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Használati utasítás 
AZONNAL SZÜNTESSE BE A HASZNÁLATOT, HA PROBLÉMA JELENTKEZIK. 
Ezek elmulasztása személyi, vagy a készülék sérülését okozhatják. 
Forduljon a legközelebbi hivatalos Alpine forgalmazóhoz,  vagy Alpine 
Szerviz Központhoz. 

  FIGYELEM   
 

A FIGYELEM AELŐVIGYÁZATOSSÁG 
Ez a szimbólum fontos utasítást jelent. Figyelmen 

 kívül hagyása komoly kárt, vagy halált is okozhat. 
   A termék tisztítása 

Szára puha ruhát használjon a termék időszakos tisztítására. Komolyabb 
szennyezéshez  csak vízzel nedvesített ruhát használjon. Bármi más  a 
festék oldódását, vagy a műanyag sérülését okozhatja. 

NE HASZNÁLJON OLYAN FUNKCIÓT, AMI ELVONJA A FIGYELMÉT A 
BIZTONSÁGOS AUTÓVEZETÉSTŐL. 
Bármilyen funkciót, ami hosszabb figyelmet vesz igénybe, csak 
teljes megállás után végezzen. Mindig állítsa le az autót 
biztonságos helyre, amikor ezeket a műveleteket végzi . Ezek 
l l á  

Hőmérséklet 
Biztosítsa, hogy a hőmérséklet +60°C és −10°C  között 
legyen, mielőtt bekapcsolja a készüléket. 

balesetet okozhat. 
   
A HANGERŐT OLYAN SZINTEN TARTSA, HOGY MÉG HALLJA A KÜLSŐ ZAJT 
VEZETÉS KÖZBEN. 
A túlzott hangerő megakadályozza vészjelző szirénák, vagy út 
figyelmeztető jelzések (sorompó stb) hallását, ami veszélyes és 
balesetet okozhat. A NAGY HANGERŐ A KOCSIBAN 
HALLÁSKÁROSODÁST IS OKOZHAT. 

Páralecsapódás 
Megfigyelheti, hogy a CD lejátszása hullázó a páralecsapódás 
miatt. Ha ez történik, vegye ki a lemezt és várjon kb. egy órát, 
amit a pára elpárolog . 

Sérült lemez 
Ne játsszon le karcolt vagy sérült lemezeket Rossz lemez lejátszása 
megsértheti a lejátszó mechanikát.. NE SZEDJE SZÉT VAGY MÓDOSÍTSA.. 

Ha ezt teszi, az balesetet, tüzet vagy áramütést okozhat. Karbantartás  
Ha probléma van, ne próbálja meg maga javítani a készüléket. 
Forduljon a legközelebbi hivatalos Alpine forgalmazóhoz vagy 
Alpine Szerviz Központhoz. 

CSAK 12V NEGATÍV FÖLDELÉSŰ AUTÓBAN HASZNÁLJA. 
(Kérdezze az eladóját, ha nem biztos benne.) Ennek elmulasztása 
tüzet okozhat. 

Soha ne kísérelje meg a következőt: 
Ne húzza ki a lemezt addig, amíg a készülék lemezbehúzó 
mechanizmusa a készülékben tartja. 
Ne próbáljon meg behelyezni lemezt, amíg a készülék ki van 
kapcsolva. 

A KISEBB TÁRGYAKAT, MINT ELEMEK TARTSA TÁVOL A GYEREKEKTŐL.. 
Lenyelésük komoly sérülést okozhat. Ha lenyelték, azonnal 
forduljon orvoshoz. 

HASZNÁLJON PONTOS AMPER SZÁMOT, ABIZTOSÍTÉK CSERÉNÉL. 
Ennek elmulasztása tüzet okozhat. 

NE GÁTOLJA A VENTILLÁTOROKAT VAGY  HŰTÖ PANELEKET. 
Ha így tesz. a készülék belsejében megnő a hő, és tüzet okozhat. 

