página 37).
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Função de favoritos

Editando a tela de favoritos

1 Eu toquei [ ] ( Editar).
Uma caixa de seleção aparece na área superior esquerda do ícone de log e

Usando a função Favoritos

muda para o modo Editar.

Esta unidade permite fácil acesso às funções registrando itens usados com
frequência, como fonte de áudio, função de pesquisa de navegação, etc. na tela
Favoritos. Qualquer um desses itens pode ser acessado facilmente.

1 Segure o botão

/ ( Favoritos) durante às

menos 2 segundos.
A tela Favoritos será exibida.

Exemplo de tela de favoritos
Item de configuração:
Registro do item / Alteração do nome do item / Alteração do ícone / Alteração do
layout / Exclusão do item

2 Após a conclusão da edição, toque em [] ( Salve •).
3 Quando a mensagem de confirmação aparecer, toque
[E isso é].

4 A edição é concluída e a tela retorna para a tela
dos favoritos.
• Se
pressionar
você
[

] ( Cancelar) enquanto você está editando, um

anúncio de confirmação. Pressionando [ E isso é], a tela muda para a tela de
edição favorita anterior.

Alterações na tela Editar usada para registrar itens ou alterar
nomes.
Feche a tela de Favoritos. Item
registrado em Favoritos
Deslize para a esquerda e para a direita para alternar as páginas. Você
pode adicionar até 6 páginas.

Indica a localização da tela Favoritos atualmente exibida.

Registro de item

1 Eu toquei [ ] ( Adicionar).
Os itens a serem adicionados (categorias) são exibidos.

2 Toque no item que deseja adicionar (categoria).

2 Toque no item desejado registrado em Favoritos.
O item desejado aparece.

• Ao fazer uma chamada por discagem abreviada, depois que a mensagem de
confirmação para chamadas feitas aparecer, toque em [ Chamar]. Para mais
informações, consulte “Chamadas com a função Favoritos” (página 72).

3 Escolha o item que deseja adicionar.
• Você pode adicionar até 54 itens.

• Você não pode registrar um item várias vezes.
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Audiovisual

Renomear elementos

[Rádio]* 1 / [ DAB] * 2 / [ USB / iPod] / [HDMI / DVD] / [Auxiliar] / [Áudio Bluetooth] / [Apple
CarPlay] * 3 / [ Android Auto] * 3

1 Toque na área de texto do item registrado.

* 1 Você pode escolher a freqüência entre Memória 1 - 12, registrada em cada banda de rádio
FM1 / FM2 / MW / LW.
* 2 Você pode escolher um canal registrado nas memórias 1 - 18.

* 3 Agora você pode registrar a reprodução do Apple CarPlay Music ou Google Play
Music, dependendo do smartphone conectado.

• Você também pode registrar diretamente tocando em [tela de fonte de
áudio.

] no

A tela para inserir o nome do usuário (teclado) aparece.

2 Digite o nome e toque em [ OK].
• Para mais informações sobre como inserir caracteres usando o teclado, consulte
“Como inserir caracteres e números (teclado)” (página 21).

No entanto, se você já estiver registrado, [

] não aparecerá.

Alterar ícones (ícones de discagem abreviada e

Navegação

navegação apenas)

[Lugar específico]:
Você pode visualizar os locais cadastrados nos Favoritos e definir o seu destino.

[Pesquisa rápida de local]:

Você pode alterar os ícones das categorias Discagem rápida e Navegação.
O exemplo a seguir explica como alterar o ícone de discagem abreviada. Repita o

Exibe o teclado de pesquisa de endereço. [Ajuda nas

mesmo procedimento para alterar o ícone da categoria Navegação.

proximidades]:

Exibe a tela de pesquisa de local próximo. [Categoria POI]:

1 Toque no ícone que deseja alterar.

Exibe a lista de categorias de POI selecionadas.

• Para obter mais informações sobre as operações de navegação, consulte o “Manual
de operação do sistema de navegação” incluído no CD-ROM.

Telefone (discagem abreviada) * 4
Você pode registrar as combinações de discagem abreviada armazenadas na lista telefônica.

• Se vários números de telefone estiverem armazenados, selecione aquele que deseja registrar.

A lista de ícones é exibida.
• Você pode se registrar diretamente tocando em [

] na lista de

Contatos. (página 70)

2 Toque no ícone que deseja alterar na lista de ícones.

• Você pode alterar o ícone registrado. (página 23)
* 4 Você só pode selecionar Telefone se um smartphone estiver conectado.

Para mais informações sobre como registrar um telefone móvel e baixar a agenda
telefônica, consulte “Operação de Bluetooth” (página 70).

O ícone mudará para o ícone selecionado.
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Mudança de distribuição

Aplicar Alpine

Arraste e solte o item no local desejado.

App TuneIt
A configuração de som desta unidade pode ser programada a partir de um smartphone
conectado. Os parâmetros específicos do veículo também podem ser baixados do banco
de dados TuneIt da Alpine armazenado na nuvem. Usando o Alpine TuneIt App, outros
usuários podem carregar parâmetros personalizados para compartilhar, bem como
avaliá-los.
Através desta unidade, também é possível receber e responder às informações do
Serviço de Rede Social (SNS) da Alpine, acessível através do smartphone

A localização do item mudou.

conectado.

• Se você for mover para outras páginas, mudar de página ou criar uma nova página e
passar para outra, arraste para a parte inferior da tela e levante o dedo quando a página
mudar.

O Alpine TuneIt App instalado deve ser aberto no smartphone antes de
conectá-lo à unidade principal.
O Alpine TuneIt App pode ser baixado da Apple App Store e, para usuários do Android,
do Google Play. Para obter mais informações, consulte seu revendedor Alpine.

Excluindo elementos

Antes de realizar essas operações, defina TuneIt como USB (iPhone) ou Bluetooth
(Android), dependendo do smartphone conectado. Para obter mais informações, consulte

Apagar o item selecionado

1 Toque na caixa de seleção à esquerda do
item que deseja excluir e selecione-o (

“Configurações do aplicativo” (página 46).

)

• O aplicativo e suas especificações e dados associados podem ser removidos ou ficar
indisponíveis sem aviso prévio.
• Algumas funções do Alpine TuneIt App podem não estar disponíveis se o smartphone
estiver em uma área sem serviço ou não receber sinal.

•

Defina Apple CarPlay como Desligado antes de usar o Alpine TuneIt App. Consulte “Configurações do
Apple CarPlay” (página 41).

Ajuste de som via smartphone
Após o procedimento de configuração acima, você pode definir a função de som da

2 Eu toquei [ ] ( Excluir).
O item selecionado será excluído.

Limpar todos os itens

unidade no smartphone.

1 Certifique-se de que a unidade esteja ligada.
2 Abra o aplicativo Alpine TuneIt no smartphone. Ajusta a
som da unidade no smartphone.

Eu toquei [ ] ( Limpar tudo).

•

A configuração não pode ser realizada no smartphone e nesta unidade ao mesmo tempo.
Se a função de som desta unidade for configurada através do smartphone, “Sound APP
connected” aparecerá nas configurações de som da unidade.

•

Em algumas situações, como quando a unidade é desligada ou durante uma chamada,
etc., o som não pode ser ajustado através do smartphone. Esta função pode não estar

Todos os itens são excluídos.
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•

disponível, dependendo do smartphone emparelhado.

•

Sempre obedeça às regras de trânsito ao usar esta função. Se “Configuração de AP

•

externo” (página 46) estiver definido como “Ligado”, esta função não estará disponível.

Configurações sem fio

Definições

(Bluetooth)

Fazendo ajustes

Opção [ Sem fio] é selecionado na tela principal de Configurações na etapa 3.
Consulte “Fazendo configurações” (página 25).

1 Aperte o botão CARDÁPIO.

Tela do menu de configurações sem fio

A tela do menu é exibida.

<Itens de configuração>
Botão [Configurações]

Bluetooth

• Pressionar [] retornará à tela da fonte anterior.

Informação Bluetooth * 1, 2

2 Eu toquei [ Definições].

Definir dispositivo Bluetooth * 1, 2
Prioridade do dispositivo viva-voz * 1, 2

A tela principal de Configurações aparecerá.

Emparelhamento IPhone AUTO * 1, 2
Telefone
Mudança de código

Agenda padrão
Alto-falante do telefone

Selecione o microfone (apenas X803D-U / INE-W720D)
* 1 Esta configuração está disponível apenas quando “Bluetooth” está definido como
“Ligado” ().
* 2 Não pode ser definido se o Apple CarPlay for usado / o smartphone Android que instalou o aplicativo
Android Auto estiver conectado.

3 Toque no ícone de configurações necessárias na parte
parte superior da tela principal de Configurações ou deslize o

Os seguintes passos 1 a 3 são comuns a todos os “itens de

dedo verticalmente na área da lista e toque no item de

configuração” das configurações sem fio. Veja cada seção para

configuração.

mais detalhes.

Itens de configuração:
Sem fio: consulte “Configurações sem fio (Bluetooth)” (página 25). Geral: Consulte
“Configurações gerais” (página 28).
Fontes: consulte “Configurações de fontes” (página 38). Sistema:
Consulte “Configurações do sistema” (página 42).

1

Selecione o item desejado.

2

Para alterar a configuração, toque em [], [], [], [] ou marque as
caixas de seleção “Desligar” (
(

) “Ligado”
ou

)

• Se “” aparecer, existem mais hierarquias. Toque no item desejado.

3

Toque em [] para retornar à tela de fonte principal.
• Para retornar à tela da lista anterior, pressione []. Para mais informações,
consulte “Sobre a operação da tela de lista básica” (página 17).
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Configurações de Bluetooth

2 Eu toquei [ ] ( Áudio), [

] (mãos livres) ou [

]

(ambos) no dispositivo na lista que você deseja conectar.
Áudio:

Configurações para uso como um dispositivo de áudio. Configurações

Opção [ Bluetooth] é selecionado na tela de menu de configurações sem fio na etapa

mãos

para uso como um dispositivo viva-voz.

1. Consulte “Configurações sem fio (Bluetooth)” (página 25).

livre:
ambos:

Configurações para uso de um dispositivo de áudio e viva-voz.

Você pode registrar e configurar dispositivos compatíveis com Bluetooth.

•

Podem ser registrados até 5 telefones celulares compatíveis com Bluetooth.

•

Se você registrar um telefone viva-voz pela primeira vez, o principal será definido
automaticamente. Se você conectar dois telefones viva-voz, selecione “Viva-voz” ou
“Ambos”. Você pode definir a prioridade na tela de configuração principal /
secundária. Para obter mais informações, consulte “Configuração principal /
secundária do dispositivo mãos-livres” (página 27).

3 Quando o registro do dispositivo for concluído,
Uma mensagem é exibida e o dispositivo retorna ao modo normal.

Item de configuração:
Bluetooth
Opções de configuração:

•

da tecnologia SSP (Simple Secure Pairing). Se uma senha de 4 ou 6 caracteres
aparecer neste dispositivo, insira a senha do dispositivo compatível com Bluetooth.

Desligado / Ligado (configuração inicial)
Fora:
Em *:

O processo de registro do Bluetooth varia dependendo da versão do dispositivo e

A função Bluetooth não é usada.

Selecione esta opção se quiser emparelhar seu telefone compatível

Se uma senha de 6 caracteres aparecer neste dispositivo, certifique-se de que a mesma

com Bluetooth com esta unidade.

senha seja exibida no dispositivo compatível com Bluetooth e toque em “Sim”.

* Defina esta opção como “On” para conectar automaticamente um dispositivo Bluetooth
registrado toda vez que você ligar a unidade. Consulte "Registrando o dispositivo Bluetooth" se
não houver nenhum dispositivo registrado.
• Não pode ser definido se o Apple CarPlay for usado / o smartphone Android que instalou o aplicativo
Android Auto estiver conectado.

•

Se você registrou todos os 5 dispositivos, não poderá registrar um sexto dispositivo. Para
registrar outro dispositivo, você deve primeiro excluir um dos outros 5 dispositivos.

Configurações do dispositivo Bluetooth
Selecione um dos 5 dispositivos compatíveis com Bluetooth emparelhados

Visualizando informações de Bluetooth
Verifique se a configuração “Bluetooth” está definida como “Ligado” (). Consulte “Configurações de
Bluetooth” (página 26).

registrados anteriormente.
Eu toquei [ ] ( Áudio) ou [

] (mãos livres) do dispositivo que

deseja se conectar a partir da lista de dispositivos emparelhados.

Você pode exibir o nome do dispositivo Bluetooth e o endereço do dispositivo desta
unidade.

Item de configuração:
Informação Bluetooth

Registre o dispositivo Bluetooth
Verifique se a configuração “Bluetooth” está definida como “Ligado” (). Consulte “Configurações de
Bluetooth” (página 26).

O dispositivo Bluetooth pode ser usado após procurar e conectar um dispositivo
compatível com Bluetooth conectável a partir desta unidade ou após registrar um novo
dispositivo compatível com Bluetooth.

Item de configuração:
Definir dispositivo Bluetooth

1 Eu toquei [

] (Pesquisa) em "Sem dispositivo".

Exclua um dispositivo Bluetooth da lista
Você tem a opção de excluir as informações dos dispositivos compatíveis com
Bluetooth que conectou anteriormente.

1 Eu toquei [ ] ( Excluir) no seu dispositivo compatível
Bluetooth para excluí-lo da lista de dispositivos
emparelhados.

2 Eu toquei [ OK].
• Tocando em [ Cancelar] irá cancelar a configuração.
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Configuração principal / secundária do dispositivo

1

viva-voz

Insira uma senha de 4 dígitos (antiga) e toque em [ OK].
• O número inicial é 0000.

• Para obter detalhes sobre como inserir o teclado numérico, consulte
“Funções de entrada do teclado numérico” (página 66).

Verifique se a configuração “Bluetooth” está definida como “Ligado” (). Consulte “Configurações de
Bluetooth” (página 26).

Se você conectar dois telefones viva-voz, defina a prioridade da operação e a
configuração das chamadas de entrada e saída.

2

Insira uma senha de 4 dígitos (nova) e toque em [ OK].

3

Digite a senha que você digitou na etapa 2 novamente e toque

Item de configuração:
Dispositivo mãos-livres com prioridade

Opções de configuração:

Primário secundário

Toque na caixa de seleção de nomes de dispositivos primários /
secundários registrados na unidade para configurá-los.

em [ OK].

Altere o código de caracteres da lista telefônica
Você pode selecionar o código de caractere que é usado ao transferir a lista telefônica ou

• Quando conectado a dois telefones viva-voz, as restrições operacionais se
aplicam ao telefone viva-voz registrado no secundário. Para obter mais
informações, consulte “Controle do telefone viva-voz” (página 70).

histórico de um telefone celular. Se caracteres distorcidos aparecerem nos dados transferidos,
selecione o código de caractere correto.

Item de configuração:

Configurações de emparelhamento automático do IPhone

Agenda padrão
Opções de configuração:
Latin-1 / Latin-9 (configuração inicial) / Russo / Chinês / Tailandês / Árabe / UTF-8 / UTF-16LE /
UTF-16BE

Verifique se a configuração “Bluetooth” está definida como “Ligado” (). Consulte “Configurações de
Bluetooth” (página 26).

Quando um iPhone é conectado via USB que não está na lista de dispositivos
registrados, ele é emparelhado automaticamente.

Item de configuração:
Emparelhamento IPhone AUTO

Opções de configuração:
On / Off (configuração inicial)
Em:

Fora:

Execute a configuração de emparelhamento AUTO do iPhone.
Não executa a configuração de emparelhamento AUTO do

Latin-1:

ISO 8859-1

Latin-9:

ISO 8859-15

Russo:

ISO 8859-5

Chinês:

GB18030

Tailandês: CP874
Árabe:

CP1256

UTF-8
UTF-16LE
UTF-16BE

Selecione o alto-falante de saída

iPhone.
Você pode escolher o alto-falante do carro pelo qual o sinal de som do telefone será emitido.

• Esta configuração é compatível com dispositivos iPhone executando iOS 5.5 ou posterior.
• Se mais de 5 dispositivos Bluetooth forem registrados, a função de emparelhamento
automático não será iniciada.

Item de configuração:
Alto-falante do telefone

Opções de configuração:
Todos (configuração inicial) / frontal esquerdo / frontal direito / frontal

Configurações do telefone
Opção [ Telefone] é selecionado na tela de menu de configurações sem fio na etapa 1.
Consulte “Configurações sem fio (Bluetooth)” (página 25).
Você pode configurar vários parâmetros em um dispositivo compatível com Bluetooth.

Todo mundo:

O som pode ser emitido por todos os alto-falantes do carro. O som é

frente

emitido apenas pelo alto-falante frontal esquerdo.

esquerda:

frente

O som é emitido pelo alto-falante frontal direito.

direito:
Para a frente:

O som é emitido pelo alto-falante frontal direito e pelo alto-falante
frontal esquerdo.

• Esta opção não pode ser definida durante uma chamada. Isso deve ser feito antes
de iniciar uma chamada.
• Esta opção não está disponível quando “AP externo” (página 46) está definido como Ligado.

Configurações de seleção de microfone (apenas
X803D-U / INE-W720D)
Você pode selecionar o microfone embutido ou o microfone fornecido como um
microfone viva-voz.

Configurando a senha
Você pode definir o código para se conectar a um dispositivo compatível com Bluetooth.

Item de configuração:
Selecione o microfone

Opções de configuração:
Integrado / Complemento (configuração inicial)

Item de configuração:
Mudança de código

Construídas em:

Use o microfone embutido.

Adicionar:

Use o microfone fornecido.
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Configurações Gerais

Veículo
Controles do volante

Instalação

Opção [ Geral] é selecionado na tela de configurações principal no passo 3. Consulte

Tampa traseira da câmera

“Fazendo configurações” (página 25).

Tela do menu de configurações gerais

* 1 Você pode configurar esse valor na tela de configurações de Som dos atalhos. Para
obter mais informações, consulte “Função de configurações de som” (página 18).
* 2 Você também pode definir o valor na tela Bal./Fad. Para obter mais informações
sobre as configurações, consulte “Configurando as funções de Balanço / Fader /
Alto-falantes traseiros / Subwoofer” (página 29).

* 3 Esta configuração está disponível apenas quando “Subwoofer” está definido como
“On” ().

* 4 Se a configuração dos Valores padrão for “On”, a configuração não pode ser
realizada.
* 5 Se as configurações de som dos atalhos estiverem definidas como “BASS ENGINE SQ”, a
configuração não poderá ser feita.
* 6 Não é exibido se o Apple CarPlay for usado / o smartphone Android que instalou o
aplicativo Android Auto estiver conectado.

<Item de configuração>
Som

* 7 Você pode selecionar “Vídeo” enquanto reproduz um vídeo.
* 8 Os nomes das câmeras não são exibidos quando a Seleção da câmera (página 42) está
definida como “Desativar”.

Balance / Fader * 1
Alto-falantes traseiros * 2

Os seguintes passos 1 a 3 são comuns a todos os “itens de

Subwoofer * 2

configuração” das configurações gerais. Veja cada seção para

Nível do subwoofer * 1, 2, 3, 5

mais detalhes.

Fase do subwoofer * 2,3

MX HD * 1, 4, 5
Predefinições de EQ * Quatro cinco
Dual HD EQ * Quatro cinco

1

Selecione o item desejado.

2

Para alterar a configuração, toque em [], [], [], [] ou marque as

X-OVER * 5

caixas de seleção “Desligar” (

Valores padrão de correção de

(

tempo (TCR)

• Se “” aparecer, existem mais hierarquias. Toque no item desejado.

) “Ligado”
ou

)

Volume de aplicação
Volume da chamada * 6

3

Toque em [] para retornar à tela de fonte principal.

Volume do microfone * 6
Volume do tom * 6
Botão de som

• Para retornar à tela da lista anterior, pressione []. Para mais informações,
consulte “Sobre a operação da tela de lista básica” (página 17).

Volume automático
Silenciar durante microfone
reverso

Definições de som

Idioma da configuração de som
padrão (idioma)
Visual

Vídeo* 7
Câmera* 8

Navegação
Display / Chave

Tela / Iluminação
Cor de exibição
Cor de iluminação (somente X803D-U / INE-W720D) Rolagem de
texto

Posição da arte
geral
Seleção de formato
Código de segurança

Sobre
Modo de demonstração
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Opção [ Som] é selecionado na tela de menu de configurações gerais na etapa 1.
Consulte “Configurações gerais” (página 28). Você pode configurar itens relacionados
à qualidade do som.

Configurando as funções de Balanço / Fader /
Alto-falantes traseiros / Subwoofer
Você pode ajustar Balanço / Fader / Alto-falantes traseiros / Subwoofer / Nível do

Definir a função de nível de subwoofer
Você pode definir o nível do subwoofer quando um subwoofer estiver conectado.

Item de configuração:

subwoofer / Fase do subwoofer na tela Bal./Fad.

Item de configuração:

Nível do subwoofer

Opções de configuração:
0 a 15 (configuração inicial: 0)

Balançado* 1 / Fader * 1 / Alto-falantes traseiros. / Subwoofer * 2 / Nível do subwoofer * 1, 2 /

• Esta configuração está disponível apenas quando “Subwoofer” está definido como
“On” ().

Fase do subwoofer * 1

• Esta configuração também pode ser ativada pressionando a tecla de atalho de configuração de
som na tela de fonte de áudio. Vá para “Sobre a tecla de atalho” (página 20).

Definir a função de fase do subwoofer
A fase de saída do subwoofer pode ser alternada entre Subwoofer Normal (0 °) ou

* 1 Quando você seleciona qualquer um dos itens de configuração acima, a tela
Bal./Fad é exibida.
* 2 Se as configurações de som dos atalhos estiverem definidas como “BASS ENGINE SQ”, a
configuração não poderá ser feita.

Subwoofer Reverso (180 °).

Item de configuração:
Fase de subwoofer

Opções de configuração:
0 ° (configuração inicial) / 180 °

Tela Fad./Bal.

• Esta configuração está disponível apenas quando “Subwoofer” está definido como
“On” ().

Configurando a função Media Xpander (MX HD)

A função Media Xpander (MX HD) faz as vozes ou instrumentos soarem diferentes,
independentemente da fonte da música. O rádio (FM) / DAB, a unidade flash USB e o
iPod / iPhone podem reproduzir música com clareza, mesmo quando há muito ruído
fora do carro.

Item de configuração:
MX HD

Permite que você alterne entre cada tela de configuração. Área de equilíbrio
/ Fader da imagem

Configurando a função Balance / Fader

•

Se a configuração dos Valores padrão for “On”, a configuração não pode ser
realizada.

•

Se as configurações de som dos atalhos estiverem definidas como “BASS ENGINE SQ”,
a configuração não poderá ser feita.

•

A configuração de MX HD pode ser feita apenas se uma fonte estiver atualmente selecionada.

Toque no ponto desejado dentro da área da imagem. Ou toque em [
][

] [] [].

Balançado:

De L15 a R15

Fader:
De F15 a R15
• Para restaurar a configuração inicial (Balanço: 0, Fader: 0), toque em [Centro].

Configurando a função dos alto-falantes traseiros.
Você pode definir a saída do alto-falante traseiro para “Off”.

Item de configuração:
Alto-falantes traseiros.

Opções de configuração:
Ligado (configuração inicial) / Desligado

Fonte ajustável (média) e valor de configuração
FM / DAB: Desligado (configuração inicial) / Nível 1 / Nível 2 / Nível 3

As frequências médias a altas tornam-se mais claras e produzem um som bem
equilibrado em todas as bandas.
Metade comprimida: Desligado (configuração inicial) / Nível 1 / Nível 2 / Nível 3

Corrige as informações ausentes no momento da compactação. Reproduz um
som equilibrado muito próximo ao original.
HDMI / Auxiliar: Desligado (configuração inicial) / Meio comprimido / Filme / Música

Selecione o modo MX HD (mídia compactada, filme ou música) que
corresponde à mídia conectada.

(Filme)
Reproduza a conversa de vídeo com mais clareza
(Música)

Subwoofer ligado / desligado

Este disco contém uma grande quantidade de dados, como videoclipes. MX

Se um subwoofer opcional estiver conectado à unidade, execute os seguintes

usa esses dados para reproduzir o som com precisão.

ajustes.

Item de configuração:
Subwoofer

Opções de configuração:
On / Off (configuração inicial)

• A eficiência aumenta conforme o valor de configuração MX HD (Nível 1
Nível 2

Nível 3).

• Você pode ajustá-lo para cada fonte.

• iPod / iPhone / Áudio USB / Áudio Bluetooth / Apple CarPlay Music / Google Play
Music correspondem à mídia compactada.

29- ISTO É

Configuração de frequência

Memórias do equalizador

Toque em [] ou [] de “Freqüência” para ajustar a freqüência da banda selecionada.

O equalizador vem configurado de fábrica com 10 memórias típicas para reproduzir
material de várias fontes musicais.

Bandas de frequência ajustáveis

20 Hz a 20 kHz (em passos de 1/3 de oitava)

Item de configuração:
EQ Presets

Opções de configuração:
FLAT (configuração inicial) / POP / ROCK / NEWS / JAZZ / ELETRÔNICO / HIP HOP / FÁCIL LISTENING /
COUNTRY / CLASSICAL

Banda 1:

20 Hz ~ 100 Hz (63 Hz)

Banda 2:

63 Hz ~ 315 Hz (125 Hz)

Banda 3:

125 Hz ~ 500 Hz (250 Hz)

Banda 4:

250 Hz ~ 1 kHz (500 Hz)

• Apenas um tipo pode ser definido para a posição ON.

Banda 5:

500 Hz ~ 2 kHz (1 kHz)

• Quando as memórias do equalizador são configuradas, as configurações de Dual HD EQ
associadas também são alteradas. Recomendamos salvar as configurações Dual HD EQ na
memória primeiro.

Banda 6:

1 kHz ~ 4 kHz (2 kHz)

Banda 7:

2 kHz ~ 7,2 kHz (4 kHz)

Banda 8:

5,8 kHz ~ 12 kHz (8 kHz)

Banda 9:

9 kHz ~ 20 kHz (16 kHz)

• A configuração das memórias do equalizador pode ser configurada quando os valores padrão são
“Desligados”.

Ajustando a curva do equalizador paramétrico (Dual HD
EQ)
O equalizador paramétrico (Dual HD EQ) pode ajustar a frequência central / Fctor Q

Ajuste de nível
Toque em [] ou [] de “Nível” para ajustar o nível da banda selecionada.

Opções de configuração:

(largura de banda) opção / o nível dos assentos dianteiros e traseiros,

-14 a +14 (configuração inicial: 0)

respectivamente.

Você pode ajustar apenas a faixa de frequência aproximada e compensar

Configurações de largura de banda

posteriormente usando a correção de som avançada.

Toque em [] ou [] de “Fator Q” para selecionar a largura de banda.

Item de configuração:

Opções de configuração:
Amplo (configuração inicial) / Médio / Estreito

Equalizador Dual HD

• Se a configuração dos Valores padrão for “On”, a configuração não pode ser
realizada.
• Se as configurações de som dos atalhos estiverem definidas como “BASS ENGINE SQ”, a
configuração não poderá ser feita.

1 Defina a função Dual HD EQ de acordo com suas preferências.

2 Para ajustar outra banda, repita a etapa 1 e ajuste todas
as bandas.

3 Para salvar os valores de configuração alterados, toque
[Memória 1], [Memória 2] ou [ Memória 3] durante às
menos 2 segundos.
•

As bandas 2 e 8 funcionam da mesma forma que os controles de graves e agudos.

•

Para obter mais informações sobre graves e agudos, consulte “Ajustando o nível
de graves / agudos” (página 18).

•

As configurações que excedem a frequência das bandas adjacentes não estão
disponíveis.

•

Ao ajustar o Dual HD EQ, você precisa levar em consideração a resposta de
frequência dos alto-falantes conectados.

•

Se Dual HD EQ estiver definido, as memórias do equalizador serão apagadas. Quando as

•

memórias do equalizador são configuradas, as configurações de Dual HD EQ associadas também
são modificadas. Recomendamos salvar as configurações Dual HD EQ na memória primeiro.

•

Botão de troca dos alto-falantes dianteiros / traseiros Botão de bloqueio

Não é exibido se Front = Rear estiver definido como “On” ().

Recupere o valor ajustado de Dual HD EQ

dos alto-falantes dianteiros / traseiros
Em:

Se quiser que as caixas acústicas frontais e traseiras tenham as mesmas
configurações, escolha “On” ().

Fora:

Se você quiser configurar os alto-falantes dianteiros e traseiros
independentemente, escolha “Desligar” ().

Ajuste de banda
Banda 2

•••

Banda 8

Banda 9

• Você pode selecionar uma banda diretamente tocando na tela.
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Você pode recuperar o valor predefinido de Dual HD EQ

Eu toquei [ Memória 1], [Memória 2] ou [ Memória 3] no

Display Dual HD EQ.
A configuração salva na memória será recuperada.

Eu toquei [ Banda] para selecionar a banda que deseja ajustar.
Banda 1

Eu toquei [ Plano] para inicializar todos os valores.

Banda 1

Definição das configurações de crossover (X-OVER)

Recupere os valores definidos do X-OVER
Recupere os valores estabelecidos nos padrões X-OVER.

Eu toquei [ Memória 1], [Memória 2] ou [ Memória 3] no

Antes de realizar o seguinte procedimento, consulte “Sobre o Crossover”

Tela X-OVER.

(página 33).

A configuração salva na memória será recuperada.

Item de configuração:

Ajuste de correção de tempo (TCR)

X-OVER

• Se as configurações de som dos atalhos estiverem definidas como “BASS ENGINE SQ”, a
configuração não poderá ser feita.

Antes de realizar o seguinte procedimento, consulte a seção “Sobre a correção
da hora” (página 33).

1 Eu toquei [ Canal] para selecionar o canal.

Item de configuração:

O canal muda a cada vez que você joga.

Correção de tempo

• O canal que está sendo ajustado é exibido em vermelho.

frente

Traseiro

HPF

HPF

Modo de correção

Subwoofer
LPF

frente
HPF

2 Ajuste o modo crossover de acordo com suas preferências.
Seleção de frequência de corte

1 Toque no botão do modo de correção.
A janela pop-up para selecionar o modo de correção aparecerá.

2 Eu toquei [ ms], [cm] ou [ Polegada] para selecionar o modo

Toque em [] ou [] de “Frequency” e, em seguida, selecione a frequência de

para fazer ajustes.

corte.

O modo selecionado é exibido no botão do modo de correção.

Opções de configuração:
20/25 / 31,5 / 40/50/63/80 (configuração inicial) / 100/125/160/200 Hz

Ajuste de inclinação

Toque em [] ou [] de “Inclinação” e ajuste a inclinação HPF ou LPF.

3 Toque em [] ou [] de cada alto-falante para ajustar o tempo ou
a distância.
0,0 ms a 9,9 ms (0,1 ms / etapa) 0,0 cm a
336,6 cm (3,4 cm / etapa)

Todos os valores de configuração do alto-falante podem ser ajustados em 15 ms
ou 510 cm.

Opções de configuração:
0 (configuração inicial) / 6/12/18/24 dB / oct.

Ajuste de nível

Toque em [] ou [] de “Nível” e ajuste o nível de HPF ou LPF.

Opções de configuração:
-12 a 0 dB (configuração inicial: 0)

3 Repita as etapas 1 e 2 para fazer ajustes no outro
canais.

4 Para salvar os valores de configuração alterados, toque
[Memória 1], [Memória 2] ou [ Memória 3] durante às
menos 2 segundos.
•

Eu toquei [ Plano] para inicializar todos os valores.

•

Se os alto-falantes depois. estiver “Desligado”, você não pode ajustar a configuração do
alto-falante traseiro. (página 29).

•

Se a configuração do Subwoofer for “Off”, você não poderá editar a configuração do
Subwoofer (página 29).

•

Ao ajustar o X-OVER, você deve levar em consideração a resposta de frequência dos alto-falantes
conectados.

4 Para salvar os valores de configuração alterados, toque
[Memória 1], [Memória 2] ou [ Memória 3] durante às
menos 2 segundos.
• Eu toquei [ Plano] para definir todos os valores para 0,0.
• Se os alto-falantes após a configuração. estiver “Desligado”, você não pode ajustar a configuração do
alto-falante traseiro. (página 29).

• Se a configuração do subwoofer for “Off”, você não pode editar a configuração do
subwoofer (página 29).

Recupere o valor de correção de tempo
Recupere o valor padrão da correção do tempo.

Eu toquei [ Memória 1], [Memória 2] ou [ Memória 3] no

tela de correção de tempo.
A configuração salva na memória será recuperada.

Configuração de valores padrão
Se os valores padrão forem definidos como “On”, o MX HD, as memórias do equalizador e
as funções Dual HD EQ são desabilitadas. Isso desativa quaisquer ajustes feitos por essas
funções.

Item de configuração:
Valores padrão
Opções de configuração:
Desligado (configuração inicial) / Ligado
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Ajuste o volume para cada fonte
Item de configuração:
Volume de aplicação

Ajuste de volume de tom
Você pode ajustar o volume de recepção durante a chamada.

Rádio / DAB / meio comprimido * 1 /

Áudio iPod / Auxiliar / HDMI * 2 / Áudio Bluetooth / Apple CarPlay / Android Auto

Opções de configuração * 3:
-14 a +14 (configuração inicial: 0)

Ajuste o volume do Apple CarPlay
Se um iPhone 5 ou superior estiver conectado, após tocar em [Apple CarPlay], você
pode ajustar o Volume do Apple CarPlay, Volume da Chamada, Volume do Tom e

Item de configuração:
Volume do tom
Opções de configuração:
1 a 6 (configuração inicial: 3)

Ajuste do volume do som do botão
Você pode alterar o volume do som ouvido tocando em um botão.

Alerta, Volume do Prompt / Guia, Volume do Siri e Nível do Microfone para o modo

Item de configuração:

Apple CarPlay.

Botão de som
Opções de configuração:

Item de configuração:
Volume do Apple CarPlay / Volume da chamada / Volume do tom e dos alertas / Alerta /
volume do guia / Volume do Siri / Nível do microfone

Opções de configuração para volume do Apple CarPlay: opções de

0 a 6 (configuração inicial: 3)

Ajuste automático de volume

-14 a +14 (configuração inicial: 0)

configuração para volume de tom e alerta: opções de configuração
1 a 6 (configuração inicial: 3)

O volume do som ouvido é amplificado automaticamente com base no nível de
ruído detectado (ruído do motor e da estrada).

para outros itens:
1 a 11 (configuração inicial: 5)

Item de configuração:

Ajustar o volume para Android Auto
Se um smartphone Android estiver conectado, depois de tocar em [Android Auto],
você pode ajustar o Android Auto Volume, Call Volume, Tone & Alert Volume,
Prompt / Guide Volume, Voice Assistant Volume, e Microfone Level para o modo
Android Auto.

Item de configuração:
Volume Android Auto / Volume da chamada / Tom e volume de alerta / Alerta / volume do
guia / Volume do assistente de voz / Nível do microfone

Opções de configuração para Android Auto Volume: conteúdo de
-14 a +14 (configuração inicial: 0)

ajuste para volume de chamadas: opções de configuração para
1 a 35 (configuração inicial: 10)

toque e volume de alertas: opções de configuração para outros
1 a 6 (configuração inicial: 3)

itens:
1 a 11 (configuração inicial: 5)

* 1 Meio compactado refere-se aos dados de música armazenados em uma unidade flash
USB (MP3 / WMA / AAC / FLAC).

Volume automático
Opções de configuração:
Desligado (configuração inicial) / Baixo / Médio / Alto

• O volume aumenta na seguinte sequência: Baixo

Médio

Alto.

Ativando / desativando a opção MUTE durante a
reversão
O som pode ser silenciado mudando a alavanca de marcha para a posição
reversa (R) para que os sensores etc. possam ser facilmente ouvidos durante o
retrocesso.

Item de configuração:
Silenciar durante o reverso

Opções de configuração:
Desligado / Ligado (configuração inicial)
Fora:
Em:

O som não está mudo.

O som é silenciado quando a alavanca de mudança é colocada
na posição reversa (R).

* 2 O nome da fonte definido em “Configurações HDMI” (página 41) é exibido.
* 3 Exceto para o modo Apple CarPlay / Android Auto.
• A fonte configurável difere dependendo do dispositivo conectado e das configurações.

Ajustando o volume do efeito do microfone
Defina este item se o Apple CarPlay for usado / o smartphone Android que instalou o aplicativo
Android Auto estiver conectado.

Você pode ligar ou desligar o efeito de volume do microfone. Esta configuração

Ajuste do volume da chamada
Você pode ajustar o volume da chamada recebida.

Item de configuração:
Volume de chamadas

influencia o modo Apple CarPlay / Android Auto.

Item de configuração:
Microfone
Opções de configuração:
Ligado (configuração inicial) / Desligado

Opções de configuração:
1 a 35 (configuração inicial: 10)

Ajuste de volume do microfone

Configuração padrão de som
Você pode restaurar o Dual HD EQ * / X-OVER * / Correção de tempo * / Nível MX HD /
Alto-falantes traseiros / Subwoofer / Nível do subwoofer / Fase do subwoofer para as configurações

Você pode ajustar o volume da transmissão durante a chamada.

de fábrica.

Item de configuração:

Item de configuração:

Volume do microfone

Opções de configuração:
1 a 11 (configuração inicial: 5)

Configuração padrão de som

Eu toquei [ Ajustar] e uma mensagem de confirmação aparecerá. Para iniciar
a inicialização, toque em [ OK].

* Os valores de configuração armazenados na Memória 1 - Memória 3 não podem ser
inicializados.
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Sobre o Crossover

Sobre correção de tempo

Crossover (X-OVER):

A distância entre o ouvinte e os alto-falantes em um carro varia amplamente devido ao

Esta unidade está equipada com um crossover ativo. O crossover limita as frequências

posicionamento complexo dos alto-falantes. Essa diferença nas distâncias dos

emitidas pelas saídas. Cada canal é controlado de forma independente. Por este

alto-falantes ao ouvinte cria uma mudança nas características da imagem do som e na

motivo, cada par de altifalantes pode receber os sinais das frequências para as quais

frequência. Isso é causado pela diferença de tempo entre a chegada do som às

foi concebido de forma ideal.

orelhas direita e esquerda do ouvinte. Para corrigir isso, esta unidade é capaz de
atrasar o envio do sinal de áudio para os alto-falantes mais próximos do ouvinte. Isso

O crossover ajusta o HPF (filtro passa-alto) ou LPF (filtro passa-baixo) de cada banda,

cria efetivamente uma percepção de maior distância desses alto-falantes. O ouvinte

bem como a inclinação (a rapidez com que o filtro processa os agudos e graves).

pode ser colocado à mesma distância dos alto-falantes esquerdo e direito para um
ambiente de audição ideal.

Os ajustes devem ser feitos de acordo com as características de reprodução das
caixas acústicas. Dependendo dos alto-falantes, pode não ser necessário ter uma rede
passiva. Se você não tiver certeza sobre este ponto, consulte um revendedor

O ajuste será feito para cada caixa de som em passos de 3,4 cm.

autorizado Alpine.

Exemplo 1. Posição de escuta: assento dianteiro
Frequência de corte

esquerdo

Pendien

(passos de 1/3 de

nível

oitavo)

Subwoofer
(LPF)

20 Hz -

(HPF)

200 Hz

Alto falante

frente
(HPF)

20 Hz -

----

Caixas de som.

HPF

LPF

HPF

----

200 Hz
----

20 Hz -

----

200 Hz

0, 6, 12, 18,
24 dB / outubro

0, 6, 12, 18,
24 dB / outubro

Defina o nível de correção de tempo do alto-falante frontal esquerdo para um nível alto e o

LPF

0, 6, 12, 18,

De 0 a

24 dB / outubro

- 12 dB

alto-falante traseiro direito para zero ou um valor baixo.

De 0 a

----

- 12 dB

De 0 a

----

- 12 dB
Tons agudos

Tons graves

Ajuste de inclinação
Alcance de frequência

Faixa de freqüência de saída

de saída

Inclinação

Subwoofer

Alto-falante traseiro

PLANO
Configurando o

Alto-falante frontal

nível

(0 a -12 dB)

O som não está equilibrado porque a distância entre a posição de audição e as diferentes
20 Hz

(Diferente do
exibição real)

200 Hz
Frequência de
Frequência de corte HPF corte
LPF

•

HPF (High Pass Filter): Corta as frequências mais baixas e permite a passagem das frequências mais
altas.

•

LPF (filtro passa-baixo): Corta as frequências mais altas e permite que as frequências mais baixas
passem.

•

Slope: A mudança de nível (em dB) de uma mudança de frequência de uma oitava.

•

Quanto maior for o valor da inclinação, mais íngreme será. Defina a inclinação

•

para FLAT para ignorar os filtros HP ou LP.

•

Não use um tweeter sem o HPF ligado ou ajuste-o para uma frequência baixa, pois

caixas acústicas é diferente.
A diferença de distância entre o alto-falante frontal esquerdo e o alto-falante traseiro direito é de 1,75
m.

Em seguida, é realizado o cálculo do valor de correção do tempo do alto-falante
frontal esquerdo do diagrama fornecido acima.
Termos:
Altifalante mais distante - posição de audição: 2,25 m Altifalante frontal
esquerdo - posição de audição: 0,5 m Cálculo: L = 2,25 m - 0,5 m = 1,75
m

Correção de tempo = 1,75 ÷ 343 * × 1.000 = 5,1 (ms)

* Velocidade do som: 343 m / s a 20 ° C
Em outras palavras, atribuir ao alto-falante frontal esquerdo um valor de correção
de tempo de 5,1 ms faz com que a distância entre ele e o ouvinte pareça ser a
mesma do alto-falante mais distante.

a baixa frequência pode danificar o alto-falante.
•

O ajuste deve ser feito de acordo com a frequência de crossover recomendada dos
alto-falantes conectados. Determine a frequência de crossover recomendada dos
alto-falantes. Ajustar em uma faixa de frequência fora dos valores recomendados pode
danificar os alto-falantes.

A correção de tempo permite que você elimine diferenças no tempo necessário para que
o som alcance a posição de escuta. O tempo da caixa acústica frontal esquerda é
corrigido em 5,1 ms, para que o som da caixa acústica esquerda alcance a posição de
audição ao mesmo tempo que o som das outras caixas acústicas.

Para as frequências de crossover recomendadas para alto-falantes Alpine,
consulte o manual de operação relevante. A Alpine não é responsável por danos
ou mau funcionamento dos alto-falantes causados pelo uso de uma configuração
de crossover diferente da recomendada.
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Diferença de

Exemplo 2. Posição de escuta: todos os assentos

clima

Distância

(em)

Defina o nível de correção de tempo de cada alto-falante quase no mesmo nível.

1 Sente-se na posição de escuta (assento do

Distância

(cm)

(polegada)

Diferença
de tempo

Distância

(em)

(cm)

Distância
(polegada)

4,6

156,4

61,6

9,7

329,8

130,0

4,7

159,8

63,0

9,8

333,2

131,3

4,8

163,2

64,3

9,9

336,6

132,7

4,9

166,6

65,7

5.0

170,0

67,0

driver, etc.) e meça a distância (em metros) entre sua cabeça e os
vários alto-falantes.

Configuração de idioma

2 Calcule a diferença entre o valor de
correção da distância do alto-falante mais distante e dos outros

O menu de configuração, informações sobre o sistema, etc. para esta unidade pode ser

alto-falantes.

alterado para aparecer no idioma selecionado.

L = (distância até a caixa acústica mais distante) - (distância até outras caixas

Item de configuração:
Língua* 1 ( Língua * 2)
Opções de configuração:

acústicas)

Esses valores correspondem à correção de tempo dos diferentes alto-falantes.
Defina essas configurações para que o som alcance a posição de audição ao
mesmo tempo que o som dos outros alto-falantes.

Lista de valores de correção de tempo
Diferença de
clima

Distância

(em)

(cm)

Distância
(polegada)

Diferença
de tempo
(em)

Distância

(cm)

Distância
(polegada)

* 1 Exibir no idioma selecionado.

0,0

0,0

0,0

5,1

173,4

68,3

0,1

3,4

1,3

5,2

176,8

69,7

0,2

6,8

2,7

5,3

180,2

71,0

0,3

10,2

4,0

5,4

183,6

72,4

0,4

13,6

5,4

5,5

187,0

73,7

0,5

17,0

6,7

5,6

190,4

75,0

0,6

20,4

8,0

5,7

193,8

76,4

Opção [ Visual] é selecionado na tela de menu de configurações gerais na etapa 1.

0,7

23,8

9,4

5,8

197,2

77,7

Consulte “Configurações gerais” (página 28). Você pode configurar itens

0,8

27,2

10,7

5,9

200,6

79,1

relacionados à imagem.

0.9

30,6

12,1

6,0

204,0

80,4

1.0

34,0

13,4

6,1

207,4

81,7

1,1

37,4

14,7

6,2

210,8

83,1

1,2

40,8

16,1

6,3

214,2

84,4

1,3

44,2

17,4

6,4

217,6

85,8

1,4

47,6

18,8

6,5

221,0

87,1

1,5

51,0

20,1

6,6

224,4

88,4

1,6

54,4

21,4

6,7

227,8

89,8

1,7

57,8

22,8

6,8

231,2

91,1

1.8

61,2

24,1

6,9

234,6

92,5

1,9

64,6

25,5

7,0

238,0

93,8

2.0

68,0

26,8

7,1

241,4

95,1

2,1

71,4

28,1

7,2

244,8

96,5

2,2

74,8

29,5

7,3

248,2

97,8

2,3

78,2

30,8

7,4

251,6

99,2

2,4

81,6

32,2

7,5

255,0

100,5

2,5

85,0

33,5

7,6

258,4

101,8

2,6

88,4

34,8

7,7

261,8

103,2

2,7

91,8

36,2

7,8

265,2

104,5

2,8

95,2

37,5

7,9

268,6

105,9

2,9

98,6

38,9

8,0

272,0

107,2

* 1 Você pode selecionar “Vídeo” enquanto reproduz um vídeo.

3,0

102,0

40,2

8,1

275,4

108,5

* 2 Os nomes das câmeras não são exibidos quando “Desativar” é selecionado (página 42).

3,1

105,4

41,5

8,2

278,8

109,9

3,2

108,8

42,9

8,3

282,2

111,2

3,3

112,2

44,2

8,4

285,6

112,6

3,4

115,6

45,6

8,5

289,0

113,9

Selecionando o modo Visual EQ

3,5

119,0

46,9

8,6

292,4

115,2

(configuração de fábrica)

3,6

122,4

48,2

8,7

295,8

116,6

3,7

125,8

49,6

8,8

299,2

117,9

3,8

129,2

50,9

8,9

302,6

119,3

3,9

132,6

52,3

9,0

306,0

120,6

4,0

136,0

53,6

9,1

309,4

121,9

4,1

139,4

54,9

9,2

312,8

123,3

4,2

142,8

56,3

9,3

316,2

124,6

4,3

146,2

57,6

9,4

319,6

126,0

Fora:

Configuração inicial

4,4

149,6

59,0

9,5

323,0

127,3

Noite:

Adequado para filmes com cenas escuras frequentes.

4,5

153,0

60,3

9,6

326,4

128,6
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* 2 Exiba sempre em inglês.

Configurações Visuais

Os itens ajustáveis variam de acordo com a aplicação.

[Vídeo] (meio de vídeo) * 1:
EQ Visual / Brilho / Cor / Matiz / Contraste / Nitidez

[Câmera]* 2:
Brilho / Cor / Contraste

[Navegação]:
Brilho contraste

Você pode selecionar um modo adequado para a imagem do assunto.

Item de configuração:
Equalizador Visual

Opções de configuração:
Desligado (configuração inicial) / Noite / Suave / Nítido / Contraste

Suave:

Adequado para computação gráfica e filmes animados.

Afiado:

Adequado para filmes mais antigos, onde as imagens não

1 Depois de ajustar o “Brilho,
Cor, Matiz, Contraste e Nitidez ”(página 35), toque
[Memória 1] ou [ Memória 2] e não o libere para salvar as configurações.

são exibidas claramente.
Contraste:

Adequado para filmes recentes.

• Para retornar às configurações de vídeo padrão, defina esta função como Desligado. Todas as
seleções ou alterações no Visual EQ retornam às configurações iniciais.

Ajuste de brilho
Item de configuração:
Brilho

Opções de configuração:
-15 a +15 (configuração inicial: 0)

2 Eu toquei [ Memória 1] ou [ Memória 2] para recuperar o
Configuração salva.

Configurações de exibição / chave
Opção [ Display / Chave] é selecionado na tela de menu de configurações gerais
na etapa 2. Consulte “Configurações gerais” (página 28).

Permite configurar o brilho, cor, tela, etc. da tela.

Você pode ajustar o brilho entre MIN (-15) e MAX (+15). Quando esses valores são
alcançados, "MIN" ou "MAX" é exibido respectivamente.

Ajustando a cor da imagem
Item de configuração:
Cor
Opções de configuração:
-15 a +15 (configuração inicial: 0)

Você pode ajustar a cor entre MIN (-15) e MAX (+15). Quando esses valores são
alcançados, "MIN" ou "MAX" é exibido respectivamente.

Personalize a tela / iluminação
Ajustando a tonalidade da cor da imagem

1 Eu toquei [ Tela / Iluminação] na tela do menu
Configurações de exibição / chave.

Item de configuração:
Tintura

Opções de configuração:
R15 a G15 (configuração inicial: 0)

Você pode ajustar a cor entre R15 e G15.

Ajuste de contraste da imagem
Item de configuração:

A tela de configurações de Tela / Iluminação aparecerá.

Item de configuração:
Iluminação / Iluminação dos botões / Iluminação da tela

Configurando o brilho da luz de fundo
A iluminação de fundo é fornecida por luzes LED embutidas no painel de cristal
líquido. O controle de iluminação ajusta o brilho da iluminação de fundo de acordo
com a luz ambiente do carro, para permitir uma melhor visualização.

Contraste

Opções de configuração:
-15 a +15 (configuração inicial: 0)

Você pode ajustar o contraste entre MIN (-15) e MAX (+15). Quando esses valores são
alcançados, "MIN" ou "MAX" é exibido respectivamente.

Item de configuração:
iluminação
Opções de configuração:
Auto (configuração inicial) / On / Off
Carro:

Ajusta automaticamente o brilho da luz de fundo do monitor de
acordo com a intensidade da luz dentro do veículo.

Configuração de qualidade de imagem
Item de configuração:
Nitidez

Em:
Fora:

Mantém a luz de fundo do monitor escura.
Desligue o modo Auto Dimmer para manter a luz de fundo do
monitor brilhante.

Opções de configuração:
-5 a +5 (configuração inicial: 0)

O intervalo de ajuste da qualidade da imagem é de -5 a +5. "SOFT" e "HARD"

• Se definido como “On”, esta configuração também se aplica à iluminação dos botões
em “Ajustando o Dimmer da Iluminação dos Botões à Noite” (página 35) e “Ajustando
o Nível Mínimo de Luz de Fundo” (página 36) )

aparecem como os valores mínimo e máximo especificados.

Ajustando o Dimmer para Iluminação de Botão à Noite

Salvar e visualizar definir a qualidade da

Você pode ajustar o brilho da iluminação do botão à noite com o dimmer.

imagem
Ao ajustar o áudio (meio de vídeo), você pode salvar os ajustes feitos para ajustar
as opções “Brilho, Cor, Matiz, Contraste e Nitidez”.

Item de configuração:
Iluminação de botão

Nível de configuração:
-2 a +2 (configuração inicial: 0)

Item de configuração:
Memória 1 / Memória 2

• Esta configuração está disponível apenas quando “Iluminação” está definida para “Ativar”.
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Definir o nível mínimo de luz de fundo
Você pode ajustar o brilho da luz de fundo. Esta função pode ser usada, por exemplo,

Configurações Gerais

para alterar o brilho da tela ao viajar à noite.
Opção [ Geral] é selecionado na tela de menu de configurações gerais na etapa 1.

Item de configuração:
Iluminação da tela
Opções de configuração:

Consulte “Configurações gerais” (página 28). Você pode configurar itens relacionados
ao idioma, etc.

-15 a +15 (configuração inicial: 0)

Você pode ajustar o nível entre MIN (–15) e MAX (+15). Quando esses valores são
alcançados, "MIN" ou "MAX" é exibido respectivamente.

• Esta definição está disponível apenas quando “Iluminação” está definida para “Ativar” ou
“Automático”.

Mudando a cor da tela
Você pode escolher entre 8 cores diferentes para o visor.

Item de configuração:
Cor de exibição
Opções de configuração:
Desportivo (Azul) / Desportivo (Vermelho) / Elegante (Branco) / Elegante (Vermelho) / Azul / Azul Céu /

Seleção de formato
O código de caractere usado para as informações fornecidas no texto do rótulo
exibido na tela pode ser selecionado a partir de códigos de 7 caracteres.

Verde / Âmbar

• A configuração inicial para X903D é “Elegante (Branco)”, para X803D-U /
INE-W720D é “Azul”.

Mudança de cor de iluminação (somente X803D-U /
INE-W720D)
Você pode escolher a cor do botão do painel frontal em uma das 7 cores.

Item de configuração:
Seleção de formato
Opções de configuração:
Latin-1 / Latin-9 (configuração inicial) / Russo / Chinês / Tailandês / Árabe / Hebraico

Latin-1:

ISO 8859-1

Latin-9:

ISO 8859-15

Russo:

ISO 8859-5

Chinês:

GB18030-2005

Tailandês:

CP874

Item de configuração:

Árabe:

CP1256

Cor de iluminação
Opções de configuração:

Hebraico:

CP1255

Azul (configuração inicial) / Azul claro / Água / Vermelho / Verde / Âmbar / Amarelo

Configurações de rolagem de texto
A exibição de rolagem está disponível inserindo um nome de pasta, nome de arquivo
ou informações de marcação.

Item de configuração:
Role o texto
Opções de configuração:
Desligado / Ligado (configuração inicial)
Fora:
Em:

Desative o modo de rolagem.
Ativa o modo de rolagem automática. A exibição de rolagem se
repete enquanto o modo estiver ativado.

Alterar a posição da arte
Você pode definir a posição das imagens artísticas no centro ou à esquerda.

Item de configuração:
Posição da arte
Opções de configuração:
Centro / esquerda (configuração inicial)
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Sobre X903D / X803D-U / INE-W720D

Configuração do código de segurança
Você pode configurar o sistema para que não possa ser usado se uma senha não for

Opção [ Sobre] permite que você verifique as informações de número de série, versão

inserida. Se você definir esta configuração como “Ligado” e definir uma senha, uma senha

do firmware, nome do modelo, bem como inicialize várias configurações.

deve ser inserida ao conectar o sistema a uma bateria e ligá-lo pela primeira vez.

Ver informações do produto

Item de configuração:

Você pode ver as informações da versão deste produto. Registre essas informações

Código de segurança

e consulte-as quando entrar em contato com o Serviço Alpine ou um revendedor

Opções de configuração:

autorizado Alpine.

Desligado (configuração inicial) / Ligado

Opções de configuração:

Configurando a senha

1 Toque na caixa de seleção “Desligado” (

Número de série / versão do firmware / nome do modelo

) no Código de

segurança.

Pode inicializar todos os dados, restaurar as configurações de fábrica. Remova a

2 Depois de ver a mensagem de confirmação, toque em [ OK].

unidade flash USB, etc. sistema antes da operação

A tela de configuração de senha aparecerá.

Item de configuração:

3 Insira uma senha e toque em [ OK].

Limpar todas as configurações

1 Eu toquei [ Reiniciar] em "Limpar todas as configurações".

• Digite o número de 6 dígitos.
• Cada número inserido é exibido como "*".
• Eu toquei [

Inicialização do sistema

2 Depois de ver a mensagem de confirmação, toque em [ OK].

] para excluir o número inserido.

4 Digite novamente a mesma senha e toque em

A tela de confirmação aparecerá novamente.

[OK].
A senha é definida e o sistema retorna à tela do menu de configurações gerais e
o Código de segurança é definido como “Ativado” ().

3 Eu toquei [ OK].
O sistema começa a inicialização.

• Não ligue ou desligue a chave de ignição, não mude de posição ou remova o painel
da tela até que o sistema seja totalmente reiniciado.

• Se você esquecer uma senha registrada, não poderá usar o aparelho. Nesse caso, você precisará entrar em
contato com a Alpine para obter assistência para usá-lo novamente.

Modo ligado / desligado

Limpar senha

1 Toque na caixa de seleção “Ligado” (

demonstração
) no Código de

segurança.
A tela de configuração de senha aparecerá.

2 Insira a senha definida e toque em [ OK].
A senha é apagada e o sistema retorna à tela do menu de configurações gerais e
o Código de segurança é definido como “Desligado” ().

Esta unidade possui uma função de demonstração para o display. Na primeira vez que a unidade
é instalada, ela entra automaticamente no modo de demonstração. Para sair do modo de
demonstração, defina o modo de demonstração como Desligado.

Item de configuração:
Modo de demonstração

Opções de configuração:

• Cada número inserido é exibido como "*".

Desligado / Ligado (configuração inicial)
• Se você realizar qualquer operação durante o modo de demonstração, o modo de demonstração parará
temporariamente.

37- ISTO É

Configurações do veículo

Configurações de fonte

Opção [ Veículo] é selecionado na tela de menu de configurações gerais na etapa 1.

Opção [ Fontes] é selecionado na tela de configurações principal no passo 3. Consulte

Consulte “Configurações gerais” (página 28).

“Fazendo configurações” (página 25).

Tela do menu de configurações de fonte

Configurações de demanda no volante
Defina este item se o Apple CarPlay for usado / o smartphone Android que instalou o aplicativo
Android Auto estiver conectado.
Esta configuração influencia o modo Apple CarPlay / Android Auto.

Item de configuração:
Controles do volante

Opções de configuração:
Esquerda (configuração inicial) / Direita

Configurações de instalação
A sintonia do veículo permite que você verifique o status da instalação do cabo da marcha à ré /
cabo do freio de estacionamento / sinal de velocidade / status do sinal GPS / recepção do sinal
GPS / aprendizagem VP / diagnóstico do sensor, etc.

<Itens de configuração>
Rádio
PI Seek

RDS Regional

Item de configuração:

Linguagem PTY

Instalação

PTY31

A tela de verificação da instalação é exibida.

Configurações do sintonizador FM

DAB

Alarme
Modo de aviso
Linking FM
Potência da antena DAB
Assistente* 1

Nome de entrada AUX * 2
Controle direto * 2
Sinal* 2

• Dependendo do seu veículo, alguns status de instalação podem não ser verificados
por esta função.

HDMI * 3

Apple CarPlay * 4

Ajuste da tampa da câmera traseira
Use esta função quando a câmera retrovisora do veículo estiver equipada com uma capa de
proteção elétrica. Se você usar esta definição para “On”, a tampa da câmera com
visualização traseira abrirá automaticamente durante a fonte da câmera com visualização
traseira. Certifique-se de que a tampa traseira da câmera esteja conectada ao cabo da antena
(azul) corretamente. Vá para a seção "Conexões" do "Manual de Instalação" para obter mais

* 1 Esta definição não pode ser alterada se a fonte auxiliar estiver selecionada ou “Câmera + áudio”
estiver “Ativado” (página 44).
* 2 Esta configuração está disponível apenas quando “Auxiliar” está definido como “Ligado” ().

* 3 Esta configuração não pode ser alterada enquanto a fonte HDMI está sendo reproduzida
novamente.
* 4 Esta configuração não pode ser configurada se um iPod / iPhone estiver conectado ou uma fonte
Apple CarPlay / iPod for selecionada.

detalhes.

As seguintes etapas 1 a 3 são iguais para cada “opção de
configuração” das configurações de áudio. Veja cada seção

Item de configuração:

para mais detalhes.

Tampa traseira da câmera

Opções de configuração:
Desligado (configuração inicial) / Ligado

1

Selecione o item desejado.

2

Para alterar a configuração, toque em [], [], [], [] ou marque as
caixas de seleção “Desligar” (
(

) “Ligado”
ou

)

• Se “” aparecer, existem mais hierarquias. Toque no item desejado.

3

Toque em [] para retornar à tela de fonte principal.
• Para retornar à tela da lista anterior, pressione []. Para mais informações,
consulte “Sobre a operação da tela de lista básica” (página 17).
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Configurações de rádio
Opção [ Rádio] é selecionado na tela de menu de Configurações de fonte na etapa
1. Consulte “Configurações de fonte” (página 38). Você pode configurar itens
relacionados à sensibilidade de recepção de rádio, etc.

Configurações de recepção de PTY31 (transmissão de
emergência)
Você pode habilitar (On) ou desabilitar (Off) a recepção PTY31 (Transmissão de Emergência).

Item de configuração:
PTY31

Opções de configuração:
Ligado (configuração inicial) / Desligado

• A unidade dá automaticamente prioridade a uma transmissão de emergência sempre
que ocorre e interrompe o programa atual para oferecê-lo sempre que PTY31 é
definido para “On”.

• A unidade exibirá o texto “Alarme” na tela durante a recepção de PTY31.
• Funciona com a configuração de alarme DAB (transmissão de emergência).

Configuração da qualidade do som do sintonizador
(FM) (Status do sintonizador)

Configuração PI Seek
Item de configuração:
PI Seek

Opções de configuração:
Auto / Desligado (configuração inicial)

Recebendo Estações RDS regionais (locais)

Se Desligado for selecionado, a unidade continuará a receber a estação RDS local
automaticamente.

Item de configuração:

Esta unidade pode ser definida de acordo com a qualidade de tom desejada para a fonte de rádio
FM.

Item de configuração:
Configurações do sintonizador FM

Opções de configuração:
Normal (configuração inicial) / HiFi / Estável

Normal:

Configuração padrão

Hi Fi:

Configuração de alta qualidade

Estábulo:

Controle de ruído

• Dependendo do status da recepção, o ruído pode ser mais perceptível quando HiFi está definido.
Nesse caso, é recomendável usar a configuração Normal.

RDS Regional

Opções de configuração:
Ligado (configuração inicial) / Desligado

Alterando o idioma de exibição PTY (tipo de
programa)
Item de configuração:
Linguagem PTY

Opções de configuração:
ING (configuração inicial) / ALE / FRA / ESP / POR / ITA / HOL / DAN / FIN / NOR / SUE / RUS

ING:

Inglês

ALE:

alemão

FRA:

francês

ESP:

espanhol

POR:

Português

ITA:

italiano

HOL:

holandês

DAN:

dinamarquês

TERMINAR:

Objetivos

NEM:

norueguês

PROCESSAR:

sueco

RUS:

russo
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Configurações DAB

Configurações de recepção de notificação
Você pode selecionar a estação desejada entre 8 tipos de anúncios.

Selecione [ DAB] no menu de configurações de fonte na etapa 1. Consulte

Se definido como “On”, quando o anúncio selecionado é recebido, a unidade muda

“Configurações de fonte” (página 38).

automaticamente para a tela de fonte DAB e recebe a transmissão.

Item de configuração:
Transporte / Avisos / Serviços / Horário de

Modo de aviso

zona / Eventos / Eventos especiais / Informações sobre o programa / Esportes / Relatório financeiro

Opções de configuração:
Desligado (configuração inicial) / Ligado

Ligar / desligar FM Linking (rastreamento de
serviço)
Configuração de recepção de alarme (transmissão
de emergência)
Habilitar / desabilitar a recepção de alarme (Transmissão de Emergência).

Item de configuração:
Alarme

Opções de configuração:
Desligado / Ligado (configuração inicial)

Esta unidade possui a função FM Linking, capaz de mudar a fonte de DAB + /
DMB para rádio FM quando o sinal digital é fraco.

Item de configuração:
Linking FM

Opções de configuração:
Desligado / Ligado (configuração inicial)
Fora:

Ele continua a receber o sinal digital, mesmo se o sinal digital estiver
fraco.

Em:

Se o sinal digital for fraco, esta unidade mudará automaticamente

Fora:

Nenhuma transmissão de emergência será recebida.

para a estação FM analógica com o mesmo código PI. Quando um

Em:

As transmissões de emergência serão recebidas

sinal de rádio FM analógico é recebido, o indicador “FM Linking” é

independentemente da fonte.

exibido.

• Funciona com a configuração RDS PTY31 (transmissão de emergência).

• Quando uma transmissão de emergência é recebida, o nível do volume muda
automaticamente para o nível memorizado no modo de informações de tráfego. Para
obter mais informações, consulte “Recebendo anúncios de tráfego” (página 54).

Ativando / desativando a antena DAB
Você pode selecionar se deseja fornecer energia ao conector da antena DAB com esta
configuração. Verifique o tipo de antena DAB (vendida separadamente) antes de
instalar a antena DAB. Se estiver usando uma antena ativa que requer energia desta
unidade, defina DAB Antenna Power como On; Se estiver usando uma antena passiva
que não requer energia desta unidade, certifique-se de definir DAB Antenna Power para
Off, caso contrário, pode ocorrer um mau funcionamento.

Item de configuração:
Potência da antena DAB
Opções de configuração:
Desligado (configuração inicial) / Ligado
Fora:

Se nenhuma antena DAB estiver conectada ou a antena DAB
conectada não precisa de energia desta unidade.

Em:

Se a antena DAB conectada exigir energia desta unidade.

• Se a mensagem “Erro da antena DAB” for exibida na unidade, esta configuração é inválida.
Para mais informações sobre o que fazer se a mensagem “Erro da antena DAB” for exibida,
consulte “Se a seguinte mensagem aparecer” (página 89).
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Mudança do sistema de sinal de entrada visual

Configurações auxiliares

Você pode fazer essa configuração apenas se Auxiliar estiver definido como “Ligado” (). Consulte

Opção [ Assistente] está selecionado na tela de menu de Configurações de fonte na etapa
1. Consulte “Configurações de fonte” (página 38). Você pode configurar os itens
relacionados ao dispositivo auxiliar.

• Os itens relacionados ao Auxiliary não podem ser alterados se a fonte Auxiliar estiver
selecionada ou “Câmera + áudio” estiver “Ligado” (página 44).

“Configurações auxiliares” (página 41).

Item de configuração:
Sinal
Opções de configuração:
Auto (configuração inicial) / NTSC / PAL
Carro:

O tipo de sinal de entrada de vídeo (NTSC e PAL) será escolhido

NTSC / PAL:

Permite que você escolha manualmente o tipo de sinal de entrada de vídeo.

automaticamente.

Configurações HDMI
Opção [ HDMI] está selecionado na tela de menu de Configurações de fonte na etapa
1. Consulte “Configurações de fonte” (página 38). Você pode definir o nome de um
dispositivo externo conectado via HDMI.

Item de configuração:
Assistente

Opções de configuração:
Desligado / Ligado (configuração inicial)
Fora:

A fonte AUX não é exibida.

Em:

A fonte AUX é exibida.

Conector AVmini de 4 pólos válido
Esta unidade aceita o seguinte arranjo de pinos do conector mini AV de 4 pólos:

Áudio L (branco)
Áudio R (vermelho)

Terra
Vídeo (amarelo)

Item de configuração:
HDMI

Opções de configuração:
HDMI (configuração inicial) / DVD / DVB-T / Controle ACC

HDMI:

Escolha esta opção se você conectar um smartphone via HDMI.

DVD:

Escolha esta opção se conectar um DVD player externo.

DVB-T:

• Verifique a disposição dos pinos cuidadosamente antes de usar este produto.
Dependendo do cabo, pode não haver imagem e / ou som.

Definido quando um receptor de TV digital móvel (DVB-T) está
conectado.

Controle ACC: Ajuste quando a CAIXA DE CONTROLE DE ACESSÓRIOS

está conectado.

Configuração do nome da fonte auxiliar
Configurações do Apple CarPlay

(auxiliar)
Certifique-se de que Auxiliar está definido como “On” (). Consulte “Configurações auxiliares”

Selecione [ Apple CarPlay] no menu de configurações de fonte na etapa 1. Consulte

(página 41).

“Configurações de fonte” (página 38).

Item de configuração:

Antes de conectar um iPhone 5 ou posterior, ative este item para usar a função

Nome de entrada AUX

Opções de configuração:
Auxiliar (configuração inicial) / DVD auxiliar / Jogos / DVD externo / Carregador de DVD /
DVB-T / TV / Player USB

Configurar operação de controle direto

Apple CarPlay.

Item de configuração:
Apple CarPlay

Opções de configuração:
Ligado (configuração inicial) / Desligado
Em:

Defina antes de conectar um iPhone 5 ou posterior, o Apple CarPlay
pode ser usado, mas Alpine Connect iPod, iHeartRadio e fonte Spotify

Se DVB-T for definido como o nome de entrada AUX, esta configuração estará disponível.

não estarão disponíveis naquele momento. O Alpine TuneIt App também
não está normalmente disponível.

Item de configuração:
Controle direto

Opções de configuração:
Ligado (configuração inicial) / Desligado
Em:

A operação de controle direto está disponível na tela

Fora:

Defina quando deseja usar a fonte de iPod, etc., do iPhone 5
conectado ou posterior.

• Esta configuração não é válida para reproduzir música do iPhone 4S e iPod.

DVB-T.
Fora:

A operação de controle direto não está disponível na tela
DVB-T.
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3 Toque em [] para retornar à tela de origem

Configurações do sistema

diretor.

Opção [ Sistema] é selecionado na tela de configurações principal no passo 3. Consulte

• Para retornar à tela da lista anterior, pressione []. Para mais informações,
consulte “Sobre a operação da tela de lista básica” (página 17).

“Fazendo configurações” (página 25).

Tela do menu de configurações do sistema

Configurações da câmera
Opção [ Câmera] é selecionado na tela de menu de configurações do sistema na etapa 1.
Consulte “Configurações do sistema” (página 42). Você pode configurar itens
relacionados à câmera.

<Itens de configuração>
Câmera* 1

Seleção de câmera
Sinal da câmera * 2

Ajuste de guia * 3

Configuração de entrada da câmera

Interromper (PowerOFF) * 4

Item de configuração:

Câmera + áudio * 5

Seleção de câmera
Opções de configuração:

Configurações originais do sistema

Tela padrão

Desligado (configuração inicial) / Frontal / Traseira / Outros / Seletor de câmera

Tempo de interrupção do tempo.

Frente:

Câmera frontal

Interrupção dos sensores de estacionamento

Traseira:

Câmera traseira

Entretenimento no banco traseiro
Entretenimento no banco traseiro
Sensor remoto

De outros:

Câmera lateral, interna, etc.

Seletor

Câmera frontal / câmera traseira / câmera lateral

Câmera*:

conectado ao módulo de interface de multicâmera opcional.

* Ao selecionar o Seletor de câmera, você pode definir Câmera frontal / Câmera traseira /

Unidade

Câmera lateral como Ligado / Desligado. Para obter mais informações, consulte “Ativando

Processador externo

/ desativando multicâmeras” (página 44).

Seletor HDMI
Inscrição

Configuração de entrada de sinal de câmera

Alpine TuneIt App * 6

* 1 Se você selecionar “Seletor de câmera” em “Seleção de câmera”, o item de
configuração é diferente. Para obter mais informações, consulte “Ativando /
desativando multicâmeras” (página 44).

O tipo de sinal de entrada de vídeo pode ser escolhido quando a câmera é conectada.

* 2 Quando a seleção da câmera está definida como “Desligado”, este item não pode ser
selecionado.
* 3 Você pode selecionar este item apenas se a Seleção da câmera estiver definida como
“Frontal” ou “Traseira”.
* 4 Você pode selecionar este item apenas se a Seleção da câmera estiver definida como
“Traseira”.

* 5 Esta configuração está disponível quando “Seleção de câmera” está definida como Traseira e a
fonte atual não é “Auxiliar”.

Os seguintes passos 1 a 3 são comuns a todos os “itens de
configuração” das configurações do sistema. Veja cada seção
para mais detalhes.

NTSC (configuração inicial) / PAL

Alterar os padrões de vídeo para câmera

O padrão de vídeo pode ser alterado conectando-se à câmera multi-view.
Quando a seleção da câmera está definida como “Desligado” ou “Outro”, este item não
pode ser selecionado.

1 Selecione o item desejado.

Item de configuração:
Ajuste de guia

2 Para alterar as configurações, toque em [], [], [], [] ou
(

Sinal de câmera

configuração:

multi-view

* 6 Defina esta configuração após fechar o aplicativo Alpine TuneIt.

marque as caixas de seleção “Desligado” (

Item de configuração adicional: Opções de

) “Ligado”
ou

)

• Se “” aparecer, existem mais hierarquias. Toque no item desejado.

1 Eu toquei [ Ajuste da guia].
A tela de configuração do guia da câmera é exibida.
Câmera lateral compatível com multivisualização

2 Toque em [Frontal] ou [Traseira].
A visualização mudará para a visualização selecionada.
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Exemplo de tela de câmera lateral

Câmera traseira / visão de suporte da câmera frontal
múltiplo

2 Eu toquei [ Retorno], [Panorama], [Canto] ou [ Superior].
A visualização mudará para a visualização selecionada.

• [ Retorna] para a câmera frontal.
• Para obter uma explicação dos padrões de vídeo, consulte o manual de
operação da câmera.

Ajuste da guia da câmera traseira / frontal /
lateral
Você pode ajustar a posição da guia da câmera.

4 Eu toquei [

Item de configuração:
Ajuste de guia

A tela de configuração do guia da câmera é exibida.
Se o padrão de vídeo estiver definido como “Canto (câmera traseira / frontal
apenas)”, o guia da câmera não será exibido.

•

5 Depois de concluir as configurações, toque em [ Pôster].
Ajuste simultâneo de guias (para câmera traseira / lateral apenas) <Câmera

Se você conectar uma câmera compatível com múltiplas visualizações, selecione um padrão de

traseira>

vídeo para fazer uma configuração de guia.

•

], [] ou [] para ajustar a posição do

• Quando você toca em [ Excluir] os ajustes são eliminados e é devolvido àqueles que eram
anteriores à alteração da linha guia.

1 Eu toquei [ Ajuste da guia].
•

], [

guia.

Se você conectar uma câmera lateral compatível com multivisualização, após selecionar o

] (endereço

padrão de vídeo, toque em [

esquerda) ou [

] (direção correta) então aquele ajuste

1 Eu toquei [ Ligação].
As 3 guias verticais da guia atualmente selecionada são unidas, permitindo

o guia corresponde à posição do volante do seu veículo.

que sejam ajustadas simultaneamente.

2 Eu toquei [ Ajustar].
• E se [ Ajustar], vá para a etapa 3.

3 Toque no guia que deseja ajustar.
A linha guia também pode ser selecionada tocando em [] [].

Exemplo de tela da câmera traseira

•

Observe a linha guia amarela "A linha
guia amarela"

”Localizado no centro.

”Localizado no centro é controlado por

um sistema que o coloca no centro das duas linhas-guia amarelas, "

"Y"

"Esquerda e direita ou na linha verde"

localizado na parte superior e a linha guia vermelha “

"
" mais baixo. Por

portanto, não é possível movê-lo manualmente.

<Câmera lateral>
• A posição da linha guia amarela não pode ser ajustada "

1 Eu toquei [ Ligação].

”No centro de forma independente.
O sistema controla que está localizado no centro das duas linhas-guia amarelas "

"Y" "
a linha verde central "

"E a linha guia vermelha"

As 2 guias verticais da guia atualmente selecionada são unidas, permitindo
que sejam ajustadas simultaneamente.

esquerda e direita, ou em
”.

Exemplo de tela da câmera frontal
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Tela guia ligada / desligada (somente câmera traseira / frontal)
Desligue o guia selecionado.

1 Eu toquei [ Ligado desligado].
O guia atualmente selecionado será desligado.

2 Para ativar o guia, toque em [ Ligado desligado] de novo.
• As guias que estão desligadas ainda podem ser definidas.

Redefina as guias para suas posições padrão

1 Eu toquei [ Padrão].
Uma janela de mensagem aparecerá.

2 Eu toquei [ OK].

Item de configuração:
Câmera frontal / Câmera traseira / Câmera lateral / Câmera padrão * 1

Opções de configuração:
Desligado (configuração inicial) / Ligado

Os valores definidos serão revertidos para as configurações padrão.

Configuração de interrupção da câmera (modo
Desligado) (apenas câmera traseira)

Sinal de

Consulte "Configuração de entrada da câmera"

Câmera:

(página 42)

Ajustando o

Veja “Ajustando o guia da câmera traseira /

guia:

frente / lado ”(página 43)

Interromper Consulte “Configurações de interrupção de câmera de câmera
(Modo Power OFF) (câmera traseira apenas) ”(página 44)

Você pode definir se a imagem da câmera traseira será exibida ao colocar a alavanca das mudanças

(Modo de energia):

em marcha à ré (R) quando a unidade estiver desligada. Você pode selecionar este item apenas se a

Camera +

Seleção da câmera estiver definida como “Traseira”.

Áudio * 2:

Item de configuração:
Interromper (desligamento)

Consulte “Câmera + Áudio Ligado / Desligado” (página 44)

* 1 Você pode alterar a câmera padrão apenas quando definir mais de uma câmera para
Câmera frontal / Câmera traseira / Câmera lateral como “Ligado”. Para obter mais
informações, consulte “Configurando uma câmera padrão” (página 44).

Opções de configuração:
Ligado (configuração inicial) / Desligado
Em:

A imagem da câmera traseira é exibida.

Fora:

A imagem da câmera traseira não é exibida.

* 2 Você pode selecionar este item apenas se Câmera traseira estiver selecionada e a
fonte atual não for Auxiliar.

Configurando uma câmera padrão

Câmera + áudio ligado / desligado

Ao conectar uma câmera opcional de visualização múltipla, você pode definir qual imagem
da câmera aparecerá ao tocar no botão Câmera na tela Menu.

Se o seu veículo for compatível com a função Câmera traseira com áudio, você poderá
escolher se deseja ouvir o som externo se a alavanca das mudanças estiver na posição

Item de configuração:

reversa (R). (Por exemplo, os gritos de pessoas fora do seu veículo)

Câmera padrão
Opções de configuração:

Você pode selecionar este item apenas se a seleção da câmera for “Traseira” e a
fonte atual não for Auxiliar.

Item de configuração:

Dianteira / Traseira / Lateral

• A configuração inicial difere dependendo das câmeras definidas como “On” em “Configuração de várias
câmeras ativada / desativada”.

Câmera + áudio

Opções de configuração:
Desligado (configuração inicial) / Ligado
Em:

O som de fora do veículo será transmitido para o interior
através dos alto-falantes.

Fora:

O som de fora do veículo não será transmitido para dentro
pelos alto-falantes.

Configurações originais do sistema
Opção [ Configurações originais do sistema] é selecionado na tela de menu de configurações do
sistema na etapa 1. Consulte “Configurações do sistema” (página 42).

Configuração de multicâmera ligada / desligada

Ao conectar o módulo de interface de multicâmera opcional, você pode conectar até 3
câmeras como câmera frontal / câmera traseira / câmera lateral.

• Ao usar o módulo de interface de multicâmera opcional, selecione “Seletor de câmera”
para definir “Câmera frontal / Câmera traseira / Câmera lateral” para “Ligado” () /
“Desligado” ().

• O módulo de configurações do sistema original deve ser conectado antes desta operação.
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Configurações de tela padrão
Toque na tela do menu (página 19) para exibir a tela do modo de informação e,

Item de configuração:
Entretenimento no banco traseiro

Opções de configuração:
Desligado (configuração inicial) / Ligado

em seguida, defina o seguinte.

• Quando esta configuração está “On”, você pode usar a unidade para mudar a iluminação de
um monitor traseiro usando a função de iluminação.

Item de configuração:
Tela padrão
Opções de configuração:
Controle de clima / Sen. estacionamento / último modo (configuração inicial)

• Para mais informações sobre o modo Vehicle Info, consulte “Sobre a função de
intertravamento do veículo” (página 85).

Configurações de tempo de interrupção climática
Você pode definir a hora que é exibida na tela do clima.

Configuração do sistema Entretenimento nos bancos traseiros
Certifique-se de que o Entretenimento do banco traseiro está definido como “Ligado” ().
Consulte “Configurações de entretenimento do banco traseiro” (página 45).

Item de configuração:
Cor de iluminação
Opções de configuração:
Desligado (configuração inicial) / Ligado

•

Item de configuração:

Para obter mais informações sobre como ajustar a iluminação, consulte “Função de
entretenimento do banco traseiro” (página 18). Quando Rear Seat Entertainment está

Tempo de interrupção do tempo.

Opções de configuração:
Nenhum / 5 segundos (configuração inicial) / 10 segundos / Visual. continue

Nenhum:

A tela Clima não aparece ao ajustar o ar condicionado, etc.

5 segundos/

A tela é exibida por 5 a 10 segundos e, em seguida,

10 segundos*:

retorna à tela anterior.

Visual. contínuo: A tela do clima é exibida
continuamente.

* Se você ajustar o ar condicionado, etc., enquanto a tela Clima é exibida, ela será

•
•

definido para “Off”, este item não pode ser selecionado.
Defina os controles de cor de coordenação do monitor traseiro para "Navi". Se estiver
definido como “Monitor traseiro”, você não poderá usá-los nesta unidade.

Configuração de sensor remoto
Certifique-se de que o Entretenimento do banco traseiro está definido como “Ligado” ().
Consulte “Configurações de entretenimento do banco traseiro” (página 45).

exibida continuamente desde então.
• Para obter mais informações, consulte “Sobre a função de bloqueio do
veículo” (página 85).

Para usar o controle remoto, o sensor remoto da unidade externa (monitor traseiro, etc.)
pode ser alterado de acordo com sua preferência.

Interromper ativação / desativação
sensores de estacionamento
Defina esta opção como “Ligado” para exibir a tela de Assistência. estacionar se o veículo
detectar um obstáculo.

Item de configuração:
Interrupção dos sensores de estacionamento

Opções de configuração:
Desligado / Ligado (configuração inicial)

• Para obter mais informações, consulte “Sobre a função de bloqueio do
veículo” (página 85).

Item de configuração:
Sensor remoto

Opções de configuração:
Frente (configuração inicial) / Traseira

Configurações de entretenimento do banco traseiro
Opção [ Entretenimento no banco traseiro] é selecionado na tela de menu de
configurações do sistema na etapa 1. Consulte “Configurações do sistema” (página 42).

Frente:

O sensor remoto nesta unidade funciona.

Traseira:

O sensor remoto do monitor traseiro funciona.

• Você também pode controlar esta configuração na tela de configurações do sistema Rear
Seat Entertainment. Para obter mais informações, consulte “Função de entretenimento
do banco traseiro” (página 18).

Ao conectar um monitor traseiro equipado com entrada HDMI a esta unidade, mude esta
configuração para “On”. Você pode enviar imagens no monitor traseiro. Para obter mais
informações, consulte “Função de entretenimento do banco traseiro” (página 18).

Quatro cinco

Configurações da unidade

Configurações do aplicativo

Opção [ Unidade] é selecionado na tela de menu de configurações do sistema na etapa 1.

Opção [ Inscrição] é selecionado na tela de menu de configurações do sistema na etapa 1.

Consulte “Configurações do sistema” (página 42). Faça esta configuração ao usar um

Consulte “Configurações do sistema” (página 42).

processador de áudio externo.

Defina Alpine TuneIt App como USB (iPhone) se um iPhone estiver conectado ou
definido como Bluetooth (Android) se estiver usando um smartphone Android.

Configuração de AP externo
Ao usar um processador de áudio externo, defina esta opção para “On” ().

Item de configuração:
Alpine TuneIt App * 1

Opções de configuração:
Desligado / USB (iPhone) (configuração inicial) / Bluetooth (Android) * 2

Item de configuração:
AP externo

Fora:

Você pode programar os parâmetros de ajuste de som da

Desligado (configuração inicial) / Ligado

•

Não há smartphone conectado.

USB (iPhone): Se um iPhone estiver conectado à porta USB da unidade,

Opções de configuração:

unidade ou comunicar-se via SNS.

Quando esta configuração está “On”, o nível de volume é fixado em 10. Além disso,

Bluetooth

Selecione esta opção se houver um smartphone Android

Balance / Fader / Subwoofer Level / Subwoofer Phase / Bass / Treble / MX HD / EQ

(Android):

emparelhado com a unidade via Bluetooth. Depois de conectar o
áudio Bluetooth, você pode programar os parâmetros de sintonia

Presets / Dual HD EQ / X-OVER / Correção de tempo / Valores padrão / viva-voz / som

do som da unidade ou comunicar-se via SNS.

A configuração padrão está definida como “Desligado” ou “Simples” e não pode ser
ajustada.

•

Use o AP externo para ajustar o volume.

•

instalados em seu smartphone antes de conectar. Consulte o seu revendedor
Alpine ou o site da Alpine para obter mais informações.

Seletor HDMI ligado / desligado
Se você conectar um seletor HDMI, poderá conectar dois dispositivos HDMI. Ao usar
um seletor HDMI, ajuste para “On” ().

Item de configuração:
Seletor HDMI

Opções de configuração:
Desligado / Ligado (configuração inicial)

• Para obter informações sobre como alternar a fonte HDMI quando dois dispositivos
HDMI estão conectados, consulte “Operação HDMI” (página 69).
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Para que esta função funcione corretamente, você deve ter alguns aplicativos

•

Este recurso é compatível apenas com um iPhone e alguns smartphones
Android.

* 1 Defina esta configuração após fechar o aplicativo Alpine TuneIt.

* 2 Não é exibido quando o Bluetooth está desligado. Para obter mais informações,
consulte “Configurações de Bluetooth” (página 26).

Android Auto

Apple CarPlay

(opcional)

(opcional)
O Apple CarPlay é uma maneira mais segura e inteligente de usar seu iPhone no carro. O

O que é Android Auto
O Android Auto foi projetado para facilitar o uso de apps do seu telefone durante a
viagem. Navegue com o Google Maps, ouça playlists ou podcasts de seus aplicativos

Apple CarPlay cuida das coisas que você deseja fazer com o seu iPhone enquanto dirige e
as coloca em ordem na unidade. Você pode obter instruções, fazer chamadas, enviar e
receber mensagens e ouvir música juntos, permitindo que você mantenha o foco ao volante.
Conecte seu iPhone à unidade e divirta-se.

favoritos e muito mais.
• Antes de usar esta função, defina Apple CarPlay como Ligado (página 41) e conecte seu
iPhone à unidade usando Lightning com o cabo USB (fornecido com o iPhone).

Ative o Android Auto
Faça download do aplicativo Android Auto na Google Play Store antes de continuar.

•

Algumas funções podem não estar disponíveis durante a condução.

•

Sobre os modelos de iPhone que podem ser usados com esta unidade, consulte “iPod /
iPhone (opcional)” (página 59). Apenas um iPhone 5 ou posterior que suporte a função
Apple CarPlay.

Basta conectar seu smartphone ao conector USB da unidade e seguir as instruções
para conectar seu smartphone à unidade.
• O smartphone conectado com Android Auto desconectará outra conexão Bluetooth do telefone
e emparelhará com a unidade.

1 Aperte o botão CARDÁPIO.
A tela do menu é exibida.

2 Eu toquei [ AndroidAuto].
A tela do Android Auto será exibida.

•

Se um smartphone usado for reconectado, toque na mensagem pop-up “Android Auto conectado” em 5 segundos para acessar a tela do Android
Auto ou você pode ignorar a mensagem tocando em [] no canto superior
direito.

•

Você pode fazer uma chamada, usar a função de reconhecimento de voz e o
aplicativo de navegação compatível do Android Auto, etc.

Acesso ao Apple CarPlay

1 Aperte o botão CARDÁPIO.
A tela do menu é exibida.

2 Eu toquei [ Apple CarPlay].
O modo Apple CarPlay está ativado.
Toque no ícone do aplicativo desejado na unidade ou use a função de volume do Siri
pressionando

ou o botão VOICE.

• Se um iPhone 5 ou posterior usado anteriormente for reconectado, toque na
mensagem pop-up “Apple CarPlay conectado”. em cinco segundos para acessar a
tela do Apple CarPlay ou você pode ignorar a solicitação pressionando [] no canto
superior direito.

• O aplicativo deve ser compatível com Apple CarPlay para aparecer na tela inicial.
•

Somente aplicativos aprovados pelo Google podem ser usados com as medidas de
segurança do motorista necessárias.
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Rádio / RDS

Exemplo de tela principal da banda MW / LW

Exemplo de tela principal RDS (FM1 / FM2)

Display de banda
Mostra a banda do sinal que está sendo recebido.

Exibição de freqüência
Botão de modo de memórias
Pressione ao usar a tela no modo padrão.

Modo de função

Exemplo de tela do modo de memória

Fonte / nome da banda
Mostra a banda do sinal que está sendo recebido.

Indicador RDS

Área de informação
Modo de informação da estação: PTY / Frequência ou PS / Nome do artista /
Nome da música / Nome do álbum Modo de texto de rádio: Frequência /
Texto de rádio

• Para obter mais informações sobre como alterar a exibição do texto
do rádio, consulte “Exibindo o texto do rádio” (página 51).

Botão de memória
Deslize verticalmente na lista para virar as páginas.

Botão de modo de memórias
Pressione ao usar a tela no modo padrão.
Botão de lista de PTY

Pressione ao usar a tela da lista PTY.

Exemplo de tela do modo de memória

Botão de memória
Deslize verticalmente na lista para virar as páginas.

Pressione para fechar a tela do modo padrão
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Operação básica de rádio

Armazenamento manual de estações

1 Usando a pesquisa manual ou automática, sintonize
estação que deseja armazenar na memória predefinida.

Usando o rádio

2 Toque por pelo menos 2 segundos no número de

1 Aperte o botão

(ÁUDIO) para selecionar o modo de

rádio.
A tela do modo de rádio é exibida.

• Você pode selecionar e alterar a fonte na tela do menu (página 19) ou na tela
Favoritos (página 22).

memória que deseja armazenar.
A estação selecionada é salva.

3 Repita o procedimento para armazenar até 11
mais estações na mesma banda.
Para usar o mesmo procedimento em outras bandas, selecione a
banda desejada e repita o processo.

2 Eu toquei [ ].
A tela pop-up de seleção de banda de rádio é exibida.

Um total de 48 estações podem ser memorizadas nos botões de memória (12
estações para cada banda; FM1, FM2, MW ou LW).

• O botão [] exibe a banda atualmente selecionada. (por exemplo, [FM1])

3 Selecione a banda desejada de FM1 / FM2 / MW / LW.
4 Eu toquei [

• Para obter mais informações sobre como alternar para a tela do modo Memória,
consulte
em “Exemplo da tela principal do
Banda MW / LW ”(página 48).
• Se uma memória predefinida já tiver sido configurada com o mesmo número predefinido, essa
memória será apagada e a nova estação será salva.

]

A tela pop-up de seleção do modo de sintonia é exibida.

] exibe o modo atualmente selecionado. (por

• O botão [

Armazenamento de estação automática

exemplo, [Pesquisa DX])

O sintonizador pode pesquisar e armazenar automaticamente 12 estações com sinal forte na

5 Toque no modo de sintonia desejado.

banda selecionada, em ordem crescente de frequência.

O botão para aumentar ou diminuir a frequência muda dependendo do modo de
sintonia.
Pesquisa DX

Manual

Pesquisa Local

Selecione a banda desejada e toque em [

] (Memória

Carro) e não deixe ir.
O sintonizador procura e armazena automaticamente 12 estações com sinal forte
na banda selecionada, em ordem crescente de frequência.

Memória

PTY

Após a conclusão do armazenamento automático, a estação armazenada na
predefinição 1 é selecionada.

• Dois modos de ajuste automático podem ser selecionados, DX e Local:
- Modo de pesquisa DX (distância);

Estações fortes e fracas estão sintonizadas.
- Modo de pesquisa Local;

• Se não houver estações armazenadas, o sintonizador voltará para a estação que você estava
ouvindo antes de iniciar o procedimento de armazenamento automático.

• Você pode cancelar este processo tocando em [

] (Memória Automática) Enquanto

o sintonizador está procurando estações automaticamente. Se você cancelar o processo, a
memória do sintonizador retornará ao seu valor anterior.

Apenas estações fortes são sintonizadas. A
configuração inicial é DX.

-

Modo manual;
A frequência é ajustada manualmente em etapas

-

Sintonizando estações predefinidas

Modo de pesquisa de PTY (apenas modo de rádio FM RDS); A estação do
tipo predefinido atualmente selecionado está sintonizada.

Usando os botões de função, você pode acessar as estações memorizadas
para cada banda.

-

Modo de memória (up / down memória);
Você pode alterar diretamente as estações predefinidas.

6 Eu toquei [

], [

] ou [

], [

] Para mudar o

freqüência de sintonia para baixo ou para cima,
respectivamente.
No modo manual, toque e segure para alterar a frequência continuamente.

• Os botões
anterior.

,

fornecem as mesmas funções

1 Eu toquei [ ].
A tela pop-up de seleção de banda de rádio é exibida.

• O botão [] exibe a banda atualmente selecionada. (por exemplo, [FM1])

2 Selecione a banda desejada de FM1 / FM2 / MW / LW.
3 Toque em qualquer um dos botões de memória agora
armazenados na tela do modo de memória.
A estação memorizada será ouvida.

• Para obter mais informações sobre como alternar para a tela do modo Memória,
consulte
em “Exemplo da tela principal do
Banda MW / LW ”(página 48).

• Você também pode alterar a estação predefinida tocando em [] ou [] se selecionar o
modo de sintonia “Memória”.
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Operação RDS

Entrada direta da frequência e recepção da estação
de rádio
Você pode inserir diretamente uma frequência da mesma banda e receber a estação
de rádio.

1 Eu toquei [ ] ( Sint. direto).
A tela do modo de entrada do teclado numérico é exibida.

Ligue ou desligue o AF (frequências
alternativas)
O Radio Data System (RDS) é um sistema de informação de rádio que usa a
subportadora de 57 kHz da transmissão FM normal. O sistema RDS permite receber

2 Toque no número que você deseja.

uma variedade de dados, como informações de trânsito e nomes de estações, e
sintonizar automaticamente uma estação com um sinal mais forte que esteja
transmitindo o mesmo programa.

Eu toquei [

] (AF) para ligar ou desligar o modo AF

(frequências alternativas).
Se o modo AF estiver ativado, o indicador AF acende.
• O modo RDS não aparecerá se a banda de rádio for MW ou LW.

• Quando o modo AF ON é selecionado, a unidade sintoniza automaticamente uma
estação na lista AF com o sinal mais forte.
• Use o modo AF OFF quando não precisar do modo de ajuste automático.
Eu toquei [

] para excluir o número inserido.

Eu toquei [ Limpar tudo] para apagar todos os números inseridos.

Dicas
•

Os dados do sinal digital RDS incluem o seguinte: PI
Identificação do programa

3 Eu toquei [ Entrar] na tela do modo de teclado

$

Nome do serviço do programa AF

numérico para confirmar a seleção.

Lista de frequências alternativas TP

Toque em [] para ocultar a tela do teclado.

Programa de trânsito
TA

Anúncios sobre o tráfego de PTY

Tipo de programa
EON

•

Outras redes aprimoradas

Consulte a página 39 em “Configurações de busca de PI”, “Recebendo estações RDS
regionais (locais)”, “Alterando o idioma de exibição de PTY (tipo de programa)” e
“Configurações de recepção de PTY31 (transmissão de emergência)”.

Função de interrupção
Se a função de interrupção estiver habilitada, quando as próximas transmissões forem
recebidas, a unidade muda automaticamente para a tela de fonte de rádio e começa a receber
as transmissões.
- PTY31 (transmissão de emergência) * 1, 2

- TA (Aviso de trânsito) * 3

- Programa de notícias* 2
* 1 Defina PTY31 para “On” em “Definir a recepção de PTY31 (Transmissão de
emergência)” (página 39).
* 2 Não é interrompido durante a recepção de transmissões DAB.

* 3 A função de interrupção de anúncio de tráfego funciona com transmissões DAB. Portanto,
mesmo se a fonte atual for RDS, a transmissão DAB pode ser interrompida por um
anúncio de tráfego.

•

“RDS Alarm” / “RDS T.Info” / “RDS News” é exibido na tela Band durante a
recepção de cada transmissão respectiva.

•

Para cancelar a função de interrupção, toque na tela principal RDS ou pressione
qualquer um dos seguintes botões.
/ (Favoritos) / MENU /

/

/

(NAV)

•

Quando a transmissão de interrupção termina, a unidade retorna ao anterior.

•

Não é interrompido durante uma conversa telefônica em mãos-livres. Durante
a exibição da imagem da câmera, apenas o som pode ser cortado.

•

O nível de volume é memorizado se for ajustado durante a recepção da transmissão de
interrupção. Quando a próxima transmissão de interrupção for recebida, o nível de volume
será definido para o nível memorizado.
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Recebendo anúncios de trânsito

Seleção de PTY com recepção

] (TA).

Eu toquei [

O indicador “TA” acende-se e a unidade muda para o modo de espera para obter informações sobre o

Você pode selecionar e receber as estações de recepção atuais na tela da lista

trânsito.

PTY.

Quando o anúncio de tráfego é recebido, o indicador “TP” acende-se e a unidade muda
para o modo de fonte de rádio para recebê-lo.

•

O indicador “TP” acende-se com o modo de espera desligado se qualquer fonte diferente
de Rádio for selecionada para indicar que a unidade está recebendo o anúncio de
tráfego.

•

Se o sinal de transmissão do anúncio de tráfego cair abaixo de um certo nível, a
unidade permanecerá no modo de recepção por 1 minuto. Se o nível do sinal
permanecer abaixo de um determinado nível por mais de 70 segundos, “TA”

1 Toque no botão da lista de PTY.
A tela de seleção da lista de PTY aparece.

• Para obter mais informações sobre como mudar para a tela da lista PTY,
consulte
em “Exemplo de tela de modo
memórias ”(página 48).

Exemplo de tela de lista de PTY

piscará no visor.

Interrupção do programa de notícias
Eu toquei [

] (Notícia).

O indicador “NEWS” acende-se e a unidade muda para o modo de espera para o programa
de notícias. Quando o programa de notícias é recebido, a unidade muda para o modo de
fonte de rádio para recebê-lo

Recepção manual de informações de trânsito

2 Selecione o tipo de programa que deseja na tela
da lista PTY.
A busca de PTY começa e o tipo de programa recebido é recebido.

1 Eu toquei [

] (TA) para ativar o

Se nenhuma estação PTY for encontrada, o visor mostrará “PTY not available.”

informações de tráfego.
O indicador “TA” acende-se.

2 Eu toquei [

] ou [

]

• Toque em [] ou [] para selecionar a estação do mesmo tipo de programa que o tipo de
programa selecionado após alterar o modo de sintonia para o modo PTY (busca de
PTY).

Procure a estação que está transmitindo as informações de trânsito.

• Você pode pesquisar as informações de tráfego no modo DX Search ou Local Search.

Tela de texto de rádio
Você pode ver mensagens de texto de uma estação de rádio.

1 Sintonize uma estação de rádio que transmita mensagens
de texto.

2 Eu toquei [

] (Informações) no modo de rádio FM várias vezes

para mudar para a tela desejada.
Modo de informação da estação Modo de

Modo de rádio texto

informação da estação
Modo de informação da estação
PTY / Frequência ou PS / nome do artista / nome da música / nome do
álbum
Modo de rádio texto
Frequência / Radiotexto
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Exemplo de tela do modo de memória

DAB / DAB + / DMB
Exemplo de tela principal DAB

Botão de memória
Deslize verticalmente na lista para virar as páginas.

Pressione para fechar a tela do modo padrão
•

Verifique o tipo de antena DAB (vendida separadamente) antes de usar a função
DAB / DAB + / DMB. Se estiver usando uma antena ativa que requer energia desta
unidade, defina DAB Antenna Power como On; Se estiver usando uma antena
passiva que não requer energia desta unidade, certifique-se de definir DAB Antenna

Modo de função

Power para Off, caso contrário, pode ocorrer um mau funcionamento. Consulte
“Ativar / desativar antena DAB” (página 40).

•

Quando FM Linking está Ligado se o sinal digital for fraco, esta unidade mudará
automaticamente para a estação analógica FM com o mesmo código PI e ícone de
fonte para telas de rádio como FM Linking. Para obter mais informações, consulte
“Ativar / desativar FM Linking (rastreamento de serviço)” (página 40).

Título da fonte / aviso
Indicador DAB (Intensidade do Sinal / Componente de Serviço / Link
de FM)

•

Este produto é compatível apenas com "Receiver Profile 1: Standard Audio Receiver",
conforme classificado oficialmente pelo WorldDMB Forum.

Área de informação
Modo de informação da estação
Frequência, Número do Canal / Definir Etiqueta / Etiqueta do Serviço /

Usando DAB / DAB + / DMB

Nome do PTY
Modo de rótulo dinâmico
Etiqueta dinâmica (exibição de informações relacionadas à estação atual
recebida)

• Para obter mais informações sobre como alterar a exibição, consulte “Exibição
do texto DAB” (página 55).

Botão de modo de pesquisa completa (exibe a lista com
todos os serviços, lista atual ou lista PTY).
Pressione ao usar a tela do modo de pesquisa inteira.

Apresentação de slide
• Mostra informações do programa, fotos do artista e anúncios
sincronizados com o componente do serviço que está sendo recebido.
*
•

Você pode alterar a posição das imagens artísticas. Para obter mais
informações, consulte “Alterando a posição da arte” (página 36).

1 Aperte o botão

(ÁUDIO) para selecionar o modo

DAB.
A tela do modo DAB é exibida.

• Você pode selecionar e alterar a fonte na tela do menu (página 19) ou na tela
Favoritos (página 22).

2 Eu toquei [

]

A tela pop-up de seleção do modo de sintonia é exibida.

] exibe o modo atualmente selecionado. (por

• O botão [

exemplo, [Pesquisa de conjunto])

3 Toque no modo de sintonia desejado.
Manual do conjunto

Pesquisa de conjunto

PTY

Botão de modo de memórias
Pressione ao usar a tela no modo padrão.

* Eles podem não ser exibidos dependendo do componente do serviço que está sendo recebido.

Serviço

-

Memória

Modo de pesquisa de conjunto;

os grupos que podem ser recebidos serão definidos automaticamente. Modo de

-

conjunto manual;

cada grupo é ajustado um passo de cada vez manualmente. Modo de

-

pesquisa de PTY;

o serviço (componente principal) do PTY selecionado será definido.

-

Modo de serviço (serviço up / down);
os componentes de serviço na lista de todos os serviços serão modificados.

-

Memória (memória para cima / para baixo);

a estação em memória será sintonizada diretamente.
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4 Eu toquei [ ] / [ ], [

]/[

] ou [

]/[

] para subir

ou baixe o serviço ou o conjunto respectivamente.

Componente de serviço / função de pesquisa PTY

Pressione e segure para mudar de serviço ou grupo continuamente.
Você pode selecionar seu componente de serviço favorito na lista de todos os serviços,

• Os botões

,

fornecem as mesmas funções

na lista Atual ou na lista de Pesquisa. PTY.

anterior.

Função de pesquisa de serviço
Memorização de serviços

1 Eu toquei [

1 Selecione a banda e o grupo e defina

2 Eu toquei [

Todo mundo:

2 Toque por pelo menos 2 segundos no número de

banda desejada e repita o processo.
• Um total de 18 serviços podem ser armazenados na memória.

• Se você salvar um serviço na memória que já possui um serviço atribuído, o serviço atual
será excluído e substituído pelo novo serviço.

• Para obter mais informações sobre como alternar para a tela do modo Memória,
consulte
em “Exemplo da tela principal do

Listas do componente de serviço (pai / filho) do conjunto atual
que está sendo recebido são exibidas.

A estação selecionada é salva.

Para usar o mesmo procedimento em outras bandas, selecione a

Todas as listas atualmente disponíveis para o componente de serviço
são exibidas.

Atual:

memória que deseja armazenar.

mais estações na mesma banda.

] (Atual).

pesquisa completa.

predefinida.

3 Repita o procedimento para armazenar até 17

] (Todo mundo) ou [

A lista com todos os serviços ou a Lista atual é exibida na tela do modo de

o serviço que você deseja armazenar na memória

O visor mostra a etiqueta de serviço memorizada ou o número do canal.

] (Pesquisa).

3 Toque no componente de serviço desejado.
O componente de serviço selecionado é recebido.

•

Uma lista secundária de serviços derivada da lista principal do serviço é exibida na

•

O indicador TP é exibido na lista do componente de serviço (principal) sendo

•

PTY é exibido na lista do componente de serviço (principal) que está sendo recebido.

•

Você também pode restringir sua pesquisa e pesquisar o nome do serviço usando a

lista de componentes de serviço.
recebido.

função de pesquisa alfabética. (Somente componente principal) Para obter mais
informações, consulte “Função de busca alfabética” (página 61).

DAB ”(página 52).

Sintonizando serviços memorizados

Função de pesquisa PTY

1 Eu toquei [

] (Pesquisa PTY).

Usando os botões de função, você pode acessar as estações memorizadas

É exibida uma lista de tipos de programas derivados dos serviços

para cada banda.

principais recebidos como componentes do serviço.

Toque em qualquer um dos botões de memória incluídos que contenham
um serviço armazenado.
O serviço memorizado será recebido.

• Para obter mais informações sobre como alternar para a tela do modo Memória,
consulte
em “Exemplo da tela principal do
DAB ”(página 52).

• Quando a lista de todos os serviços ou a lista Atual for exibida, toque em [

] (PTY).

2 Toque no tipo de programa desejado.
A lista de componentes de serviço correspondentes ao tipo de programa
selecionado é exibida.

3 Toque no componente de serviço desejado.
O componente de serviço selecionado é recebido.

Função de lista atual
Você pode atualizar cada lista à medida que é visualizada.

Eu toquei [ ] ( Lista atual).
A lista é atualizada com os dados da lista atualmente disponível.
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Entrada direta do número do canal e recepção

Função de interrupção
Se a função de interrupção estiver habilitada, quando as próximas transmissões forem
recebidas, a unidade muda automaticamente para a tela de fonte DAB e começa a receber as
transmissões.

das transmissões
Você pode receber a estação desejada inserindo diretamente o número do
canal.

- Alarme (transmissão de emergência) * 1, 2

1 Eu toquei [ ] ( Sint. direto).

- TA (Aviso de trânsito) * 4
- Aviso prévio* 2,3

A tela do modo de entrada do teclado numérico é exibida.

- Notícia * 2
* 1 Defina Alarm como “On” em “Configurando a recepção de alarme (transmissão de
emergência)” (página 40).
* 2 Não é interrompido durante a recepção de transmissões RDS.

2 Digite o número do canal desejado.

* 3 Selecione o tipo de aviso recebido em “Configurando a recepção de avisos” (página 40)
e, em seguida, defina o aviso como “Ativado”.
* 4 A função de interrupção de anúncio de tráfego funciona com transmissões RDS. Portanto,
mesmo se a fonte atual for DAB, a transmissão RDS pode ser interrompida por um
anúncio de tráfego.

•

“RDS Alarm” / “RDS T.Info” / “RDS News” é exibido, respectivamente, na
seção do título da fonte durante a recepção de cada transmissão.
O visor varia durante a recepção do anúncio, dependendo do tipo de anúncio
definido em “Definir a recepção de anúncios” (página 40).

•

Você pode inserir números de canal de até três dígitos. A cada número

Para cancelar a função de interrupção, toque na tela principal DAB ou pressione

inserido, o número de canais de recepção diminui.

qualquer um dos seguintes botões.
/ (Favoritos) / MENU /

/

/

(NAVI)

•

Quando a transmissão de interrupção termina, a unidade retorna ao anterior.

•

Não é interrompido durante uma conversa telefônica em mãos-livres. Durante
a exibição da imagem da câmera, apenas o som pode ser cortado.

•

] para excluir o número inserido.

• Eu toquei [

Para apagar todos os números inseridos, toque em [por pelo menos 2

] durante

segundos.

3 Eu toquei [ OK].

O nível de volume é memorizado se for ajustado durante a recepção da transmissão de
interrupção. Quando a próxima transmissão de interrupção for recebida, o nível de volume
será definido para o nível memorizado.

Muda para componentes filho do serviço
Quando o componente de serviço atual inclui componentes de serviço filho, o

Recebendo anúncios de trânsito
Eu toquei [

] (TA).

botão de modo de função [

]

(Sub.Ch).

] (Sub.Ch).

O indicador “TA” acende-se e a unidade muda para o modo de espera para obter informações sobre o

Eu toquei [

trânsito.

O indicador primário passa para o indicador secundário e o componente secundário

Quando o anúncio de tráfego é recebido, o indicador “TP” acende e a unidade muda para

do serviço é recebido.

o modo de fonte DAB para recebê-lo.

• O indicador “TP” acende-se no modo de espera desligado se qualquer fonte diferente de
DAB for selecionada para indicar que a unidade está recebendo o anúncio de tráfego.

•

Quando o componente secundário do serviço termina, a unidade muda
automaticamente para o componente principal do serviço. Eu toquei [

•

] (Sub.Ch) novamente para alternar para o componente principal do serviço
enquanto recebe o componente filho do serviço. Se houver mais de um componente filho do

• Funciona interconectado com anúncio de tráfego RDS (Transmissão de
Emergência).

•

serviço, cada vez que você tocar em [

] (Sub.Ch), o indicador mudará na ordem Secundário 1 Secundário 2 ...

Diretor.

Interrupção do programa de notícias
Eu toquei [

] (Notícia).

O indicador “NEWS” acende-se e a unidade muda para o modo de espera para o anúncio de
notícias.
Quando o anúncio de notícias é recebido, a unidade muda para o modo de fonte DAB para
recebê-lo.

• Funciona interconectado com o aviso RDS News (Transmissão de
Emergência).
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Exibição de texto DAB
As mensagens de texto de uma estação DAB podem ser visualizadas.

1 Sintonize uma estação DAB que transmite mensagens de
texto.

2 Eu toquei [

] (Informações) no modo DAB repetidamente para

mude para a tela desejada.
Modo de informação dinâmica da estação

Modo de etiqueta

Modo de informação da estação
Modo de informação da estação
Frequência, Número do Canal / Definir Etiqueta / Etiqueta do Serviço / Nome do
PTY
Modo de rótulo dinâmico
Etiqueta dinâmica (exibe informações relacionadas à estação atual
recebida)

Sobre DAB / DAB + / DMB
O que é DAB?

DAB (Digital Audio Broadcasting) é a tecnologia de transmissão de terceira
geração que continua o caminho das tecnologias analógicas tradicionais, como
FM. As vantagens do DAB incluem maior robustez com relação a ruído,
interferência, instabilidade, etc., durante a transmissão do sinal de rádio. Além
disso, pode fornecer som estéreo com qualidade de CD e informações digitais, e
pode suportar interferência de múltiplos caminhos, garantindo recepção de
qualidade para dispositivos fixos, portáteis e móveis.

O que é DAB +?

WorldDMB, a organização responsável pelos padrões DAB, anunciou o DAB +,
uma grande atualização do padrão DAB em
2006, quando o codec de áudio HE-AAC v2 (também conhecido como eAAC +)
foi adotado. O novo padrão, denominado DAB +, também adotou o formato de
áudio MPEG Surround e uma codificação de correção de erros mais forte na
forma de codificação Reed-Solomon. DAB + foi padronizado como ETSI TS
102 563.

O que é DMB?

DMB (Digital Multimedia Broadcasting) é um sistema de transmissão de nova
geração voltado para o futuro baseado em DAB (Digital Audio Broadcasting).
Enquanto o DAB aprimorou o som analógico FM tradicional para som com
qualidade de CD, o DMB traz uma transmissão de som simples para o reino
multimídia a fim de fornecer um serviço visual e transmitir som de qualidade ao
mesmo tempo. Os usuários incluem programas de entretenimento, navegação
intelectual de tráfego, revistas e jornais eletrônicos, informações fornecidas pelos
mercados financeiros, Internet e informações urbanas integradas. Pode ser
usado pela maioria das operadoras móveis, como ônibus, táxis, ferrovias,
metrôs, trens, balsas, aeroportos, bem como todos os tipos de pessoas,
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Pen drive USB

Exemplo de tela principal de vídeo USB

(Opcional)
Você pode reproduzir arquivos de música (MP3 / WMA / AAC / FLAC) e arquivos de vídeo
(AVI / MKV / MP4) salvos em uma unidade flash USB no reprodutor interno deste sistema.

ATENÇÃO
É perigoso (e ilegal em muitos estados) para o motorista assistir TV /
vídeo enquanto dirige o veículo. Isso pode distrair sua atenção e
causar um acidente.

Instale a unidade corretamente para que o motorista não
possa assistir TV / vídeo a menos que o veículo esteja parado

Visualização de imagens artísticas
• Você pode alterar a posição das imagens artísticas. Para obter mais
informações, consulte “Alterando a posição da arte” (página 36).

e o freio de mão aplicado.

Se a unidade não for instalada corretamente, o motorista poderá
assistir TV / vídeo enquanto dirige e sua atenção será perturbada, o
que pode causar um acidente. Isso pode ferir gravemente o motorista
e outras pessoas.

Número da faixa atual / Número total de músicas
Nome do artista

Título da música Título
do álbum
Tempo transcorrido

Botão de mudança do modo de informação
Exemplo de tela principal de áudio USB

Exibição do modo de informação Nome do arquivo
Botão de pesquisa rápida
Pressione para usar o modo de pesquisa rápida.

Botão de modo de pesquisa completa
Pressione ao usar a tela do modo de pesquisa inteira.

Exemplo de tela do modo de pesquisa rápida
Deslize verticalmente na lista para virar as páginas.

Modo de função

Pressione para fechar o modo de pesquisa rápida

Exibindo a tela de função de vídeo USB durante a reprodução
de arquivo de vídeo
Toque na tela enquanto exibe a tela de reprodução de
vídeo USB.
A tela de funções de vídeo USB é exibida.

• A tela de função muda para a tela visual no modo de vídeo USB por 5 segundos
após a realização de uma operação.
• Para sua segurança, nenhum vídeo ou áudio será reproduzido durante a condução.
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Parar a reprodução (apenas vídeo USB)

Reprodução

1 Aperte o botão

Toque em [] durante a reprodução.

(ÁUDIO) para selecionar o modo USB.

O indicador “STOP” é exibido e a reprodução para.

A tela do modo USB é exibida.

• Você pode selecionar e alterar a fonte na tela do menu (página 19) ou na
tela Favoritos (página 22).

2 Eu toquei [

• A reprodução começa do início quando [/] é tocado enquanto a reprodução é
interrompida.

] ou para selecionar a faixa desejada

] ou [

Repetir a reprodução

(arquivo).
Para voltar ao início da faixa (ou arquivo) atual ou anterior:
Eu toquei [

]

1 Eu toquei [

Retrocesso rápido *:

Calma [

]

] exibe o modo atualmente selecionado.

• O botão [

Para avançar para o início da próxima faixa (ou arquivo):
Eu toquei [

]

A tela pop-up de seleção do modo de repetição é exibida.

2 Selecione o modo de repetição desejado.

]

Avançar *:
Calma [

Encadernador

]

• Os botões

:

fornecem as mesmas funções

,

Arquivo

anterior.

Apenas os arquivos de uma pasta são reproduzidos
repetidamente.
Apenas o arquivo que está se repetindo é reproduzido.

:

3 Para pausar a reprodução, toque em [/].

: O modo de repetição está desativado.

FORA

Tocar em [/] novamente reiniciará a reprodução. Durante a reprodução, o
indicador [] é exibido na tela de áudio principal. Durante uma pausa, o indicador
[] é exibido na tela de áudio principal.

* Para obter mais informações sobre Avanço rápido / Retrocesso rápido durante a
reprodução de vídeo USB, consulte “Avanço rápido / Retrocesso rápido (apenas vídeo
USB)” (página 57).

•

O tempo de reprodução pode não ser exibido corretamente se um arquivo gravado
em VBR (taxa de bits variável) for reproduzido.

•

Se as informações da tag estiverem disponíveis, o nome do artista / título do álbum /
título da faixa será exibido.

•

Reprodução aleatória (apenas áudio USB)

1 Eu toquei [

]

A tela pop-up de seleção do modo de reprodução aleatória é exibida.

• O botão [

] exibe o modo atualmente selecionado.

2 Selecione o modo de reprodução aleatória que
quer.

Tag ID3 / Tag WMA
Se um arquivo MP3 / WMA / AAC / FLAC contiver tag ID3 ou informações de tag

Todo mundo

música, artista ou nome do álbum).

: Todas as músicas na unidade flash USB são reproduzidas
aleatoriamente. Nenhuma música se repete até que todas as

WMA, todas as informações para essas tags serão exibidas. (Por exemplo, a

músicas tenham sido tocadas.
Encadernador

:

Uma pasta é selecionada aleatoriamente e as músicas que ela
contém são reproduzidas em ordem. Após a reprodução de todas
as músicas da pasta, outra pasta é selecionada aleatoriamente.

Avanço rápido / retrocesso rápido (apenas vídeo

Arquivo
:

USB)

FORA

1 Durante a reprodução, pressione e segure [

]

Apenas os arquivos contidos em uma pasta são reproduzidos em
seqüência aleatória.

: O modo de repetição aleatória está desativado.

• Se você selecionar uma faixa usando o modo de pesquisa, o modo de reprodução
aleatória será cancelado.

(retrocesso rápido) ou toque e segure
[

] ( avanço rápido).

Toque e segure por mais de um segundo para avançar / retroceder na
velocidade de 8x. Continue tocando para alterar a velocidade para 16x e 32x.

2 Iniciar [

] ou [

] para voltar à reprodução

normal.
• Nenhum som é emitido durante o avanço ou retrocesso rápido.
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Modo de Preenchimento

Procurando uma música desejada
Você pode pesquisar a música desejada de duas maneiras; modo de pesquisa rápida e modo
de pesquisa completa.

Modo de pesquisa rápida

Toque no nome da pasta ou arquivo desejado.

O modo exibe uma imagem para ajustar o tamanho verticalmente e

A pasta é reproduzida * 1 ou arquivo selecionado.

horizontalmente com o tamanho do monitor.

* 1 Reproduz o primeiro arquivo da pasta selecionada.
• Para obter mais informações sobre como alternar para o modo Pesquisa rápida,
consulte

em “Exemplo da tela principal do

Áudio USB ”(página 56).

Sobre o formato de vídeo USB
Os formatos de vídeo (unidade flash USB) suportados pela unidade são os seguintes.

Modo de pesquisa completa
- Recipiente compatível: AVI, MKV, MP4

1 Eu toquei [ Áudio] ou [ Vídeo] para alterar se a lista de
pesquisa mostra arquivos de música ou arquivos de vídeo.

2 Toque no nome da pasta * 2 ou o arquivo que você deseja.
Ao selecionar um nome de arquivo, a música selecionada será reproduzida.

Se você selecionar um nome de pasta, repita o mesmo procedimento para selecionar
outra pasta ou nome de arquivo.

* 2 Se você tocar no ícone [] próximo ao nome de uma pasta, a unidade
reproduz o conteúdo da pasta da primeira música.
• Para obter mais informações sobre como alternar para o modo de pesquisa
completa, consulte

em “Exemplo de tela principal

Áudio USB ”(página 56).
• Para alterar a lista exibida ou retornar à página anterior no modo de busca
completa, consulte “Sobre a operação básica da tela de lista” (página 17).

Alterar os modos de exibição (durante a reprodução
do arquivo de vídeo)
Você pode alterar o modo de exibição enquanto reproduz um arquivo de vídeo.

]

Eu toquei [

O modo de exibição muda cada vez que você toca. Ajustar
Preencha

• O botão [

Ajustar

] exibe o modo atualmente selecionado. (por

exemplo, [ajustar])
• Você não pode lidar com eles enquanto dirige.
Modo de configuração

O modo exibe uma imagem enquanto mantém sua proporção de aspecto.

• Faixas pretas aparecem na parte superior / inferior ou direita / esquerda da tela
dependendo da imagem.
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- Codificação de vídeo compatível: H.264 / MPEG-4 AVC
- Codificação de vídeo com suporte: áudio MP3, ACC, MPEG2
- Tamanho máximo do arquivo: 4 GB

iPod / iPhone

Modo de função

(opcional)
É necessário um cabo Lightning para USB (KCU-471i), vendido separadamente, etc.

Se a unidade estiver conectada com o cabo acima, os controles do iPod serão
desativados.

• Esta unidade não oferece suporte à reprodução de vídeo de iPod / iPhone
conectado a esta unidade via conector USB.
• As funções de Internet ou telefone, etc. do iPhone ou iPod touch não podem ser controladas a
partir da unidade, mas com o próprio iPhone ou iPod touch.

•

Antes de conectar um iPhone 5 ou posterior, defina Apple CarPlay como Desligado e curta a
música do seu iPod. (página 41)

Sobre o iPod / iPhone que pode ser usado com este
Unidade

• Os dispositivos a seguir foram testados e funcionam com esta unidade. Não
garantimos o funcionamento correto das versões anteriores.

Visualização de imagens artísticas
• Você pode alterar a posição das imagens artísticas. Para obter mais
informações, consulte “Alterando a posição da arte” (página 36).

Nº da música atual / Nº total de músicas Nome do
artista / Data de lançamento * 1

Título da música / título do episódio * 1
Título do álbum / Título do podcast * 1

Tempo total de jogo Botão de
pesquisa completo
Pressione ao usar o modo de pesquisa completa.

Tempo transcorrido
Botão de pesquisa rápida * 2
Pressione ao usar o modo Pesquisa rápida.
* 1 Modo podcast.

* 2 Se você nunca usou o modo de pesquisa com o iPod / iPhone conectado no
momento, pressionar o botão Pesquisa rápida muda a tela para a tela do modo de
pesquisa completa.

iPhone XS: versão 12.1
iPhone XS Máx .: versão 12.1 iPhone
XR: versão 12.1

iPhone X: versão 12.1

Exemplo de tela do modo de pesquisa rápida
Deslize verticalmente na lista para virar as páginas.

iPhone 8: versão 12.1
iPhone 8 Plus: versão 12.1 iPhone
7: versão 12.1
iPhone 7 Plus: versão 12.1 iPhone
SE: versão 12.1

iPhone 6s Plus: versão 12.1 iPhone
6s: versão 12.1

iPhone 6 Plus: versão 12.1 iPhone
6: versão 12.1

iPhone 5s: versão 12.1

iPhone 5c: versão 10.1.1

iPhone 5: versão 10.1.1
iPhone 4s: versão 9.3.5

iPod touch (6ª geração): versão 12.1 iPod touch
(5ª geração): versão 9.3.5 iPod nano (7ª
geração): versão 1.0.4

Pressione para fechar o modo de pesquisa rápida

Exemplo de tela principal de iPod / iPhone Modo de áudio
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Modo de pesquisa rápida

Reprodução

No modo Pesquisa rápida, a lista do modo de pesquisa anterior é exibida. Por exemplo,

1 Aperte o botão

se a última vez que você pesquisou músicas foi na categoria Álbuns, a lista de álbuns

(ÁUDIO) para selecionar o modo

será exibida. Se você não usou o modo de pesquisa, a lista não é exibida no modo de

iPod.

pesquisa rápida. Nesse caso, vá para o modo de pesquisa completa.

A tela do modo iPod é exibida.

• Você pode selecionar e alterar a fonte na tela do menu (página 19) ou na
tela Favoritos (página 22).

2 Eu toquei [

] ou para selecionar a faixa desejada

] ou [

(arquivo).

álbuns).
O álbum selecionado será reproduzido.

• Para alternar para o modo Pesquisa rápida, consulte a tela
principal do iPod / iPhone ”(página 59).

Para voltar ao início da faixa (ou arquivo) atual ou anterior:
]

Eu toquei [

No modo de pesquisa rápida, toque na lista desejada (por exemplo, a lista de

em "Exemplo de

• Para pesquisar em um álbum, vá para o modo de pesquisa completa.

Retrocesso rápido na faixa atual:
Calma [

]

Modo de pesquisa completa

Para avançar para o início da próxima faixa (ou arquivo):

Por exemplo: Pesquise pelo nome do artista

]

Eu toquei [

O exemplo a seguir explica como pesquisar Artistas. Outro modo de pesquisa pode ser

Avanço rápido na trilha atual:
Calma [

usado para a mesma operação, embora a hierarquia seja diferente.

]

• Os botões

,

fornecem as mesmas funções

anterior.

3 Para pausar a reprodução, toque em [/].
• Se uma música estiver tocando no iPod / iPhone antes de conectar ao aparelho, a
reprodução continuará após a conexão.
• Um episódio pode conter vários capítulos. Para alterar capítulos, toque em [
] ou [

]

• Se o nome do artista, álbum ou música criada no iTunes tiver muitos caracteres, as
músicas podem não ser reproduzidas quando conectado a esta unidade. Portanto,
é recomendado um máximo de 64 caracteres. O número máximo de caracteres na
unidade é 64.

•

1 Eu toquei [ Artistas] na tela do modo de pesquisa
completo.

Alguns caracteres podem não ser exibidos corretamente.

A tela de pesquisa de artistas é exibida.

• Para mudar para o modo Full Search, consulte “Exemplo de tela principal
node
iPod / iPhone” (página 59).

Procurando um arquivo de música
Um iPod / iPhone pode conter milhares de músicas. Por esse motivo, esta unidade
pode realizar vários tipos de pesquisa usando a função de pesquisa conforme
mostrado abaixo.
Com a hierarquia individual do modo de busca de Listas de Reprodução / Artistas / Álbum /
Podcast / Audiolivros / Gêneros / Compositores / Música / Rádio iTunes, você pode limitar sua
busca, conforme mostrado na tabela a seguir.

Hierarquia 3

Hierarquia 4

Playlists

canções

-

-

Artistas

Álbuns

canções
Podcasts

Sexos
Compositores

canções

canções

-

-

-

-

-

-

Episódios

-

-

Artistas

Álbuns

1 Toque em [] do nome do artista.
Todas as músicas do artista selecionado serão reproduzidas.

1 Toque no nome do artista selecionado.

Hierarquia 2

Álbuns

tocar diretamente o artista

Para pesquisar o álbum do artista

<Menu de pesquisa de MÚSICA>
Hierarquia 1

2 Selecione o artista que você deseja. Para

Álbuns
canções

canções
-

Audiolivros

-

-

-

iTunes Radio

-

-

-

A tela de busca do álbum para o artista selecionado aparece.
2 Toque em [] do nome do álbum desejado.
Todas as músicas do álbum selecionado serão reproduzidas.

Para procurar uma música no álbum do artista
1 Toque no nome do artista desejado.
Todos os álbuns do artista selecionado serão exibidos.

3 Toque no nome do álbum desejado.
Todas as músicas do álbum selecionado serão exibidas.

4 Toque no nome da música desejada.
A música selecionada será reproduzida.

• Uma função de salto de letras estará disponível. Consulte “Função de busca
alfabética” (página 61).

• Para alterar a lista exibida ou retornar à página anterior no modo de busca
completa, consulte “Sobre a operação básica da tela de lista” (página 17).
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Função de busca alfabética

Repetir a reprodução

Esta unidade incorpora uma função de busca por alfabeto para facilitar a busca. Usando

1 Eu toquei [

esta função no modo de pesquisa, você pode pesquisar rapidamente por um artista ou
música.

Aqui está um exemplo de como encontrar nomes que começam com “R” na
categoria Nome do Artista.

1 Toque em “OU” no grupo do alfabeto.

]

A tela pop-up de seleção do modo de repetição é exibida.

•

[

] exibe o modo atualmente selecionado.

2 Selecione o modo de repetição desejado.
O modo de repetição selecionado muda o botão. Repetir tudo /
Repetir faixa

/ FORA

Reprodução Aleatória (Shuffle)

1 Eu toquei [

]

A tela pop-up de seleção do modo de reprodução aleatória é exibida.

“OPQRSTU” é exibido dentro do grupo alfabético “O - U”.

2 Toque em "R" para pesquisar.
Os nomes dos artistas que começam com “R” são exibidos.

] exibe o modo atualmente selecionado.

• O botão [

2 Selecione o modo de reprodução aleatória que
quer.
O modo de reprodução aleatória selecionado muda o botão.
Álbum

As músicas de cada álbum são reproduzidas em ordem. Quando

:

você termina todas as músicas de um álbum, o próximo álbum é
selecionado aleatoriamente. O mesmo processo continua até que
todos os álbuns tenham sido reproduzidos.

canções

:

O Song Shuffle reproduz as músicas em uma categoria
selecionada (lista de reprodução, álbum, etc.). As músicas
nessa categoria são reproduzidas apenas uma vez até
que todas as músicas tenham sido reproduzidas.

3 Toque no nome do artista que você deseja.
• Se não houver nomes que começam com essa letra na lista, a próxima letra do alfabeto é
pesquisada.

FORA

:

O modo de repetição aleatória está desativado.

• A ação dependerá do iPod conectado.

Por exemplo, se não houver nomes que começam com "R", a lista de pesquisa
começará com "S".
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Dispositivo HDMI

(opcional)

Itens de configuração:
Configuração do sistema / Configuração do conteúdo do DVD / Configuração do conteúdo do CD / Configuração do áudio

2

ACCESSORY CONTROL, iPhone ou outros Smartphones). Ao fazer conexões HDMI,
é necessário definir a função HDMI para a unidade apropriada para o dispositivo
conectado. Para obter mais informações, consulte “Configurações HDMI” (página 41).

] ou [

] para selecionar o item de

configuração.

3

Eu toquei [ Entrar] e toque em [], [], [
[

Dispositivos compatíveis com HDMI podem ser conectados e reproduzidos por meio
desta unidade (por exemplo, um DVE-5300 opcional (DVD player), caixa DVB-T, caixa

Eu toquei [

4

] para alterar o item de configuração.

Toque em [] para retornar à tela de fonte principal.

• Eu toquei [ ] ( Retorna) para retornar à tela anterior.
• Para mais detalhes sobre [

• O cabo de conexão HDMI / MHL varia dependendo do dispositivo HDMI conectado.
Tenha cabos de conexão HDMI / MHL opcionais prontos para o seu dispositivo.

Se um DVE-5300 opcional (DVD player) estiver conectado, você pode
controlá-lo a partir da unidade. Para mais informações sobre como
usar o DVD player, consulte “Operação do DVD player” (página 62).
Para obter mais informações sobre como usar iPhones e smartphones,
consulte “Operação HDMI” (página 69).

] o botão (Configurações), consulte o

função em “CD / MP3 / WMA / AAC / WAV” (página 62) ou “DVD” (página 64).

CD / MP3 / WMA / AAC / WAV
Exemplo de modo de informação da tela principal de MP3 / WMA
/ AAC

Para obter mais informações sobre como usar a caixa DVB-T ou a caixa
CONTROLADOR DE ACESSÓRIO, consulte o Manual de operação da caixa DVD-T e
caixa CONTROLADOR DE ACESSÓRIO.

Sobre o seletor HDMI (opcional)
O seletor HDMI é usado ao adicionar dispositivos HDMI (iPhone ou outro smartphone).

• Defina “Ativar / desativar seletor HDMI” (página 46) para “Ativar” quando usar o
seletor HDMI.
• Para obter informações sobre como alternar a fonte HDMI usando o seletor HDMI,
consulte “Alternando a fonte quando dois dispositivos HDMI estão conectados”
(página 69).

Operação do

Modo de função (MP3 / WMA / AAC)

reprodutor de DVD
Você pode operar discos com o controle remoto incluído no DVE-5300 (DVD player).
Para obter mais detalhes sobre como operar o controle remoto, consulte o manual de
operação do DVE-5300.
• Para obter detalhes sobre os tipos e formatos de disco reproduzíveis, consulte o manual
de operação do DVE-5300.

Nº da música atual

Configurações do DVD player

Nº total de músicas Título
do álbum
Título da música Nome

Você pode fazer configurações apenas quando nenhum disco estiver inserido ou quando a reprodução

do artista

estiver em pausa.

Tempo transcorrido

• Para obter detalhes sobre os itens de configuração, consulte o manual de operação do
DVE-5300.

1 Eu toquei [

Modo de função (CD)

] (Definições).

A tela principal de Configurações aparecerá.

• Se não houver texto no CD, a mensagem “Sem texto” aparecerá.
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] ou

Reprodução

MIX (reprodução aleatória)

1 Aperte o botão

(ÁUDIO) para selecionar o modo DVD

(CD).

Eu toquei [

] durante a reprodução.

As faixas (ou arquivos) do disco serão reproduzidos em seqüência aleatória.

A tela do modo DVD (CD) é exibida.

• Você também pode selecionar e alterar na tela do menu (página 19) ou na
tela Favoritos (página 22).

O modo MIX muda cada vez que você toca em [

]

CD:

Quando você insere um disco no slot de disco deste DVD player com a etiqueta
MISTURAR

voltada para cima, a unidade começa a reproduzir o disco.

Fora

MISTURAR

MP3 / WMA / AAC:

2 Eu toquei [

] para selecionar a faixa (ou arquivo)

] ou [

você quer.

Pasta MIX * 1

MIX (disco) * 2

Pasta MIX * 1

Fora

* 1 Apenas os arquivos contidos em uma pasta são reproduzidos em seqüência aleatória.

Para voltar ao início da faixa (ou arquivo) atual ou anterior:
]

Eu toquei [

* 2 Todos os arquivos do disco serão reproduzidos em seqüência aleatória.

• Se o modo MIX for ativado durante a reprodução repetida, o modo de
reprodução repetida será cancelado.

Retrocesso rápido:

Calma [

]

• Se você selecionar uma faixa usando o modo de pesquisa, o modo MIX será cancelado.

Para avançar para o início da próxima faixa (ou arquivo):
]

Eu toquei [

Avanço rápido:

Calma [

]

• Os botões

Pesquisa de nome de arquivo / pasta (para MP3 / WMA /
fornecem as mesmas funções

,

AAC / WAV)

anterior.

3 Para pausar a reprodução, toque em [/].

1 Eu toquei [

• Os arquivos protegidos por proteção contra cópia por DRM (Digital Rights Management)
não podem ser reproduzidos nesta unidade.

• Se um disco contiver dados de áudio e dados MP3 / WMA / AAC / WAV, esta
unidade reproduzirá apenas os dados de áudio.
• Na reprodução de dados de um CD de áudio, o visor mostra os números das faixas
gravadas no disco.
• Se um disco MP3 / WMA / AAC / WAV com muitos arquivos e pastas for reproduzido, levará mais
tempo do que o normal para iniciar a reprodução.

• O tempo de reprodução pode não ser exibido corretamente se um arquivo gravado
em VBR (taxa de bits variável) for reproduzido.

] (Pesquisa) durante a reprodução.

O modo de pesquisa está ativado.

O modo muda para o modo de pesquisa e o painel de seleção de lista é exibido.

2 Eu toquei [

] ou [

] no painel de seleção da lista para

selecione a pasta ou arquivo e, em seguida,
Eu toquei [ Entrar].

Ao selecionar a pasta, você pode selecionar os arquivos seguindo o
mesmo procedimento e depois tocar em [ Entrar].
• Se houver 9 ou mais nomes na lista, um número de página será exibido. Toque em [] ou []
para mudar de página.

• Toque em [] ou [] para alterar a posição do painel de seleção da lista da esquerda
para a direita ou vice-versa.

Parada de reprodução

• Para retornar à hierarquia anterior, toque em [].

Toque em [] durante a reprodução.
O indicador “STOP” é exibido e a reprodução para.

• A reprodução começa do início quando [/] é tocado enquanto a reprodução é
interrompida.

Eu toquei [

Repetir a reprodução
Eu toquei [

Seleção de pasta (arquivos MP3 / WMA / AAC / WAV)

] (Pasta de download) ou [

] (Pasta de upload) para

selecione a pasta.

] para reprodução contínua.

As faixas (arquivos) serão reproduzidas repetidamente.

Função de modo de informação

O modo de repetição muda cada vez que você pressiona o botão.

Veja as informações do disco.

CD:

Track Repeat

Fora

1 Durante a reprodução, toque em [

Track Repeat

] (Exibição).

O status da reprodução é exibido.
MP3 / WMA / AAC:
Arquivo de repetição

Repetir pasta *

Fora

Arquivo de repetição

* Apenas os arquivos de uma pasta são reproduzidos repetidamente.

2 A tela de exibição de status do
a reprodução fecha quando você toca em [

] (Exibição).

• Para obter mais informações sobre o exemplo de exibição, consulte o modo Info
em “Exemplo de tela principal de MP3 / WMA / AAC” (página 62).
• Se o modo de reprodução repetida for ativado durante a reprodução MIX, o
modo MIX será cancelado.
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DVD

Modo de informação

Exemplo de tela principal de vídeo em DVD

Faixa atual nº
Controle de reprodução (PBC) / Tempo decorrido do status de

Modo de função

áudio atual
Os discos que podem ser usados para cada tipo são
representados pelas seguintes marcas.
Você pode usar discos de vídeo DVD comerciais (usados
para distribuição de filmes, etc.) ou discos DVD-R /
DVD-RW, DVD + R / DVD + RW gravados no modo de
vídeo.

Modo de informação

Podem ser usados discos de Video CD.

Tela de operação do DVD
Toque na tela enquanto a tela de reprodução do DVD é exibida.
Para visualizar a tela de operação, toque em [Controle].

Título No. / Capítulo No.
Tempo decorrido de saída de sinal de áudio /
legenda / ângulo

Exemplo de tela principal do Video CD
• A tela de operação muda para a tela visual no modo DVD por 5 segundos após a
operação ser realizada.
• Se você tentar ativar o DVD enquanto dirige, o aviso Sem Imagem será exibido na
tela para sua segurança.

• Algumas operações podem não ser executadas dependendo do disco ou
da tela de reprodução.

Modo de função
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Tocando um disco

Se uma tela de menu aparecer
No modo DVD, a tela do menu pode aparecer automaticamente. Se isso acontecer,
execute a operação descrita abaixo para iniciar a reprodução.

ATENÇÃO
É perigoso para o motorista assistir ao DVD enquanto dirige.
Isso pode distrair sua atenção e causar um acidente.

Funções de menu direto

1 Toque na tela enquanto o menu do DVD é exibido.
Instale a unidade corretamente para que o motorista não possa
assistir ao DVD a menos que o veículo esteja parado e o freio de
mão aplicado.

Se a unidade não for instalada corretamente, o motorista poderá
assistir a DVDs enquanto dirige e sua atenção será perturbada, o que

Toque diretamente nos botões de operação que aparecem na tela.
• Para visualizar a tela de operação, toque em [Controle].

2 Toque no menu do DVD diretamente.
• Algumas operações podem não ser possíveis dependendo do disco.

pode causar um acidente. Isso pode ferir gravemente o motorista e
outras pessoas.

Funções de menu

1 Eu toquei [
CUIDADO
•

] (Menu de controle).

O modo de operação do menu será exibido.

Nem todos os DVDs suportam todas as funções. Consulte as
instruções em cada DVD para os recursos suportados.

•

Impressões digitais em um disco podem afetar negativamente a
reprodução. Se ocorrer um problema, remova o disco e verifique
se há impressões digitais no lado da reprodução. Limpe o disco,
se necessário.

•

Se você desligar a unidade, DESLIGUE a chave de
ignição ou mude as fontes durante

A reprodução será retomada do ponto em que parou.
•

Se você tentar realizar uma operação inválida (para o tipo de disco
que está reproduzindo), o seguinte será exibido na tela do
monitor:

• Você não pode lidar com eles enquanto dirige.

2 Eu toquei [ Chave].
O painel Key é exibido.
Toque em [Voltar] para retornar à tela anterior.

3 Eu toquei [

], [

], [] ou [] para selecionar o item

menu que você deseja.

• Função de reprodução da posição de memória Mesmo que a
unidade seja desligada, a chave de ignição seja desligada ou a
fonte seja trocada durante a reprodução, a reprodução será
retomada do ponto onde parou quando a alimentação foi ligada
novamente.

1 Aperte o botão

(ÁUDIO) para selecionar o modo DVD

(CD).
A tela do modo DVD (CD) é exibida.
Quando você insere um disco no slot de disco deste DVD player com a etiqueta
voltada para cima, a unidade começa a reproduzir o disco.

•

O verso de um DVD de dois lados não é reproduzido automaticamente.

•

Toque em [] ou [] para alterar a localização do painel de teclado da direita para a
esquerda ou vice-versa.

•

Tocar em [] no painel de funções retorna à tela da etapa 1.

•

Se você tocar em [ Chave], Você acessará a tela do modo de entrada do
teclado.

•

Retire o disco, gire-o e insira-o novamente.

Para obter mais informações sobre a tela do modo de entrada do

NÃO insira discos contendo mapas para o sistema de navegação. Isso pode danificar a

teclado, consulte “Funções de entrada do teclado” (página 66).

unidade.

•

Para sua segurança, nenhum vídeo ou áudio será reproduzido durante a condução.

4 Eu toquei [ Entrar] para confirmar o item selecionado.
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Funções de entrada do teclado numérico

Parada de reprodução
Toque em [] durante a reprodução.

1 Eu toquei [ Chave] de volta ao modo operacional

O indicador “” é exibido e a reprodução pára.

no menu.

• A reprodução começa do início quando [/] é tocado enquanto a reprodução é
interrompida.

A tela do modo de entrada do teclado numérico é exibida.

2 Toque no número que você deseja.

Avanço rápido / retrocesso rápido

1 Durante a reprodução, pressione e segure [

]

(retrocesso rápido) ou toque e segure
[

] ( avanço rápido).

Quando pressionado por mais de 1 segundo, o avanço / retrocesso é executado
com o dobro da velocidade.

Quando pressionado e mantido pressionado por mais de 5 segundos, o avanço /
retrocesso é executado 8 vezes a velocidade normal. Quando pressionado por
mais de 10 segundos, o avanço / retrocesso é 32 vezes mais rápido que o
Eu toquei [

] para excluir o número inserido.

Para apagar todos os números inseridos, toque em [por pelo

normal.
]

menos 2 segundos.

3 Eu toquei [ Entrar] na tela do modo de entrada
no teclado numérico para confirmar a seleção.
Toque em [] para ocultar a tela do teclado.
• Você não pode lidar com eles enquanto dirige.

2 Lançamento [

] ou [

] voltar para a reprodução

normal.
• Nenhum som é emitido durante o avanço ou retrocesso rápido.

• No modo DVD, a tela do menu pode reaparecer durante o avanço ou retrocesso
rápido.

• Esta operação pode não ser permitida em certos discos.

Exibindo a tela do menu superior
Encontrando o início de capítulos / trilhas / arquivos
Quando um DVD contém dois ou mais títulos, a tela do menu superior aparece.

Eu toquei [

] (Menu superior).

A tela do menu principal é exibida.
• Para realizar as operações necessárias, consulte “Se uma tela de menu aparecer”
(página 65).

Durante a reprodução, toque em [

] ou [

]

O capítulo / faixa / arquivo muda com cada pressão do botão, iniciando a reprodução
do capítulo / faixa / arquivo selecionado.
:

Toque neste botão para iniciar a reprodução do início do

:

Toque neste botão para iniciar a reprodução desde o início do

próximo capítulo, faixa ou arquivo.

Exibindo a tela do menu

capítulo, faixa ou arquivo atual.
• Alguns discos DVD não possuem capítulos.

Com um DVD contendo dois ou mais menus, uma tela de menu dos programas
disponíveis aparecerá além dos programas principais.

Explicações adicionais
O " capítulos “São divisões de filmes ou seleções musicais contidas em DVDs.

Eu toquei [

] (Cardápio).

A tela do menu raiz é exibida.
• Para realizar as operações necessárias, consulte “Se uma tela de menu aparecer”
(página 65).

Reprodução de quadros estáticos (pausa)

1 Durante a reprodução, toque em [/].
2 Toque em [/] para retomar a reprodução.
• No modo de imagem parada, nenhum som é reproduzido.

• A imagem ou som pode parar temporariamente quando a reprodução
começa do modo de pausa. Este comportamento não é anormal.
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As " trilhas ”São divisões de filmes ou seleções musicais contidas em um CD
de vídeo.

Reprodução quadro a quadro para frente / para trás

Pesquise pelo número do título
Use esta função para encontrar posições facilmente no DVD reproduzindo títulos.

1 No modo de pausa, toque em [

Realize operações enquanto a reprodução está parada.
] ou [

]

A imagem avança um quadro cada vez que o botão é pressionado.

2 Toque em [/] para retornar ao modo normal.

1 Eu toquei [

] (Menu de controle).

A tela do modo de operação do menu aparece.

• Nenhum som é emitido na reprodução quadro a quadro com avanço rápido.
• Somente a reprodução reversa quadro a quadro pode ser realizada com
DVD-V.

2 Eu toquei [ Chave] de volta ao modo operacional
no menu.

3 Insira o título desejado tocando em seu número.
Consulte a página 66 para obter informações sobre a operação do
teclado numérico.

Repetir a reprodução

4 Eu toquei [ Entrar].

Use esta função para reproduzir os títulos, capítulos ou faixas do disco, etc.
repetidamente.
Eu toquei [

A reprodução começará a partir do número selecionado.

5 Eu toquei [ ].

] para reprodução contínua.

• Esta função não pode ser usada em discos que não possuem um número de título
gravado.

O modo de repetição muda cada vez que você pressiona o botão.

• Alguns discos podem não suportar nenhuma função.

Vídeo DVD

• Você não pode lidar com eles enquanto dirige.

Capítulo
Título

Para reproduzir o capítulo

Pesquisa direta por número de capítulo

repetidamente.

Para reproduzir o título
repetidamente.

Fora

A reprodução retorna ao modo normal.

Use esta função para navegar facilmente até o início dos capítulos do disco. Executa
operações durante a reprodução, PRE-STOP ou enquanto a reprodução está em

• O modo de repetição sempre é desativado quando você toca em [menos 2
segundos.

] durante às

• Você só pode usar esta função em discos que contenham listas de reprodução.

pausa.

1 Eu toquei [

] (Menu de controle).

A tela do modo de operação do menu aparece.

2 Eu toquei [ Chave] de volta ao modo operacional

Video CD

no menu.

Track

Para reproduzir a faixa
repetidamente.

Fora

O disco é reproduzido
repetidamente.

• A exibição pode variar dependendo dos dispositivos conectados.
• Para alguns discos, você não pode alterar o modo de repetição.

3 Toque e insira o número do capítulo que deseja
Toque.
Consulte a página 66 para obter informações sobre a operação do
teclado numérico.

4 Eu toquei [ Entrar] para confirmar a seleção.
A reprodução começará a partir do capítulo selecionado.

5 Eu toquei [ ].
• Esta função não está disponível para discos que não contenham capítulos.

• Você não pode lidar com eles enquanto dirige.

Mudança de ângulo
Em DVDs onde as imagens foram filmadas de vários ângulos, o ângulo pode ser
alterado durante a reprodução.
Eu toquei [

] (Ângulo).

Cada vez que você toca neste botão, a imagem alterna entre os diferentes ângulos
gravados no disco.

• O ângulo pode demorar um pouco para mudar.
• Dependendo do disco, o ângulo pode mudar de uma das duas maneiras.

- Continuamente: O ângulo muda suavemente.
- Não continuamente: quando você altera o ângulo, uma imagem estática é exibida
e, em seguida, o ângulo muda.
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Mudando o modo de exibição

Mudando as trilhas de áudio
Os DVDs com vários idiomas ou faixas de áudio permitem que você altere o som

Enquanto seu veículo estiver estacionado, pressione [ LARGO] para

durante a reprodução.

exibir uma lista suspensa do modo de tela.

Eu toquei [

Selecione o modo desejado na lista.

] (Áudio).

Cada vez que você toca neste botão, o som alterna entre as faixas de áudio
alternativas gravadas no disco.

/ CINEMA / NORMAL (Modo 1)
(Modo 2)

•

A faixa alternativa selecionada torna-se a configuração padrão cada vez que a
unidade é conectada ou os discos são alterados. Se o novo disco não contiver essa
faixa, o idioma padrão do disco será selecionado.

•

Em alguns discos, não é possível alterar o idioma do áudio durante a reprodução.
Nesse caso, selecione o idioma do áudio no menu do DVD. Pode demorar um pouco
para que o idioma do áudio mude.

•

LARGO

(Modo 3)

No Modo 1 (Wide), o monitor estende imagens normais para caber em um monitor de

Vídeo CD com multiplexação de áudio Toque em [

tela ampla; Para fazer isso, ele estica a imagem horizontalmente de forma equilibrada.

] (Áudio).
Cada vez que você tocar neste botão, os canais esquerdo e direito serão
reproduzidos conforme mostrado.
Áudio: LL

Áudio: RR

Áudio: LR

Áudio: LL

Alterar as legendas (idioma das legendas)

Para DVDs com legendas em vários idiomas, você pode alterar o idioma da legenda

No Modo 2 (Cinema), o monitor exibe uma imagem normal esticando-a horizontal e

durante a reprodução e até mesmo ocultar as legendas.
Eu toquei [

verticalmente. Este modo é adequado para exibir imagens cinematográficas com

] (Subtítulo).

Se você tocar neste botão repetidamente, os idiomas das legendas gravados no disco serão

proporção de aspecto de 16: 9.

selecionados em sequência e as legendas serão definidas como OFF.

•

A alteração do idioma da legenda pode demorar um pouco.

•

Em alguns discos, as legendas (idioma) não podem ser alteradas durante a
reprodução. Neste caso, selecione-os no menu do DVD. O idioma da legenda
selecionado torna-se a configuração padrão sempre que a unidade é conectada ou
os discos são alterados. Se o novo disco não contiver esse idioma, o idioma padrão
do disco será selecionado.

•

No entanto, o idioma da legenda pode variar dependendo do disco. Em alguns discos, as

•

legendas serão exibidas mesmo quando definidas como OFF. No entanto, o idioma da
legenda pode variar dependendo do disco.

Função de modo de informação
Veja as informações do disco.

1 Durante a reprodução, toque em [

] (Exibição).

O status da reprodução é exibido.

2 A tela de exibição de status do
a reprodução fecha quando você toca em [

] (Exibição).

• Para obter mais informações sobre o exemplo de exibição, consulte o modo Informações em
"Exemplo da tela principal do vídeo DVD"

(página 64) ou “Exemplo da tela principal do Video CD” (página 64).
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No Modo 3 (Normal), o monitor exibe uma imagem normal no centro da tela, com
uma faixa preta vertical em cada lado.

Operação HDMI
iPhone, smartphone, etc.
A saída do seu dispositivo eletrônico é duplicada nesta unidade por meio do conector
HDMI. Você não pode controlar o sinal desta unidade.

• O dispositivo eletrônico deve ter uma interface de saída HDMI.
• Esta unidade não reconhece todos os dispositivos com interface de saída HDMI.

• Use apenas o cabo de conexão HDMI especial da Alpine.

1

Aperte o botão

(ÁUDIO) para selecionar o modo

HDMI.
A tela do modo HDMI é exibida.

• Você pode selecionar e alterar a fonte na tela do menu (página 19) ou na
tela Favoritos (página 22).
• Para sua segurança, nenhum vídeo ou áudio será reproduzido durante a condução.

2

No modo de reprodução HDMI, o conteúdo do equipamento
eletrônico aparece na tela do dispositivo em uma imagem
duplicada.

Você pode selecionar o modo de exibição.
Para obter mais informações, consulte “Alterando o modo de exibição” (página
68).
• Você não pode lidar com eles enquanto dirige.

Troca de fonte quando dois dispositivos HDMI são
conectado
Você pode alterar a fonte quando conectar o seletor HDMI e “ligar / desligar seletor
HDMI” (página 46) estiver ajustado para “Ligado”.

Exemplo de exibição / chave quando a opção HDMI é “HDMI 1”

Eu toquei [

] (HDMI 2).
]

A fonte HDMI muda para HDMI 2 e o botão de função muda para [

(HDMI 1).
Cada vez que você tocar em [,

] (HDMI 1) * ou [

] (HDMI 2), Fonte HDMI

ele muda.

* Quando a opção HDMI é “DVD”, o botão de função muda para [

]

(DVD).
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Operação de
Bluetooth

Antes de usar Bluetooth
Antes de usar a função de telefone / áudio viva-voz, é necessário fazer as seguintes
configurações.

1 Defina “Bluetooth” para “Ligado” (

)

2 Registre um dispositivo Bluetooth nesta unidade
Configurações anteriores

(página 26).
• Consulte “Configurações de Bluetooth” (página 26).

Sobre Bluetooth
Bluetooth é uma tecnologia sem fio que permite a comunicação entre um dispositivo

• Você pode pesquisar esta unidade com um dispositivo compatível com Bluetooth e, em
seguida, conectar esse dispositivo compatível com Bluetooth a esta unidade. O nome da
unidade, como X903D ou outro, aparecerá no seu telefone e o número inicial da senha
será "0000". Consulte também o manual de operação dos dispositivos conectados.

móvel ou um computador pessoal em curtas distâncias. Com isso, oferece a
possibilidade de fazer chamadas em viva-voz ou trocar dados com dispositivos
compatíveis com Bluetooth. A transmissão Bluetooth pode ser usada no espectro de
2,4 GHz sem licença se a distância entre os dispositivos não ultrapassar 10 metros.
Para obter mais informações, consulte o site da Bluetooth (http://www.bluetooth.com/).

• Dependendo da versão do Bluetooth que você usa, o dispositivo compatível com Bluetooth
pode não ser capaz de se comunicar com esta unidade.

•

Controle do telefone
livre
Eu toquei [ Telefone] na tela de menu para exibir a tela de menu do telefone (página
70).

Não garantimos que todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth funcionarão
corretamente com esta unidade. Para obter informações sobre o manuseio de
dispositivos compatíveis com Bluetooth, entre em contato com seu revendedor
ALPINE ou consulte o site ALPINE.

•

Dependendo de onde você estiver, a conexão sem fio Bluetooth pode
ser instável.

•

Ao fazer uma chamada ou realizar operações de configuração, certifique-se
primeiro de parar o carro em um local seguro.

•

Dependendo dos dispositivos Bluetooth conectados, as funções disponíveis podem
variar. Consulte também o manual de operação dos dispositivos conectados.

Sobre telefones viva-voz
Para poder fazer chamadas mãos-livres, deve usar um telemóvel compatível com

Botão [telefone]
• Você também pode acessar a tela de menu Telefone pressionando a tecla de atalho de
configuração de som na tela Fonte de áudio. Vá para “Sobre a tecla de atalho”
(página 20).

Exemplo da tela do menu do telefone

HFP (Perfil mãos-livres).

• Não é aconselhável fazer chamadas mãos-livres em trânsito intenso ou em ruas
estreitas ou sinuosas.
• Feche as janelas ao fazer uma chamada para reduzir o ruído de fundo.

• Se ambas as partes estiverem usando dispositivos viva-voz ou se a chamada
for feita de um local barulhento, é normal que seja difícil ouvir a voz da outra
pessoa.
•

Dependendo do estado da linha telefônica ou do tipo de dispositivo móvel usado, às
vezes as vozes soam pouco naturais.

•

Ao usar um microfone, chegue o mais próximo possível dele para obter a melhor
qualidade de som possível.

•

Algumas opções de telefone celular dependem dos recursos e configurações da rede
de sua operadora. Além disso, os provedores de serviço nem sempre podem ativar

Lista de eventos recentes *

todas as funções e alguns parâmetros de rede dos provedores limitam certas

Você pode ver até 60 itens, como números de telefone das chamadas recebidas

funcionalidades. Sempre entre em contato com o provedor de serviços para obter

mais recentes, chamadas perdidas e chamadas efetuadas, bem como nomes de

informações sobre a disponibilidade e a funcionalidade desses recursos.

contatos registrados na agenda telefônica. Quando 60 itens são alcançados, o
mais antigo é excluído quando um novo é adicionado à lista.

Todos os dados sobre funções, funcionalidades e outras especificações do produto,
bem como as informações contidas no Manual de Operação, baseiam-se nas
informações mais recentes e precisas disponíveis no momento da impressão do
manual.

A Alpine reserva-se o direito de alterar ou modificar qualquer tipo de informação ou
dados de especificação sem aviso prévio ou obrigações decorrentes desta decisão.

•

Observe que se você conectar um iPhone 5 ou superior / smartphone Android que
instalou o Android Auto App, a tela de operação pode ser diferente desta seção.

Lista de contatos*
Você pode fazer uma chamada a partir da lista telefônica ou editá-la.

Tela do teclado
Use esta tela para inserir um número de telefone.

Editar*
Use esta opção para editar a lista de contatos.

* Se você conectar dois telefones viva-voz, as informações do dispositivo Bluetooth definidas
como principal serão exibidas.
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Atender uma chamada

Desligue o telefone

As chamadas recebidas são anunciadas com o toque recebido e uma mensagem (nº do

1 Eu toquei [

telefone, etc.).

] (Desligar).

A chamada é encerrada.

1 Uma chamada recebida irá ativar o toque e o
chamada recebida.

Função de chamada em espera

Tela de notificação de chamada recebida

Se durante uma chamada você receber outra chamada de outro telefone, um
aviso será exibido na tela. Esta função só pode ser usada se o celular conectado
tiver o serviço de função de chamada em espera incluído.

Segunda chamada recebida durante uma conversa na área de
informações da chamada
Tela de notificação da segunda chamada recebida

2 Toque na tela de notificação de chamada recebida
A chamada vai começar.

Zona de informação de chamada

Se você tocar na tela de notificação da segunda chamada recebida, poderá colocar a
chamada atual em espera e atender a segunda chamada.

Tela de chamada em espera

•

Você também pode iniciar a chamada pressionando o botão

•

Durante uma chamada, o som do modo atual da unidade é silenciado. Assim

(TELEFONE).

que terminar, a reprodução é retomada.

•

Se o número do chamador for transmitido ao sistema e seu nome estiver
armazenado na lista telefônica, esse nome será exibido na tela. Se o nome não
estiver armazenado, o número aparecerá. Se nem o nome nem o número estiverem
disponíveis, “Desconhecido” aparecerá.

•

Eu toquei [

•

Toque na área de informações da chamada ou pressione o botão.

] (Recusar) para rejeitar uma chamada recebida.

(TELEFONE) durante uma chamada para mudar para a tela de Operação do
Telefone, ajustar o volume, etc. Para obter mais informações, consulte “Operações
durante uma conversa” (página 74)

•

• Para alternar entre as partes de uma chamada, pressione a tela Espera ou pressione o
botão.
(TELEFONE).

• Para encerrar uma chamada, toque em [

] (Desligar).

Toque em [] durante uma conversa para ocultar a área de informações da
chamada. Para mostrar novamente, toque ou deslize verticalmente para baixo [

] no topo de
tela.
•

Durante uma chamada ou conversa no telefone viva-voz principal (secundário), se
houver uma chamada no telefone viva-voz secundário (principal), você não poderá
atender a chamada no telefone viva-voz secundário (principal) sem antes encerrar a
chamada. ligue no telefone mãos-livres principal (secundário).
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Segunda chamada recebida durante uma conversa na tela de
operação do telefone

2 Toque no ícone de atalho.
O nome do contato, número de telefone e uma mensagem de confirmação do

• A exibição ou as operações podem mudar dependendo do celular conectado ou do
celular de quem está ligando.
Tela de notificação da segunda chamada recebida

número de telefone são exibidos.

3 Eu toquei [ Chamar].
Então a ligação vai começar

Faça uma chamada a partir do menu Telefone
Faça uma chamada a partir da lista de eventos recentes

1 Eu toquei [ ] ( Recente) para mudar para a tela do
Lista de eventos recentes.

Se você tocar na tela de notificação da segunda chamada recebida, poderá colocar a
chamada atual em espera e atender a segunda chamada.

Tela de chamada em espera

Histórico de chamadas discadas:

Nomes ou números / data
Histórico de ligações recebidas:

Nomes ou números / data
Histórico de chamadas recebidas perdidas:
Nomes ou números /encontro

2 Toque no nome do contato para o qual deseja ligar.
•

Para alternar entre as partes de uma chamada, pressione a tela Espera ou pressione o

•

Para encerrar uma chamada, toque em [

botão.

•

(TELEFONE).

] (Desligar).

Esta unidade suporta apenas a função de chamada em espera de um telefone
móvel. A função de segunda e três chamadas dos telefones celulares não pode ser
usada nesta unidade. A tela também pode não funcionar corretamente.

A tela de informações detalhadas aparecerá.

3 Eu toquei [

]

Então a ligação vai começar

Chamada da lista de contatos (lista telefônica)

1 Eu toquei [

] (Contatos) para mudar para a tela da lista de

contatos.

2 Toque no nome do contato para o qual deseja ligar.

Faça chamadas

A tela de operação do telefone aparecerá.

Chame usando a função Favoritos
Você pode fazer uma chamada usando a função de atalho dos números que você
registrou em Favoritos. Para mais informações, consulte “Função Favoritos” (página
22).

1 Segure o botão

(Favoritos) durante às

menos 2 segundos.
A tela Favoritos será exibida.

Tela de favoritos

3 Eu toquei [

]

Então a ligação vai começar
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Disque um número de telefone para realizar um

2 Fale no microfone incluído com esta unidade.

ligar

• Se nenhuma voz for detectada, a unidade pode ser pausada, dependendo da versão do
iPhone conectado. Neste caso, toque no ícone do microfone [

1 Eu toquei [ ] ( Teclado).

] no centro da tela do modo de controle
para voce. Você pode continuar usando o modo de controle de voz.

A tela de entrada de número (teclado) é exibida.

3 Para encerrar o modo de controle de voz, toque em [] ou
pressione o botão ou VOZ.

• Dependendo do iPhone, a função Siri pode parar automaticamente.

Ajuste de volume
Ajuste os volumes do alto-falante e do microfone no modo de controle de voz. Siga o
mesmo procedimento para ajustar os volumes do alto-falante e do microfone do
telefone viva-voz.
Eu toquei [

] para excluir o número inserido.

Eu toquei [ Limpar tudo] para apagar todos os números inseridos.

2 Digite o número de telefone para o qual deseja ligar.
• Você pode inserir no máximo 31 dígitos.

3 Eu toquei [ ] ( Chamar).
Uma mensagem de confirmação para o número de telefone aparecerá.

Toque em [] ou [].
Ajuste o volume do alto-falante e do microfone.

Interrupção da operação do microfone
Se o som ambiente (como ruído do tráfego, etc.) for muito alto, ele pode interromper a
operação do microfone por 3 segundos.
Eu toquei [

Função de discagem por voz

4 Eu toquei [ Chamar].
Então a ligação vai começar

Usando a função de reconhecimento de voz

]

Você pode fazer uma chamada usando a discagem por voz.

• Conecte o smartphone à unidade via Bluetooth e, em seguida, selecione
“Mãos-livres” ou “Ambos” (página 26).

1 Pressione o botão ou VOZ.
Você pode usar a função Siri do seu iPhone ou fazer uma chamada usando o
controle de voz do seu smartphone.

Usando Siri
Você pode usar a função Siri do seu iPhone. Para usar esta função, ative a configuração Siri
no seu iPhone.

• Conecte o iPhone ao aparelho via Bluetooth e selecione “Hands-free” ou “Both”
(página 26).
A tela de discagem por voz é exibida.

• As funções disponíveis variam dependendo do iPhone conectado.

• A conexão com smartphones compatíveis e com capacidade de dados permite a
ativação do Siri e outros serviços de transmissão. Certifique-se de ter dados
móveis e / ou Wi-Fi habilitado em seu smartphone para usar essas funções.

•

2

falando ao microfone.
* O número e o nome dependem das informações de discagem por voz

O uso prolongado do Siri ou de outros serviços de transmissão pode levar a um

armazenadas no smartphone.

aumento no volume de dados consumidos pelo telefone. Consulte sua operadora para
verificar as características de seu plano de dados.

1 Pressione o botão ou VOZ.

Diga o número de telefone * ou nome * para o qual deseja ligar,

3

Para encerrar o modo de discagem por voz, toque em [] ou pressione o
botão ou. VOZ.

•

Você só pode executar esta operação se um smartphone compatível com

•

O funcionamento da discagem por voz depende da distância de reconhecimento

discagem por voz estiver conectado.

do smartphone e da posição de instalação do microfone.
Leve isso em consideração ao instalar o microfone.

•

A operação da discagem por voz depende se a função está disponível no
smartphone. Para mais informações, consulte o manual de instruções do
smartphone.

•

Dependendo do smartphone, a discagem por voz pode parar
automaticamente.

A tela de controle de voz é exibida.
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Ajuste de volume
Ajuste o volume do alto-falante e do microfone no modo de discagem por voz. Siga o

Função de lista telefônica

mesmo procedimento para ajustar o volume do alto-falante e do microfone do telefone
viva-voz.

Exemplo de tela da lista telefônica

Toque em [] ou [].
Ajuste o volume do alto-falante e do microfone.

Interrupção da operação do microfone
Se o som ambiente (como ruído do tráfego, etc.) for muito alto, ele pode interromper a
operação do microfone por 3 segundos.

]

Eu toquei [

Operações durante uma conversa
Tela de operação do telefone
Use esta tela para pesquisar diretamente
inserindo um nome ou número de telefone com o teclado.
Para obter mais informações, consulte “Como inserir caracteres e
números (teclado)” (página 21).

Exibido quando vários números de telefone são registrados.
Toque em [] para exibir a lista de números de telefone registrados.

Use esta opção para restringir sua pesquisa por nomes, etc.
Para obter mais informações, consulte “Função de pesquisa alfabética” (página

Nome e número de telefone

61).

• Se você estiver registrado em um grupo, o nome do grupo também será exibido. No
entanto, depende do celular conectado e pode não ser exibido.

Eu toquei [

Duração da conversa

] para registrá-lo nos Favoritos.

Sincronizando a lista telefônica
Você pode sincronizar a lista telefônica do sistema com a lista telefônica do telefone celular.

Ajustando o volume da voz
Você pode ajustar as opções Volume da chamada e Volume do microfone
(Volume do microfone) durante uma chamada.

Toque em [] ou [].
Você pode ajustar o volume do chamador em 35 níveis e o volume do microfone em
11 níveis.

1 Eu toquei [ ] ( Editar).

2 Eu toquei [ Baixar].
3 Eu toquei [ Sincronizar].
A sincronização do calendário começa.

Altere a saída de áudio
Você pode alternar a saída de áudio da chamada dos alto-falantes do carro para o alto-falante

• Você pode armazenar até 1.000 nomes registrados na lista telefônica.
• Você pode armazenar no máximo 5 números de telefone por pessoa.

do telefone celular e vice-versa.
Eu toquei [

] (Alto falante).

• Nem todos os telefones celulares permitem essa operação.

Função DTMF (discagem por tom)
Transmite um DTMF (discagem por tom) durante uma chamada.

1 Eu toquei [ ] ( Tom).
A tela de entrada de número (teclado) é exibida.

2 Digite o número.
• Você pode transmitir um sinal de discagem por tom durante uma chamada.

74- ISTO É

Adicionar agenda

1 Eu toquei [ ] ( Editar).

2 Eu toquei [ Baixar].
3 Eu toquei [ Adicionar].
Ele permanece em espera durante a conexão do celular.
• Eu toquei [ Cancelar] para cancelar o modo de espera.

4 O celular acessa esta unidade, e então
irá transferir a agenda do telefone móvel para esta unidade.

• Durante a transferência da agenda, a conexão do celular é cancelada.

Excluir entradas da agenda

Áudio Bluetooth

Excluindo uma entrada da lista telefônica

Se um telefone celular, reprodutor portátil, etc. estiver conectado sem fio. Compatível

1 Eu toquei [ ] ( Editar).

com Bluetooth, você pode reproduzir uma música (esta operação é controlada na
unidade).

2 Toque na caixa de seleção [

] do nome de

contato (ou número de telefone) que você deseja excluir.
UMA (

• Dependendo dos dispositivos compatíveis com Bluetooth, as operações disponíveis podem
variar.

) na caixa de seleção.

Exemplo de tela principal de áudio Bluetooth

• Você pode escolher até 10 nomes e números por vez.

3 Eu toquei [ ] ( Excluir).
A tela de confirmação é exibida.
Se vários números de telefone forem registrados, todos eles serão excluídos.

4 Eu toquei [ OK].
O número selecionado é removido.

Excluir todas as entradas da agenda

1 Eu toquei [ ] ( Editar).

2 Eu toquei [ ] ( Limpar tudo).
A tela de confirmação é exibida.

Modo de função

3 Eu toquei [ OK].
Todas as entradas da agenda são excluídas.
Número da faixa atual / Número total de músicas

Pesquisa na lista telefônica

Nome do artista

Título da música Título

Você pode fazer uma chamada usando a função de pesquisa da lista telefônica.

do álbum

1 Eu toquei [

Tempo transcorrido
Pressione para usar o modo Pesquisa rápida e Pesquisa completa.

] (Pesquisa).

A tela para inserir o nome do usuário (teclado) aparece.

Botão de pesquisa completa
Pressione ao usar o modo de pesquisa completa.

2 Insira a sequência de caracteres do nome que você

Exemplo de tela do modo de pesquisa rápida

deseja pesquisar e toque em [ OK].

Deslize verticalmente na lista para virar as páginas.

Uma lista de nomes começando com a sequência de letras inserida será
exibida.

3 Toque no nome para o qual deseja ligar.
A tela de operação do telefone aparecerá.

4 Eu toquei [

]

Então a ligação vai começar

• Para mais informações sobre como inserir caracteres usando o teclado, consulte
“Como inserir caracteres e números (teclado)” (página 21).

• Se houver menos de cinco itens registrados na lista telefônica, você não poderá
usar a função de pesquisa da lista telefônica.
Pressione para fechar o modo de pesquisa rápida

•

Os botões exibidos na tela podem ser diferentes dependendo da versão do AVRCP.

•

Os indicadores de status / título da música / nome do artista / título do álbum /
tempo decorrido não serão exibidos para AVRCP versão 1.0

•

Para reproduzir áudio, é necessário um telefone celular ou reprodutor portátil que suporte
A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançado) ou AVRCP (Perfil de controle remoto de
áudio / vídeo).

Nem todas as funções podem ser usadas com todos os dispositivos. Durante uma

•

chamada, o som da fonte de áudio Bluetooth é pausado.

Versões AVRCP com suporte: 1.0, 1.3, 1.4, 1.5

• As funções disponíveis podem diferir dependendo da versão do AVRCP.
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Reprodução

1

Reprodução aleatória
(ÁUDIO) para selecionar o modo

Aperte o botão

Áudio Bluetooth.
A tela do modo Áudio Bluetooth é exibida.

• Você também pode selecionar e alterar a fonte na tela do menu (página 19)
ou na tela Favoritos (página 22).

2

Eu toquei [

] para selecionar a faixa (ou arquivo)

] ou [

você quer.

Disponível apenas para AVRCP versão 1.3, 1.4 e 1.5.

1 Eu toquei [

]

A tela pop-up de seleção do modo de reprodução aleatória é exibida.

] exibe o modo atualmente selecionado.

• O botão [

2 Selecione o modo de reprodução aleatória que
quer.
O modo de reprodução aleatória selecionado muda o botão.

Para voltar ao início do arquivo atual:
]

Eu toquei [

Todas as músicas de dispositivos Bluetooth compatíveis são

Todas as faixas

Calma [

reproduzidas aleatoriamente. Nenhuma música se repete até que

:

Para reverter rapidamente o arquivo atual:

todas as músicas tenham sido tocadas.

]

Para avançar para o início do próximo arquivo:

Grupo

:

Um grupo é selecionado aleatoriamente e as músicas que ele contém
são reproduzidas em ordem. Após todas as músicas do grupo terem

]

Eu toquei [

sido tocadas, outro grupo é selecionado aleatoriamente.

Para avançar o arquivo atual:
Calma [

]

• Os botões

,

Fora

fornecem as mesmas funções

anterior.

:

O modo de repetição aleatória está desativado.

• Dependendo dos dispositivos conectados e compatíveis com Bluetooth, as operações
disponíveis podem variar.

3 Para pausar a reprodução, toque em [/].
• Dependendo dos dispositivos conectados e compatíveis com Bluetooth, as operações
disponíveis podem variar.

Função de pesquisa
Disponível para AVRCP versão 1.4 e 1.5 apenas.

Repetir a reprodução
Disponível apenas para AVRCP versão 1.3, 1.4 e 1.5.

1 Eu toquei [

A lista exibida dependerá do dispositivo Bluetooth conectado. Você pode pesquisar a
música desejada de duas maneiras; modo de pesquisa rápida e modo de pesquisa
completa.

Modo de pesquisa rápida

]

A tela pop-up de seleção do modo de repetição é exibida.

Toque no nome do grupo ou arquivo desejado.
O grupo é tocado * 1 ou arquivo selecionado.

•

[

] exibe o modo atualmente selecionado.

2 Selecione o modo de repetição desejado.
O modo de repetição selecionado muda o botão.
: Depois que todas as músicas terminarem de tocar,

Todas as faixas

repete a partir da primeira música.
Grupo

Apenas os arquivos em um grupo são reproduzidos no

:

modo de repetição.
Faixa única
Fora

:

:

Apenas a faixa que está sendo repetida é reproduzida. O modo
de repetição está desativado.

• Dependendo dos dispositivos conectados e compatíveis com Bluetooth, as operações
disponíveis podem variar.

* 1 Reproduz o primeiro arquivo do grupo selecionado.
• Para mudar para o modo de pesquisa rápida, consulte

em "Exemplo de

Tela principal de áudio Bluetooth ”(página 75).
Modo de pesquisa completa Toque no nome do grupo * 2 ou o arquivo
que você deseja.
Ao selecionar um nome de arquivo, a música selecionada será reproduzida.
Se você selecionar um nome de grupo, repita o mesmo procedimento para
selecionar outro grupo ou nome de arquivo.
* 2 Se você tocar no ícone [] próximo ao nome de um grupo, a unidade reproduz o conteúdo do
grupo a partir da primeira música.

• Para mudar para o modo de pesquisa completa, consulte

em "Exemplo

na tela principal do Áudio Bluetooth ”(página 75).
• Para alterar a lista exibida ou retornar à página anterior na tela de lista, consulte
“Sobre a operação básica da tela de lista” (página 17).
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Conectando um dispositivo Bluetooth
O registro de um dispositivo Bluetooth na unidade permite a conexão automática.

Se não conectar automaticamente, refaça o processo de conexão.

1 Eu toquei [

] (Configuração do dispositivo).

A tela pop-up de seleção de configuração do dispositivo é exibida.

2 Eu toquei [ Reconecte].
A conexão Bluetooth será iniciada.

Desconectando a conexão Bluetooth

1 Eu toquei [

] (Configuração do dispositivo).

A tela pop-up de seleção de configuração do dispositivo é exibida.

2 Eu toquei [ Desconectar].
A conexão Bluetooth foi desconectada.

Modificando a conexão do dispositivo Bluetooth

Se houver vários dispositivos Bluetooth registrados neste dispositivo, você pode alternar a
conexão entre os diferentes dispositivos registrados.

1 Eu toquei [

] (Configuração do dispositivo).

2 Eu toquei [ Alterar tel.].
3 Eu toquei [ ] ( Áudio) ou [

] (Mãos livres) no

dispositivo selecionado.
A conexão será transferida para o dispositivo selecionado.
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Dispositivo auxiliar

(opcional)

Controle um dispositivo auxiliar, DVD auxiliar,
jogos ou reprodutor USB
Exemplo de tela auxiliar, DVD auxiliar, jogos, modo USB Player

Gerenciamento de dispositivo auxiliar (opcional)
Para controlar os dispositivos conectados aos terminais auxiliares da unidade, siga o
procedimento descrito abaixo.
• Configuração auxiliar para “On”. Consulte “Configurações auxiliares” (página 41).

• Dependendo da unidade conectada, os botões na tela podem não funcionar ou sua
operação pode ser diferente.

ATENÇÃO
É perigoso (e ilegal em muitos estados) para o motorista assistir TV /

[

vídeo enquanto dirige o veículo. Isso pode distrair sua atenção e

Para obter mais informações, consulte “Alterando o modo de exibição” (página

causar um acidente.

68).

Instale a unidade corretamente para que o motorista não possa assistir
TV / vídeo a menos que o veículo esteja parado e o freio de mão
aplicado.

Se a unidade não for instalada corretamente, o motorista poderá

] (Modo de exibição)

• Você não pode lidar com eles enquanto dirige.

Controle de um DVD player externo
Exemplo de tela de DVD player externo

assistir TV / vídeo enquanto dirige e sua atenção será perturbada, o
que pode causar um acidente. Isso pode ferir gravemente o motorista
e outras pessoas.

Aperte o botão

(ÁUDIO) para selecionar o modo auxiliar

(Assistente)*.

A tela do modo auxiliar (Auxiliar) é exibida.

* O nome dado como o nome do modo em “Configurando o nome da fonte auxiliar
(Auxiliary)” (página 41) aparece.
•
•

Para sua segurança, nenhum vídeo ou áudio será reproduzido durante a condução.

Você pode selecionar e alterar a fonte na tela do menu (página 19) ou na
tela Favoritos (página 22).

•

Para obter mais informações sobre o dispositivo auxiliar conectado, consulte o
Manual de operação.

Exibindo a tela da função AUX durante a reprodução do arquivo
de vídeo
Toque a tela.
A tela de função da fonte auxiliar (auxiliar) é exibida.

• A tela de funções muda para a tela visual no modo auxiliar (Auxiliar) por 5
segundos após a execução de uma operação. Para ocultar a tela de função da
fonte auxiliar (Auxiliar), toque na área de exibição do vídeo.

[

]

Toque no botão para voltar ao início do capítulo / faixa / arquivo atual. Toque
no botão mais uma vez para ir para o início do capítulo / trilha / arquivo
anterior. Toque e segure o botão para retroceder rapidamente.

[

]

Toque no botão para avançar para o início do próximo capítulo / faixa /
arquivo. Toque e segure o botão para avançar.

[/]
Alterne entre reproduzir e pausar.

[]
Tocar durante a reprodução inicia uma pré-parada. Tocar novamente interrompe
a reprodução.

[

]

Inicia / interrompe a reprodução repetida.

[

]

Inicia / pára a reprodução MIX
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[

] (Menu superior)

Exemplo de tela de trocador de DVD externo

Acesse a tela do menu principal.

[

] (Cardápio)

Acesse a tela do menu.

[

] (Menu de controle) *

Entra no modo de funções do menu.

[

] (Pasta de download)

Volte um programa / lista de reprodução / pasta.

[

] (Pasta de upload)

Avance um programa / lista de reprodução / pasta.

[

] (Modo de exibição) *

Você pode definir o modo de exibição. Para obter mais informações, consulte
“Alterando o modo de exibição” (página 68).

[

] (Ângulo)

Ângulo de acesso.

[

] (Áudio)

Acesse o áudio.

[

[Disco 1] - [Disco 6]

Selecione um disco.

• Toque no lado esquerdo da tela de operação ou deslize seu dedo para a
direita para exibir a tela de seleção de disco.

] (Subtítulo)

Acesse as legendas.

Controle do receptor de TV digital móvel (DVB-T)

Exemplo de tela do modo de função de menu
Exemplo de tela do modo de função de menu

[Chave]

O modo de funções do menu aparecerá.

[], [

]

Mova a localização do painel principal.

[

]

Feche o modo de funções do menu.

[

]

Feche o teclado.

[

], [

], [], []

Move o cursor do menu.

[

[Entrar]

Volte o número do canal / número do canal favorito.

Determina o item selecionado.
[Retorna

]

Retorna ao item / tela anterior.

* Você não pode lidar com eles enquanto dirige.

Operar um trocador de DVD externo
A tela do modo DVD-CHG e a tela do modo de função de menu são as mesmas da tela
de funções do DVD player externo. Consulte "Controle de um reprodutor de DVD
externo".

[

]
]

Avança o número do canal / número do canal favorito.

[

] (Canal ou Favoritos)]

Alterna entre o modo de canal e o modo de canal favorito.

[

(EPG) *

Acesso ao guia eletrônico de programação (EPG).

[

] (Cardápio)*

Acesse a tela do menu.

[

] (Menu de controle) *

Entra no modo de funções do menu.

[

] (A / V)

Altere a fonte.

[

] (Varredura)

Toque no botão para iniciar o processo de varredura.

[

] (Modo de exibição) *

Você pode definir o modo de exibição. Para obter mais informações, consulte
“Alterando o modo de exibição” (página 68).

* Você não pode lidar com eles enquanto dirige.
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• Se a configuração em “Definir a operação de controle direto” (página 41) estiver
definida como “Ativar”, é possível usar a função de contato direto. Botões de função
de contato direto exibidos na tela para operação. Para visualizar a tela de funções,
toque
[Ao controle].

Controlar uma TV
Exemplo de tela do modo de função de menu

[

], [

]

Volte um canal / número de canal memorizado.

[

], [

]

Avança um canal / número de canal memorizado.

[

] (Banda)

Mude a banda.

[

] (Sintonia) (Canal, Memória ou Manual)] (Memória

Alterna entre o modo de canal, modo predefinido e modo manual.

[

Automática)

O sintonizador procura e armazena automaticamente as estações.

[

] (Modo de exibição) *

Você pode definir o modo de exibição. Para obter mais informações, consulte
“Alterando o modo de exibição” (página 68).

* Você não pode lidar com eles enquanto dirige.
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Exibição de vídeo de visão traseira quando o

Operação de
câmera (opcional)

veículo está dando ré

1 Coloque a alavanca de câmbio na posição de marcha
voltar (R).

A imagem traseira aparece sempre que o carro dá ré.
Se uma câmera opcional estiver conectada, o vídeo da visualização da câmera pode ser visualizado
no monitor.

Uma câmera frontal ou traseira pode ser conectada à unidade. Configure a configuração

2 Se você mover a alavanca de câmbio para uma posição

de Seleção de câmera (frontal, traseira ou outra) dependendo da câmera conectada. Para

diferente de reverso (R), o monitor exibirá a imagem frontal * 1 * 3 ou

obter mais informações, consulte “Configuração de entrada da câmera” (página 42).

traseiro * 2 * 3 durante
10 segundos e então ele retornará à tela anterior.
* 1 Somente quando a câmera frontal está conectada.

Câmera frontal:
Ao conectar a câmera HCE-C257FD / HCE-C212FD, é possível exibir certas
condições na frente do veículo, como objetos, pessoas e outros obstáculos.

* 2 Quando não há câmera frontal conectada.

* 3 Quando o veículo está se movendo para frente e a velocidade excede um certo
valor, o monitor retornará automaticamente à tela da fonte anterior.

Câmera traseira:
Se uma câmera HCE-C127D / HCE-C157D / HCE-C252RD, etc. estiver conectada

•

para a largura do veículo e distância disponível) será exibida automaticamente no visor
desta unidade.

Outra câmera:

Tire fotos ao conectar a uma câmera diferente da câmera frontal ou traseira, como

Nunca dependa exclusivamente da câmera ao fazer backup. Vire e olhe e use a câmera
apenas para obter assistência adicional. Esta função pode ser usada se o cabo da

quando o veículo estiver em marcha à ré, a visão da câmera traseira (marcas de guia

•

marcha-ré estiver conectado corretamente.

•

Você pode realizar um ajuste de guia. Para obter mais informações,
consulte “Ajuste da guia da câmera traseira / frontal / lateral” (página 43).

uma câmera lateral e interna.

Você pode ajustar a qualidade da imagem da câmera. Itens de

Alterar o padrão da imagem da câmera traseira

configuração: Brilho / Cor / Contraste Consulte “Configurações
visuais” (página 34).
Se a câmera tiver uma função de botão de exibição, o botão de interruptor direto será
exibido.

Operação da câmera traseira

1 Toque na tela quando a imagem do
Câmera traseira.

Visualizando a imagem da câmera traseira na
tela do menu

Você pode exibir a tela de funções.

• Após 5 segundos, a tela de funções retornará à tela da câmera.

2 Eu toquei [ Retorno], [Panorama], [Canto] ou [ Superior].

1 Aperte o botão CARDÁPIO.

O padrão da imagem muda.

A tela do menu é exibida.

[Retorna]:

Vista traseira

[Panorama]: Vista panorâmica
[Canto]: Visualização do canto
[Superior]: Visualização do solo

• Para obter mais informações sobre padrões de imagem, consulte o Manual de
Operação da câmera.

• Você pode realizar um ajuste de guia. Para obter mais informações,
consulte “Ajuste da guia da câmera traseira / frontal / lateral” (página 43).

Botão [Câmera]

2 Eu toquei [ Câmera].
A imagem da câmera traseira é exibida.

•

Se o seu veículo for compatível com a função Câmera de visão traseira com áudio, você
poderá escolher se deseja ouvir o som externo.

Vá para “Câmera + Áudio Ligado / Desligado” (página 44). Toque na tela enquanto
•

a imagem da câmera é exibida e toque em
[] ou [] para retornar à tela de fonte principal ou à tela anterior.

•

Você pode realizar um ajuste de guia. Para obter mais informações,
consulte “Ajuste da guia da câmera traseira / frontal / lateral” (página 43).

Exibição da tela de orientação ligada / desligada

1 Toque na tela quando a imagem do
Câmera.
Você pode exibir a tela de funções.

• Após 5 segundos, a tela de funções retornará à tela da câmera.

2 Eu toquei [ Guia desligado] na tela do
Câmera traseira.
O guia irá desaparecer e o [ Guia desligado] vai para [ Guia Ligado].

3 Eu toquei [ Guia On] para ativar o guia.
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Ajustando a localização da tela de cuidado

Marca guia de distância
Os guias de distância representam a distância do nível do solo do pára-choque

1 Toque na tela quando a imagem do

traseiro. É muito difícil estimar com precisão a distância para objetos que estão
acima do nível do solo.

Câmera.
Você pode exibir a tela de funções.

No exemplo a seguir, a distância para A é 0,5m e a distância para B é 1m.

• Após 5 segundos, a tela de funções retornará à tela da câmera.

2 Eu toquei [ Cuidado].

<Display>

• A cada pressionamento, o local da advertência se move para cima ou para baixo na tela.
C

B

Sobre o guia da câmera traseira

PARA

(aproximadamente

Para exibir o guia, defina “Guide Screen Display On / Off” (página 81) como On. Além

0,5 m)

disso, para ajustar a guia, consulte “Ajustando a guia traseira / frontal / lateral da
câmera” (página 43). Você também pode desativar a orientação na tela de exibição da
câmera traseira.

<Posições de A, B e C>

Cerca de 1m

Significado das indicações
Ao reverter, a tela muda para a imagem da câmera traseira. Guias aparecerão para
ajudá-lo a visualizar a largura do carro e a distância do pára-choque traseiro.

No ecrã, de acordo com as marcas do guia de distância, o camião parece
estar estacionado a cerca de 1 m de distância (na posição B). Na
realidade, porém, se você recuasse para a posição A, iria colidir com o
caminhão.

Na tela, as posições A, B e C parecem estar em ordem de proximidade.
No entanto, a realidade é que as posições A e C estão à mesma
distância, e B está mais longe do que as posições A e C.

• As marcas de extensão da largura do carro representam a distância até a superfície da
estrada. A distância até um objeto localizado na estrada não é representada com
precisão pelos guias.

Marcações de extensão da largura do veículo (vermelho, amarelo e verde

Erro entre a tela e a superfície da estrada

dependendo da distância)

Nas seguintes condições, ocorrem erros entre a orientação na tela e a superfície da

Se devidamente calibrado, as marcações indicarão a largura do carro. Isso

estrada real. (As fotos mostram o caso em que a câmera foi instalada na posição

permite que você vire o carro ao fazer ré em linha reta.

padrão.)

As marcas representam a distância da traseira do carro (da extremidade

Se houver uma inclinação acentuada atrás do carro (exemplo)

traseira do pára-choque).
• As marcas não se movem em sincronia com o volante.

<Display>

• Define as marcas para caber na largura do veículo.

Marcas de indicação de distância
As marcas representam a distância da traseira do carro (da extremidade
traseira do pára-choque).
• As marcas não se movem em sincronia com o volante.
• Recomendamos medir a distância real para as marcas quando estacionar em
uma superfície nivelada.

•

Dependendo da condição do carro ou da superfície da estrada, o intervalo de
exibição pode variar.

•

A câmera tem um alcance de visão limitado. Objetos localizados em ângulos
extremos da câmera (por exemplo, sob o pára-choque ou nas extremidades opostas
do pára-choque) podem não estar no seu campo de visão.

•

A imagem da câmera traseira pode ter tons diferentes das reais.

•

Dependendo do tipo de carro, o guia pode se deslocar para a esquerda ou
direita. Este comportamento não é anormal.
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Marcas de indicação de distância

<Posição do carro>
Distâncias reais

Operação da câmera frontal
Visualizando a imagem da câmera frontal na
tela do menu

1 Aperte o botão CARDÁPIO.
A tela do menu é exibida.
Erro Erro

As marcas de guia de distância representam a distância para uma
superfície de estrada plana. Portanto, se houver uma inclinação
acentuada atrás do carro, os guias de distância parecerão mais próximos
do pára-choque traseiro do que realmente estão. Por exemplo, se houver
um obstáculo na encosta, ele pode parecer mais distante do que
realmente está.

Além disso, pode ocorrer um erro entre a orientação e o caminho
real do carro na superfície da estrada.

Botão [Câmera]

Se houver uma descida íngreme atrás do carro (exemplo)

2 Eu toquei [ Câmera].
A imagem da câmera frontal é exibida.

<Display>

• Toque na tela enquanto a imagem da câmera é exibida e toque
[] ou [] para retornar à tela de fonte principal ou à tela anterior.
• Você pode realizar um ajuste de guia. Para obter mais informações,
consulte “Ajuste da guia da câmera traseira / frontal / lateral” (página 43).

Alterar o padrão de imagem da câmera frontal

Se a câmera tiver uma função de botão de exibição, o botão de interruptor direto será
exibido.

<Posição do carro>

1 Toque na tela quando a imagem do
câmera frontal.
Você pode exibir a tela de funções.

• Após 5 segundos, a tela de funções retornará à tela da câmera.

2 Eu toquei [ Panorama], [Canto] ou [ Superior].
O padrão da imagem muda.
Erro

Erro

[Panorama]: Vista panorâmica
[Canto]: Visualização do canto

No caso de uma descida íngreme atrás do carro, os guias de distância
aparecerão mais longe do pára-choque traseiro do que realmente
estão. Se houver um obstáculo na encosta em declive, ele parecerá
mais próximo do que realmente está.

[Superior]: Visualização do solo

• Para obter mais informações sobre padrões de imagem, consulte o Manual de
Operação da câmera.

• Você pode realizar um ajuste de guia. Para obter mais informações,
consulte “Ajuste da guia da câmera traseira / frontal / lateral” (página 43).

Além disso, pode ocorrer um erro entre a orientação e o caminho
real do carro na superfície da estrada.

Sobre a configuração do acionador e

desativando a tela de guia e configuração
a localização da tela de cuidado
Quanto à câmera traseira, a tela de ativação e desativação do guia da câmera frontal e
a localização da tela de advertência podem ser definidas. Consulte “Ativação /
desativação da exibição da tela de orientação” (página 81) e “Definindo o local da tela
de cuidado” (página 82) para as funções.
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Operação de câmera lateral
Visualizando a imagem lateral da câmera na
tela do menu

1 Aperte o botão CARDÁPIO.
A tela do menu é exibida.

Botão [Câmera]

2 Eu toquei [ Câmera].
A imagem da câmera lateral é exibida.

•

Toque na tela enquanto a imagem da câmera é exibida e toque em

[] ou [] para retornar à tela de fonte principal ou à tela anterior.
•

Você pode realizar um ajuste de guia. Para obter mais informações,
consulte “Ajuste da guia da câmera traseira / frontal / lateral” (página 43).

•

Se você conectar uma câmera lateral usando um módulo de interface de multicâmera
opcional, poderá exibir a imagem da câmera lateral usando o [ Câmera] apenas se você
definir “Configurando uma câmera padrão” (página 44) para “Lado”. Se você conectar
uma câmera traseira e uma frontal ao mesmo tempo, toque em [ Traseira] ou

[Frente] na imagem da câmera traseira para alterar a imagem da câmera.

Alterar o padrão de imagem da câmera lateral

Se a câmera tiver uma função de botão de exibição, o botão de interruptor direto será
exibido.

1 Toque na tela quando a imagem do
câmera lateral.
Você pode exibir a tela de funções.

• Após 5 segundos, a tela de funções retornará à tela da câmera.

2 Eu toquei [ Traseira] ou [ Frente].
O padrão da imagem muda.
Traseira:

Visor traseiro do veículo Visor dianteiro

Frente:

do veículo

• Para obter mais informações sobre padrões de imagem, consulte o Manual de
Operação da câmera.

• Você pode realizar um ajuste de guia. Para obter mais informações,
consulte “Ajuste da guia da câmera traseira / frontal / lateral” (página 43).
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Sobre a função de
bloqueio do
veículo

Visor do sensor de estacionamento

O visor do sensor de estacionamento é ativado quando o sensor dianteiro ou traseiro do
veículo detecta um obstáculo à distância.

Exemplo de tela inteira do sensor de estacionamento
Quando o sensor dianteiro ou traseiro detecta um obstáculo à distância, a tela do
sensor de estacionamento e o indicador (
-

) correspondente às luzes da área.

A comunicação entre o veículo e a unidade pode definir e exibir várias funções do
veículo.
As funções disponíveis variam de acordo com o veículo. Para obter mais informações,
consulte o manual de instruções do seu veículo.

Principais funções disponíveis
• Permite que você verifique as configurações do ar condicionado na tela Clima.
*
• Permite verificar a existência de obstáculos na tela do sensor de estacionamento. *
• Permite definir várias configurações do veículo a partir da unidade.

* Se a função de interrupção estiver configurada para “On”, a tela muda automaticamente ao
configurar o ar condicionado ou quando a unidade detecta um obstáculo. Para obter mais
informações sobre as configurações de interrupção, consulte “Configurações originais do
sistema” (página 44).

Cores do indicador quando um obstáculo é detectado.
Vermelho: curta distância

Laranja: distância média

Modo de Informação do Veículo

Amarelo: longa distância

•
Você pode verificar a tela do clima e a tela do sensor de estacionamento na tela do

Dependendo da velocidade do veículo, quando uma determinada velocidade é excedida,
a tela do sensor de estacionamento pode não ser exibida.

menu da unidade. Para saber como exibir a tela de menu, consulte “Sobre a tela de

•

menu” (página 19).

Veículos não equipados com sensor de detecção de obstáculos não podem usar
esta função.

1 Eu toquei [

* [] Só é exibido se a câmera frontal ou traseira estiver travada.
] (Informações do veículo) na tela do menu.

A tela do modo Informações do veículo é exibida.

2 Toque na guia desejada na parte superior do

Exemplo de tela de bloqueio da câmera do sensor de estacionamento
(câmera traseira)

tela.

Você pode verificar se há obstáculos em uma imagem de câmera interligada

A tela Clima ou a tela Sensor de estacionamento será exibida.

conectando uma câmera frontal ou traseira.

• Se
emvocê
[ tocar

] (Ajustar veículo) na tela do modo de informações do veículo,

Você pode usar a unidade para definir várias configurações relacionadas a ligar /
desligar o veículo, formatos de exibição, etc. Para obter mais informações sobre as
funções que podem ser ajustadas, consulte o manual de instruções do veículo.

Exemplos de tela de função
As telas que podem ser exibidas nesta unidade variam dependendo do tipo de
veículo.

•

Toque na área de imagem da câmera para alternar para a tela inteira da câmera.
(Ao visualizar a imagem da câmera em tela inteira, toque na tela da câmera e, em

Exemplo de tela de clima

seguida, toque em
[Sensor] para retornar à tela de bloqueio da câmera do sensor de estacionamento.)

A tela Clima é ativada ajustando o ar condicionado do veículo. Os ícones dos itens
definidos são destacados.

•

Toque no ícone do carro para alternar para a tela inteira do sensor de estacionamento.
(Toque em [] na tela inteira do sensor de estacionamento para retornar à tela de bloqueio
da câmera do sensor de estacionamento.)

•

Para usar esta função, você deve definir a seleção da câmera para “Front / Other” ou
“Rear”. Para obter mais informações, consulte “Configuração de entrada da câmera”
(página 42).
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em formação

O que é FLAC?

FLAC (Free Lossless Audio Codec, Lossless Audio Codec) é um codec de arquivos de
áudio com compressão sem perdas desenvolvido e oferecido como software de código
aberto.

Codecs de compressão com perdas, como os formatos MP3 e AAC, reduzem

Atualização do software do produto

alguns dos dados para melhorar a eficiência da compressão.

No entanto, o formato FLAC pode reconstruir os dados para serem uma cópia
Este produto usa software que pode ser atualizado por meio de uma unidade flash

idêntica dos dados originais usando compactação sem perdas. A taxa de

USB. Baixe o software do site da Alpine e atualize o produto usando a unidade flash

compressão do formato FLAC é de aproximadamente 50%.

USB.
Método de criação de arquivo MP3 / WMA / AAC / FLAC (unidade flash USB)

Atualização do produto
Verifique o site da Alpine para obter detalhes de atualização.

Os dados de áudio são compactados por software com codecs MP3 / WMA / AAC /
FLAC (unidade flash USB). Para obter detalhes sobre a criação de arquivos MP3 /

http://www.alpine-europe.com

Informações importantes sobre o software

Sobre a licença de software do produto
O software instalado no produto contém software de código aberto. Visite o
seguinte site da Alpine para obter mais informações sobre software de código
aberto.

WMA / AAC / FLAC (unidade flash USB), consulte o manual do usuário do software.
Os arquivos MP3 / WMA / AAC / FLAC (unidade flash USB) que podem ser
reproduzidos neste dispositivo têm as extensões de arquivo. MP3: "mp3"

WMA: "wma"
AAC: "m4a"
FLAC: "flac" / "fla"

O WMA não oferece suporte aos seguintes arquivos: Windows Media Audio

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

Professional, Windows Media Audio 10 std ou Windows Media Audio 10 Pro Lossless.

Existem muitas versões diferentes do formato AAC. Verifique se o software

Sobre os formatos suportados

usado está em conformidade com os formatos aceitáveis listados abaixo. O

• Para a lista de formatos de vídeo suportados pela memória flash USB, consulte
“Sobre o formato de vídeo USB” (página 58).

A reprodução de arquivos AAC codificados pelo iTunes é compatível.

Sobre MP3 / WMA / AAC / FLAC

formato pode não ser reproduzido, embora a extensão seja válida.

Taxas de amostragem de reprodução e taxas de bits com suporte

MP3 (unidade flash USB)
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz,

CUIDADO
Exceto para uso pessoal, a duplicação de dados de áudio (incluindo

amostragem:

12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Taxas de bits de 8 - 320 kbps:

dados MP3 / WMA / AAC / FLAC) ou sua distribuição, transferência ou
cópia, seja gratuita ou não, sem a permissão do proprietário dos

WMA (unidade flash USB)

direitos autorais é estritamente proibida pelo leis de direitos autorais e
tratados internacionais.

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz,
amostragem:

11,025 kHz, 8 kHz

Taxas de 5 - 384 bits kbps:

O que é MP3?

AAC (unidade flash USB)
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz,

MP3, cujo nome oficial é “MPEG Audio Layer 3”, é um padrão de compressão

12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

formulado pela ISO (International Standardization Organization) e MPEG, que é uma

amostragem:

instituição conjunta das atividades da IEC.

Taxas de bits de 16 - 320 kbps:

Os arquivos MP3 contêm dados de áudio compactados. A codificação MP3 pode
compactar dados de áudio em proporções notavelmente altas, compactando
arquivos de música em um décimo de seu tamanho original. Isso é conseguido
mantendo a qualidade de CD. O formato MP3 permite que altas taxas de
compressão sejam alcançadas, eliminando sons que são inaudíveis ao ouvido
humano ou mascarados por outros sons.

FLAC (unidade flash USB)
96 kHz, 88,2 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,
amostragem:

22,05 kHz, 16 kHz, 8 kHz

Número

1 canal, 2 canais

canais:
Este dispositivo pode não reproduzir corretamente dependendo das taxas de

O que é WMA?
WMA ou “Windows Media ™ Audio” é a abreviação de dados de áudio compactados.
Os dados de áudio WMA são semelhantes aos de MP3.

O que é AAC?

AAC é a abreviatura de “Advanced Audio Coding” e é um formato básico de
compressão de áudio usado por MPEG2 ou MPEG4.
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amostragem.

Tags ID3 / tags WMA

Terminologia

Este dispositivo oferece suporte a tags ID3 ver.1.0, ver.1.1, ver.2.2, ver.2.3,
ver.2.4 e WMA ver.1.x. Se os dados de tag estiverem em um arquivo MP3 /
WMA / AAC, este dispositivo pode exibir os dados de tag ID3 / WMA de título
(título da faixa), nome do artista e nome do álbum.

Taxa de bits
Esta é a taxa de compressão de “som” especificada para codificação. Quanto
maior for a taxa de bits, maior será a qualidade do som, embora os arquivos sejam
maiores.

"?" Será mostrado. para caracteres não suportados.

O número de caracteres pode ser limitado ou não ser exibido
corretamente, dependendo das informações da tag.

Taxa de amostragem

Este valor mostra quantas vezes os dados são amostrados (registrados) por segundo. Por
exemplo, discos compactos de música usam uma taxa de amostragem de 44,1 kHz,

Reprodução de MP3 / WMA / AAC / FLAC

portanto, o nível de som é amostrado (gravado) 44.100 vezes por segundo. Quanto maior

Os arquivos MP3 / WMA / AAC são preparados e gravados em uma unidade flash

for a taxa de amostragem, maior será a qualidade do som, embora o volume de dados

USB.

também seja maior.

• Número máximo de arquivos / pastas reproduzíveis

Unidade flash USB: 10.000 arquivos / pastas (incluindo pasta raiz)

Codificação
• Maior tamanho de arquivo reproduzível: 512 MB

Conversão de CDs de música, arquivos WAVE (AIFF) e outros arquivos de som

Se um disco exceder esses limites, pode não ser reproduzido.

no formato de compressão de áudio especificado.

Se o nome de um arquivo / pasta for longo, o número máximo de arquivos pode
diminuir.
• Os arquivos de áudio e vídeo são contados se seus formatos puderem ser
reproduzidos nesta unidade.

Rótulo
Informações sobre músicas, como títulos, nomes de artistas, nomes de álbuns,
etc., gravados em arquivos MP3 / WMA / AAC / FLAC (unidade flash USB).

Mídia suportada
Mídia que este dispositivo pode reproduzir a partir de uma unidade flash USB.

Pasta raiz
A pasta raiz está no nível superior do sistema de arquivos (ou diretório raiz). A

Sistemas de arquivos correspondentes

pasta raiz contém todas as pastas e arquivos. Ele é criado automaticamente para
todos os discos gravados.

Este dispositivo oferece suporte a arquivos FAT 16/32.

A profundidade máxima da pasta é 8 (incluindo o diretório raiz). Os nomes dos
arquivos são limitados a 256 caracteres (incluindo a extensão).
Os caracteres válidos para nomes de pastas / arquivos são letras AZ (maiúsculas),
números 0-9 e “_” (sublinhado).

Ordem de arquivo

Os arquivos são reproduzidos na ordem em que o software de gravação os
despeja no disco. Portanto, a ordem de reprodução pode não corresponder ao
esperado. Verifique a ordem de escrita na documentação do software. A ordem de
reprodução das pastas e arquivos é a seguinte. (Os números a seguir podem ser
diferentes do que realmente aparece.)

Encadernador

raiz

FileMP3 / WMA /
Encadernador

AAC / FLAC / WAV
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Rádio

Em caso de dificuldade

Nenhuma estação é recebida.

• Não há antena ou há uma conexão aberta no cabo da antena.
Se surgir um problema, desligue-o e ligue-o novamente. Se a unidade
ainda não funcionar corretamente, verifique os problemas listados
abaixo. Este guia o ajudará a isolar o problema se a unidade não estiver
funcionando. Caso contrário, certifique-se de que o restante do sistema
esteja conectado corretamente ou consulte o seu revendedor
autorizado Alpine.

- Verifique se a antena está conectada corretamente e substitua a
antena ou o cabo, se necessário.

Não é possível sintonizar estações no modo de busca.
• Você está em uma área de recepção fraca.
- Verifique se o sintonizador está no modo DX.

• Se você estiver em uma área de sinal forte, a antena pode não estar
devidamente aterrada ou conectada.

Problemas básicos

Nenhum item ou função aparece na tela.
• O veículo está com a ignição desligada.

•
•

- Mesmo que a unidade esteja conectada de acordo com as instruções, ela não
funcionará se a ignição do veículo estiver desligada. Cabos de alimentação mal
ajustados.

- Verifique as conexões da antena, se está devidamente aterrada e se o
local de montagem está correto.

• O comprimento da antena pode não ser adequado.
- Verifique se a antena está totalmente estendida. Se estiver quebrado,
substitua-o por um novo.
A transmissão está alta.

• O comprimento da antena não é adequado.
- Verifique os cabos de alimentação. Fusível
queimado.

- Verifique o fusível no cabo da bateria do aparelho; substitua se
necessário.
• Mau funcionamento do microcomputador interno devido a interferência,
etc.
- Pressione o botão RESET com uma caneta esferográfica ou outro item
pontiagudo.

Nenhum som é ouvido ou o som não é natural.
• Configuração incorreta dos controles de volume / equilíbrio / atenuador.

- Reajuste os controles.

• As conexões não estão bem feitas ou estão soltas.

- Verifique as conexões e aperte-as.
A tela está escura.
• O controle de brilho / contraste está definido para a posição mínima.
- Ajuste o controle de brilho / contraste.

- Estenda totalmente a antena. Se estiver quebrado, substitua por outro.

• A antena está mal aterrada.
- Verifique se a antena está bem aterrada e se o local de montagem
está correto.
• O sinal da estação é fraco e barulhento.
- Se a solução acima não funcionar, sintonize outra estação.

Áudio USB
A unidade não funciona.

• Condensação.

- Espere um pouco (cerca de 1 hora) para que a condensação
evapore.
A imagem não está clara ou tem ruído.
• A bateria do veículo está um pouco descarregada.

- Verifique a bateria e as conexões.
(A unidade pode não funcionar corretamente se a carga da bateria for
inferior a 11 volts com uma carga aplicada.)

• A temperatura do veículo está muito baixa.
- Aumente a temperatura no interior do veículo até que esteja dentro da
faixa de temperatura de operação.

• As conexões do dispositivo auxiliar não são seguras.
- Verifique as conexões e aperte-as.
• O cabo do freio de mão não está conectado corretamente. O freio de
• estacionamento não está aplicado corretamente.
- Ligue o cabo do travão de mão e, em seguida, aplique o travão de mão.

Sistema de entretenimento do banco traseiro
Nenhum som do DVD é ouvido nos fones de ouvido do monitor traseiro.

• O processador de áudio externo e DVD player (DVE5300) estão opticamente conectados.

- Defina a saída de áudio do DVD player para “LPCM”.
Navegação

As imagens exibidas mostram movimento anormal.
• A temperatura no veículo está muito alta.
- Baixe a temperatura no interior do veículo.
O controle remoto opcional não funciona.
• A configuração do sensor do controle remoto de “Configuração do sensor
remoto” (página 45) não está ajustada nesta unidade (“Frente”).

- Defina para "Front".
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A navegação não funciona corretamente.
• Reinicie o sistema de navegação.
- Gire a chave de ignição e coloque-a na posição ON.

A música ilegível foi pulada.

Se a seguinte mensagem aparecer

• Um arquivo WMA protegido contra cópia foi detectado.

Várias mensagens podem aparecer na tela durante a operação. Além das mensagens

• Foi usada uma taxa de bits / taxa de amostragem não suportada pela
unidade.

que informam sobre o status atual ou que orientam para a próxima operação, existem
as seguintes mensagens de erro. Se você vir uma das seguintes mensagens de erro,

- Você só pode reproduzir arquivos não protegidos contra cópia.

- Use uma taxa de bits / taxa de amostragem suportada pela unidade.

siga cuidadosamente as instruções na coluna de solução.
Erro de antena DAB

Sistema

Se você estiver dirigindo, pare antes de usar esta função.
• Uma operação de configuração, etc., foi realizada enquanto o veículo estava em
funcionamento.
- Desloque o veículo para um local seguro, pare e aplique o travão de estacionamento e, em
seguida, efetue a operação mencionada.

Problema de alimentação USB.
• O dispositivo USB recebe uma corrente anormal.

- Em seguida, gire a chave de ignição para a posição desligada (e
após a ativação).
- Tente conectar outro iPod / iPhone / unidade flash USB.

• O cabo da antena DAB está danificado ou não está conectado corretamente ao
produto.

- Verifique se o cabo da antena não está dobrado ou danificado. Se necessário,
troque a antena.

• A antena DAB recebe uma corrente anormal.
- Conecte a antena corretamente a um veículo de aterramento negativo
de 12 volts.

Bluetooth

Conecte o dispositivo de áudio Bluetooth.
• O dispositivo de áudio Bluetooth não está conectado corretamente.
- Verifique as configurações da unidade e do dispositivo de áudio
Bluetooth e reconecte.

Dispositivo USB não compatível.

• Uma unidade flash USB está conectada por meio de um hub.
A agenda não pode ser carregada.

- Não é possível reproduzir de uma unidade flash USB por meio de um
hub. As conexões via hubs USB também não são suportadas.

• A lista telefônica não pode ser lida devido à desconexão do telefone celular, etc.

- Verifique a conexão do celular, sincronize e adicione-o novamente.
(Ver página 74)
Formato de arquivo não suportado.
• Foi selecionado um arquivo de vídeo USB não suportado por esta unidade.
- Verifique se o arquivo de vídeo pode ser reproduzido visualizando “Sobre o
formato de vídeo USB” (página 58).

Audiovisual
Dispositivo USB conectado não compatível.

• Um iPod / iPhone não compatível com esta unidade está conectado.
- Conecte um iPod / iPhone compatível à unidade.
- Reinicialize o iPod.

•

•

Um dispositivo USB que não é compatível com esta unidade está conectado.

- Tente conectar outra unidade flash USB. Erro de
comunicação.

- Em seguida, gire a chave de ignição para a posição desligada (e
após a ativação).
- Verifique a tela reconectando o iPod / iPhone à unidade usando
o cabo do iPod / iPhone.
- Verifique a tela reconectando a unidade flash USB e a unidade.

• O telefone celular conectado não suporta a sincronização de
sua agenda.

- Conecte um telefone celular que suporte a sincronização de calendário
e sincronize novamente. (Ver página 74)

HDMI
Erro de comunicação HDMI,
verifique o dispositivo e reconecte-o.
• Erro de comunicação.
- Em seguida, gire a chave de ignição para a posição desligada (e
após a ativação).

- Verifique a tela reconectando o HDMI à unidade usando o cabo
HDMI.
- Verifique a tela após reconectar o dispositivo HDMI e a
unidade.

Erro de corrente HDMI.
Por favor, reconecte o seu dispositivo.
• O dispositivo HDMI está recebendo uma corrente anormal.

• Causado por incompatibilidade com a unidade da versão de software do iPod
/ iPhone.

- Atualize a versão do software do iPod / iPhone para que seja compatível
com esta unidade.

- Em seguida, gire a chave de ignição para a posição desligada (e
após a ativação).
- Desconecte o dispositivo HDMI da unidade e reconecte-o.

• O iPod / iPhone não foi verificado.
- Conecte outro iPod / iPhone.

Não há dados.

• O reprodutor iPod / iPhone não contém dados.
- Baixe os dados para o iPod / iPhone e conecte-o à unidade.

• A unidade flash USB não contém dados.
- Baixe os dados para a unidade flash USB e conecte-a a esta unidade.

Muitos monitores conectados à saída HDMI. Verifique a
conexão.
• Existem mais de 4 monitores HDMI conectados.

• Uma conexão em cascata foi feita com mais de 2 distribuidores.
- Você deve usar um único hub e menos de 4 monitores HDMI durante
a conexão.
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Erro de comunicação CAN nas
configurações originais do sistema

especificações

• Erro de comunicação.
- Verifique a conexão da caixa Configurações do sistema original.

SEÇÃO DE MONITOR
Tamanho da tela

9 ”(X903D)
8 ”(X803D-U)
7 ”(INE-W720D)

Tipo LCD

Tipo transparente TN LCD Matriz

Sistema operativo

ativa TFT

Aplicar Alpine TuneIt App
Você não pode usar o Sound App porque o
processador externo está ativado.

• “Configuração de AP externo” (página 46) está “Ligado”.
- Se “AP externo” (página 46) estiver definido como “Ligado”, você não poderá fazer
ajustes de som no Alpine TuneIt App. Defina “AP externo” como “Desligado” para
fazer o ajuste de som no aplicativo Alpine TuneIt.

Número de elementos da imagem
1.152.000 elementos (800 × 480 × 3

(RGB))

Número efetivo de elementos de imagem
99% ou mais

Sistema de luz

Conduziu

Navegação
A posição do veículo não está correta.

• A recepção do sinal GPS é fraca.
- Dirija o veículo até uma área com boa recepção GPS para que a
unidade seja recalibrada. Vá para um local com boa recepção GPS.

SEÇÃO FM TUNER
Alcance de sintonia

87,5 - 108,0 MHz

Sensibilidade útil em mono

8,1 dBf (0,7 μV / 75 ohms)

Limite de sensibilidade 50 dB 12 dBf (1,1 μV / 75 ohms)
Seletividade de canal

Nenhuma operação
• Condensação de umidade

- Espere o tempo suficiente para que a umidade evapore
(aproximadamente 1 hora).
• Temperatura ambiente

- Certifique-se de que a temperatura no interior do veículo esteja entre 0 ° C e 45
° C.

80 dB

alternativa

A relação sinal-ruído

65 dB

Separação estéreo

35 dB

Taxa de captura

2,0 dB

TUNER SECTIONORMW
Alcance de sintonia

531 - 1.602 kHz

Sensibilidade útil

25,1 μV / 28 dBf

SEÇÃO LW TUNER
Alcance de sintonia

153 - 281 kHz

Sensibilidade (Padrão IEC)

31,6 μV / 30 dBf

SEÇÃO DAB
Faixa de sintonia BAND III Faixa de

174,93 - 239,2 MHz

sintonia L-BAND Sensibilidade

1.452,96 - 1.490,6 MHz

utilizável

- 103 dBm

A relação sinal-ruído

95 dB

Separação estéreo

85 dB

SEÇÃO USB
Requisitos USB

USB 2.0

Consumo máx. Energia

1.500 mA (suporte CDP)

Classe USB

USB (armazenamento em massa)

Sistema de arquivo

FAT16 / 32

Número de canais

2 canais (estéreo)

Resposta de frequência * 1

5 - 20.000 Hz (± 1 dB)

Distorção Harmônica Total

0,008% (a 1 kHz) 95

Gama dinâmica

dB (a 1 kHz)

A relação sinal-ruído

100 dB

Separação de canais

85 dB (a 1 kHz)

* 1 A resposta de frequência pode variar dependendo do software de codificação ou
da taxa de bits.

SECTIONHDMI
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Formato de entrada

480p / VGA

Formato de saída

480p

SEÇÃO GPS
Frequência de recepção de GPS 1.575,42 ± 1 MHz Sensibilidade
de recepção de GPS -136 dB máx.

• O painel LCD é fabricado com tecnologia de fabricação de extrema precisão. Sua
proporção efetiva de pixels é superior a 99,99%. Isso significa que existe a
possibilidade de que
0,01% dos pixels estão sempre LIGADOS ou DESLIGADOS.

SEÇÃO GLONASS
Freqüência de recepção GLONASS

1.597,807 MHz - 1.605,6305 MHz
Sensibilidade de recepção GLONASS
- 137 dB máx.

SEÇÃO Bluetooth
Especificação Bluetooth

Bluetooth V3.0

Faixa de frequência

2.402 - 2.480 MHz

Potência de saída

+ 4 dBmmax. (Tipo de energia 2)

Perfil

HFP (perfil mãos-livres)
OPP (Perfil Push de Objeto)
PBAP (perfil de acesso à lista telefônica) A2DP
(áudio avançado

Perfil de Distribuição)

AVRCP (Áudio / Vídeo Remoto
Perfil de Controle)

SPP (Perfil de Porta Serial)

GERAL
Alimentando

14,4 V DC

(Faixa permitida de 11-16 V)
Temperatura de operação
- 20 ° C a + 60 ° C

Potência máxima de saída Nível de

50W × 4
saída de áudio

Pré-saída (dianteira, traseira):
4 V / 10 kohms (máx.)

Preout (subwoofer):
4 V / 10 kohms (máx.)
Peso

1,51 kg (X803D-U)

1,41 kg (INE-W720D)
TAMANHO DO CHASSIS

Largura

198 mm (X803D-U)

178 mm (INE-W720D)

Altura

125 mm (X803D-U)

100 mm (INE-W720D)
Profundidade

147 mm

TAMANHO DO CORPO DA FRENTE

Largura

191 mm (X803D-U)

171 mm (INE-W720D)

Altura

121 mm (X803D-U)

Sobre as regras do regulamento de radiação eletromagnética do
Bluetooth

96 mm (INE-W720D)
Profundidade

19 mm

• O X903D foi projetado exclusivamente para um modelo específico de carro.

• Devido à melhoria contínua do produto, as especificações e o design estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.

Declaração de conformidade
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6 GARANTIA LIMITADA:

DISPOSIÇÕES DA LICENÇA DE USUÁRIO FINAL
PARA PRODUTOS DE AUTOMÓVEL

6.1. VOCÊ RECONHECE QUE OS SERVIÇOS TOMTOM NÃO FORAM DESENVOLVIDOS
PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS E, PORTANTO, É SUA
RESPONSABILIDADE ASSEGURAR QUE AS INSTALAÇÕES E FUNÇÕES DOS
SERVIÇOS TOMTOM SEJAM ADAPTADAS ÀS SUAS NECESSIDADES. A TOMTOM

Os seguintes termos e condições aplicam-se a qualquer uso que você fizer de
qualquer um dos serviços fornecidos pela TomTom (o “ Serviços TomTom ”). Os
serviços são considerados fornecidos pela TomTomGlobal Content BV. Você não deve
usar os Serviços TomTom se não concordar com as disposições a seguir.

NÃO GARANTE OU NÃO PODE GARANTIR QUE OS SERVIÇOS DA TOMTOM
FUNCIONARÃO DE FORMA

ININTERRUPTO OU SEM ERROS. VOCÊ DEVE PRESTAR ATENÇÃO
ESPECIAL PARA O FATO DE QUE ERROS DE CÁLCULO PODEM OCORRER
AO USAR O SOFTWARE EM UM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO QUE PODE, POR

1 CONCESSÃO DE LICENÇA: Os Serviços TomTom são fornecidos a você

Você só pode usar os Serviços TomTom para uso pessoal e exclusivamente em
combinação com o dispositivo de hardware incorporado em seu veículo. A licença
concedida é intransferível. Se o software for fornecido como parte dos Serviços

EXEMPLO, SER CAUSADO POR CONDIÇÕES AMBIENTAIS LOCAIS E
INCOMPLETAS. A TOMTOMNOGUARANTE QUE OS SERVIÇOS DA TOMTOM
PODEM INTERAGIR COM OUTRO SISTEMA, DISPOSITIVO OU PRODUTO (por
exemplo, SOFTWARE OU HARDWARE).

TomTom, você terá apenas o direito de usar o formato binário desse software e não
terá o direito de receber o código-fonte. Se você obtiver ou receber melhorias,
atualizações ou suplementos nos Serviços TomTom, o uso de tais melhorias,
atualizações ou suplementos será regido pelo acima exposto, a menos que existam
outras condições que regem as melhorias, atualizações ou suplementos, neste
caso, eles serão regidos por aplicação dessas condições. Todos os outros direitos
não especificamente concedidos neste parágrafo são reservados à TomTom.

6,2 SEM LIMITAÇÃO DO ARTIGO 6.1 ACIMA, OS SERVIÇOS DA TOMTOM E QUAISQUER
RESULTADOS GERADOS PELOS SERVIÇOS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÃO” E
“COM TODAS AS FALHAS”; E A TOMTOM ISENTA-SE EXPRESSAMENTE DE TODAS AS
OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE
LIMITANDO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO VIOLAÇÃO, COMERCIABILIDADE,
QUALIDADE SATISFATÓRIA, PRECISÃO, DIREITO E ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO CONSEQÜENTE.

2 SEGURANÇA: Os Serviços TomTom são destinados a

fornecem informações e serviços de navegação relacionados apenas com a sua
viagem e não se destinam a ser usados como uma ferramenta relacionada com a
segurança nem podem alertá-lo de todos os perigos e riscos na estrada em que
está viajando. Portanto, você tem a obrigação de dirigir com segurança e prudência
(prestando a devida atenção e cuidado na estrada), bem como cumprir todas as
regras e regulamentos de trânsito aplicáveis. Você é responsável por usar os

6.3. AS DISPOSIÇÕES DESTE ARTIGO NÃO AFETARÃO SEUS DIREITOS
LEGAIS SOB A LEI.
ATUAL NACIONAL, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER
GARANTIA REGULATÓRIA OBRIGATÓRIA. SE QUALQUER PARTE DESTA
GARANTIA FOR CONSIDERADA NULA OU INEXECÍVEL, AS PARTES RESTANTES
DA GARANTIA LIMITADA PERMANECERÃO COM EFEITO TOTAL.

Serviços TomTom de uma forma que não o distraia e evite uma direção segura.
7 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:

7.1. NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, NEM A TOMTOMNI SEUS

3 - ATUALIZAÇÕES E ALTERAÇÕES NOS SERVIÇOS
TERMOS: A TomTom reserva-se o direito, com ou sem aviso prévio, de
descontinuar, atualizar, modificar, melhorar e complementar os Serviços TomTom
e de modificar estes termos.
Quatro. RESTRIÇÕES: Aluguel, leasing,
apresentação, representação ou disseminação pública dos Serviços TomTom ou
qualquer outro tipo de distribuição dos mesmos. Exceto conforme permitido pela
lei aplicável, você não copiará ou modificará os Serviços TomTom ou qualquer
parte deles, nem permitirá que outra pessoa o faça, e não descompilará ou

FORNECEDORES, AGENTES, DIRETORES OU FUNCIONÁRIOS SERÃO
RESPONSÁVEIS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO POR DANOS,
SEJAM DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS, DE OUTRA
FORMA, DANOS PELA IMPOSSIBILIDADE DE USAR OU ACESSAR OS
SERVIÇOS, PELA PERDA DE DADOS, PERDA DE NEGÓCIOS, PERDA DE
LUCROS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU SEMELHANTES)
RESULTANTES DE OU RELACIONADOS AO USO, IMPOSSIBILIDADE DE
USO OU ACESSO, OU O DESEMPENHO DE OS SERVIÇOS, MESMO
QUANDO A TOMTOM TIVER SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS
DANOS.

desmontará os Serviços TomTom. É proibido usar os Serviços em conexão com
qualquer atividade ou conduta ilegal, fraudulenta, desonesta ou antiética.
7.2. NA MEDIDA QUE TOMTOMNO ESTÁ AUTORIZADO SOB A LEI
APLICÁVEL A EXCLUIR SUA
5 PROPRIEDADE: Todos os direitos de propriedade intelectual

relacionados aos Serviços TomTom são propriedade da TomTom e / ou de seus
fornecedores.

RESPONSABILIDADE SOB O ARTIGO 7.1 ACIMA, A RESPONSABILIDADE
TOTAL JUNTA DA TOMTOM PARA VOCÊ SERÁ LIMITADA AO VALOR DE
100,00 USD.

7.3. AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ACIMA MENCIONADAS DE
ACORDO COM ESTE ARTIGO 7 NÃO: (I) AFETAM SEUS DIREITOS SOB
A LEGISLAÇÃO NACIONAL ATUAL; (II) EXCLUIR OU LIMITAR
QUALQUER
RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER EXCLUÍDA OU LIMITADA DE ACORDO
COM A LEI APLICÁVEL.
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8 LINKS PARA SITES DE TERCEIROS: TomTomno é responsável por

conteúdo das páginas ou serviços de terceiros, dos links incluídos nas páginas ou
serviços de terceiros, ou de alterações ou atualizações nas páginas ou serviços de
terceiros fornecidos pelos Serviços TomTom ou outros. A TomTom fornece esses
links e acessos a páginas e serviços de terceiros exclusivamente para a
conveniência do usuário, e a inclusão de links ou acessos não constitui um endosso
da TomTom ou de terceiros ao site ou serviço de terceiros. O uso desses links ou
páginas de terceiros e a maneira como você usa essas páginas e links de terceiros
serão de sua responsabilidade e serão por sua própria conta e risco.

e, além disso, você não os usará de forma ilegal ou fraudulenta.

9 RESOLUÇÃO E EXECUÇÃO DIRETA: Sem prejuízo para os outros

direitos, a TomTom pode rescindir imediatamente este EULA se você violar qualquer
um de seus termos e condições. As disposições deste Contrato, que por sua
natureza devem permanecer em vigor após a rescisão, permanecerão em vigor
após a rescisão deste EULA. Além disso, você concorda que a TomTom pode impor
diretamente estes termos contra você.
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DISPOSITIVOS QUE EMITEM RADIOONDAS. Os seguintes produtos e sistemas em seu veículo emitem ondas de rádio quando em operação.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

Por meio deste, ALPINE ELECTRONICS, INC. declara que o tipo de equipamento de rádio X903D, X803D-U, INE-W720D está em conformidade com a Diretiva 2014/53 /
EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: http://www.alpine.com/e/research/doc/

Em conformidade com o Regulamento 10 da UNECE (E-Mark)

[NO]

Por meio deste, Alpine Electronics, inc. declara que o tipo de equipamento de rádio X903D, X803D-U, INE-W720D está em conformidade com

Inglês

Diretiva 2014/53 / UE.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:

http://www.alpine.com/e/research/doc/
[BG]

С настоящото Alpine Electronics, inc. декларира, че този тип радиос ъоръжение X903D, X803D-U, INE-W720D e в съответствие с Директива

búlgaro

2014/53 / ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

http://www.alpine.com/e/research/doc/
[CZ]

Shy Alpine Electronics, inc. prohlašuje, že typ rádiového zařízení X903D, X803D-U, INE-W720D je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU.

Tcheco

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[DÁ]

Hermed erklærer Alpine Electronics, inc., Em radioudstyrstypen X903D, X803D-U, INE-W720D er i overensstemmelsemed direktiv 2014/53 / EU.

dinamarquês

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
http://www.alpine.com/e/research/doc/
[DE]

Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., Dass der Funkanlagentyp X903D, X803D-U, INE-W720D der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht.

alemão
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.alpine.com/e/research/doc/
[A]

Με την παρούσα ο / η Alpine Electronics, inc., Δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός X903D, X803D-U, INE-W720D πληροί ο ραδιοεξοπλισμός X903D, X803D-U, INE-W720D πληροί τηνην γία53 γία53 / ηνας 2014 /

grego

ηνας.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστ οσελίδα στο διαδίκτυο:
http://www.alpine.com/e/research/doc/
[ISTO É]

Por meio deste, Alpine Electronics, inc. declara que o tipo de equipamento de rádio X903D, X803D-U, INE-W720D está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE.

espanhol

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:

http://www.alpine.com/e/research/doc/
[ET]

Käesolevaga deklareerib Alpine Electronics, inc. et käesolev raadioseadme tüüp X903D, X803D-U, INE-W720D vastab direktiivi 2014/53 / EL nõuetele.

estoniano

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[FI]

Alpine Electronics, inc. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi X903D, X803D-U, INE-W720D em direktiivin 2014/53 / EU mukainen.

finlandês

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti em saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

http://www.alpine.com/e/research/doc/
[FR]

Le soussigné, Alpine Electronics, inc., Declara que o equipamento de rádio do tipo X903D, X803D-U, INE-W720D está em conformidade com a diretiva 2014/53

francês

/ EU.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível na Internet, no seguinte endereço:

http://www.alpine.com/e/research/doc/
[HR]

Alpine Electronics, inc. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipo X903D, X803D-U, INE-W720D u skladu s Direktivom 2014/53 / EU.

croata
Cjeloviti tekst EU izjave ou sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[HU]

Alpine Electronics, inc. igazolja, hogy a X903D, X803D-U, INE-W720D typusú rádióberendezé s megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek.

húngaro
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[É]

Hér, Alpine Electronics, inc. lýsir yfir að radíóbúnaður tegund X903D, X803D-U, INE-W720D er í samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB.

islandês
O texto completo de ESB-samræmisyfirlýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[ITEM]

O fabricante, Alpine Electronics, inc., Diz o tipo de aparelho de rádio X903D, X803D-U, INE-W720D è de acordo com a diretiva 2014/53 / EU.

italiano

O texto completo da Dichiarazione de conformidade da UE está disponível para a seguinte Internet indirizzo:

http://www.alpine.com/e/research/doc/
[LT]

Aš, Alpine Electronics, inc., Patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas X903D, X803D-U, INE-W720D atitinka Direktyvą 2014/53 / ES. ES visas atitikties

lituano

deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.alpine.com/e/research/doc/

[LV]

Ar šo Alpine Electronics, inc. deklarē, ka radioiekārta X903D, X803D-U, INE-W720D atbilst Direktīvai 2014/53 / ES. Pilns EN atbilstības

letão

deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.alpine.com/e/research/doc/

[MT]

B'dan, Alpine Electronics, inc., Niddikjara li dan it-tip ta 'tagħmir tar-radju X903D, X803D-U, INE-W720D huwa konformi madDirettiva 2014/53 / UE.

maltês
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta 'konformità tal-UE huwa disponibbli f' dan l-indirizz tal-Internet li ġej:
http://www.alpine.com/e/research/doc/
[NL]

Hierbij verklaar ik, Alpine Electronics, inc., Aparelho de rádio do tipo Dat het X903D, X803D-U, INE-W720D em conformidade com Richtlijn 2014/53 / EU.

holandês

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.alpine.com/e/research/doc/
[NÃO]

Herved Alpine Electronics, inc. erklærer e radioutstyr tipo X903D, X803D-U, INE-W720D er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten i

norueguês

EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse: http://www.alpine.com/e/research/doc/

[PL]

Alpine Electronics, inc. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego X903D, X803D-U, INE-W720D jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE.

polonês

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.alpine.com/e/research/doc/
[PT]

O (a) abaixo assinado (a) Alpine Electronics, inc. declara que o presente tipo de equipamento de rádio X903D, X803D-U, INE-W720D está em

Português

conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE.
Ou o texto completo da declaração de conformidade está disponível, não seguindo o endereço da Internet:

http://www.alpine.com/e/research/doc/
[RO]

Prin prezenta, Alpine Electronics, inc. Declare o tipo de rádio X903D, X803D-U, INE-W720D que está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / EU.

romena
Texto completo da declaração da UE de conformidade com esta disponibilidade da următoarea adresă internet:

http://www.alpine.com/e/research/doc/
[SK]

Alpine Electronics, inc. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu X903D, X803D-U, INE-W720D je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ.

Eslovaco

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[SL]

Alpine Electronics, inc. potrjuje, da je tip radijske opreme X903D, X803D-U, INE-W720D skladen z Direktivo 2014/53 / EU. Celotno besedilo izjave EU ou

esloveno

skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.alpine.com/e/research/doc/

[SV]

Härmed försäkrar Alpine Electronics, inc. att denna typ av radioutrustning X903D, X803D-U, INE-W720D överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU.

sueco
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
http://www.alpine.com/e/research/doc/
[TR]

İşbu beyanla, Alpine Electronics, inc. radyo ekipmanı tipinin X903D, X803D-U, INE-W720D, Diretiva 2014/53 / UE yönergesine uyduğunu ilan eder.

Peru
UE uyumluluk ilanının tammetnine (Declaração de Conformidade) aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.

http://www.alpine.com/e/research/doc/