NE GÁTOLJA A VENTILLÁTOROKAT VAGY  HŰTÖ PANELEKET. 
Ha így tesz. a készülék belsejében megnő a hő, 
és tüzet okozhat. 
   Lemezek behelyezése 

A készüléke egyszerre csak egy lemezt  fogad el. Ne kíséreljen 
meg több lemezt behelyezni. 
Bizonyosodjon  meg, hogy a lemez a címkéjével felfelé van 
behelyezve.Az “ERROR” felirat fog megjelenni, ha nem 
megfelelően helyezte be a lemezt. Ha az “ERROR” felirat továbbra 
is látszik, annak ellenére, hogy lemez megfelelően lett berakva, 
nyomja meg a RESET gombot, egy hegyes tárggyal, mint 
golyóstoll. 
 A lemez lejátszás nagyon rázós úton, kihagyásokat eredmé-
nyezhet, de ez nem karcolja a lemezt, vagy károsítja a lejátszót. 

NE TEGYE BE A KEZÉT, ÚJJAIT, IDEGEN TÁRGYAKAT A NYÍLÁSOKBA. 
Ha ezt teszi, komoly személyi,  vagy a termék sérülését 
okozhatja. 

A FIGYELEM 
Ez a szimbólum fontos utasítást jelent. 
Figyelmen kívül hagyásuk komoly anyagi 
kárt  okozhat. 
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Ha a felület nagyon szennyezett,  nedvesítsen be egy tiszta és 
puha ruhát semleges  mosószerrel mielőtt elkezdi a tisztítást. Új lemezek 

A CD beszorulásának megelőzésére az "ERROR" üzenet jelenik meg, 
ha a lemez felülete nem megfelelő, vagy a lemez behelyezése nem volt 
megfelelő. Mielőtt új lemezt használ, a behelyezés előtt tapintsa meg 
a lemez közepén levő lyukat és a lemez külső széleit. Ha kis 
dudorodásokat, vagy rendellenességeket érez, az megakadályozhatja 
a lemez megfelelő behelyezését.  A dudorok eltávolításához dörzsölje 
végig a lyuk belsejét és a lemez külső élét egy golyóstollal, vagy 
hasonló eszközzel, és azután tegye be a lemezt 

   
Lemez kiegészítők 
Különböző kiegészítők vannak a piacon, amikkel a lemez felület 
védeni lehet, és javítani a hangminőséget. Bár többségük hatással 
lesz a lemez vastagságára és az átmérőjére. Ezeknek a 
kiegészítőknek a használatával a lemez eltérhet a szabványos 
értékektől, és működési problémát okozhatnak. Javasoljuk, hogy ne 
használjon ilyen kiegészítőket az Alpine CD játszókban játszott 
lemezeken. 

Központi lyuk Központi lyuk  
Új lemez 

Külső él 
(dudorok) 

(dudorok) 

Szabálytalan formájú lemezek 
Ne felejtse el, hogy csak kör alakú lemezt használjon, és soha ne 
tegyen  a készülékbe  speciális formájú lemezt. 
Speciális formájú lemez használata károsodást okozhat a mechanikában. Átlátszó lemez Stabilizátor 

CD-k kezelése (CD/CD-R/CD-RW) 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ne érintse a felületet. 
Ne tegye ki a lemezt közvetlen napsütésnek. 
Ne ragasszon rá címkéket. 
Tisztítsa le a lemezt ha poros. 
Vizsgálja meg a lemezt, hogy nincsenek az élein dudorodások. 
Ne használjon a kereskedelemben kapható lemez kiegészítőket. 

Elhelyezés 
Ne helyezze ezt a készüléket ilyen helyre: 
• 
• 
• 

Közvetlen napsütés és hő 
Nagy páratartalom és víz 
Nagy mennyiségű por 

Na hagyja a lemezt az autóban, vagy a készülékben hosszú időre. 
Ne tegye ki a lemez közvetlen napsütésnek.  
Hő és pára sérülést okozhat a CD-nek, és lehet, hogy nem tudja ismét 
lejátszani. • Nagy mértékű vibráció    
• Ha a CD-R/CD-RW-t nem lehet lejátszani, bizonyosodjon meg afelől, 

hogy az utolsó felvétel le lett zárva). 
Zárja le a  CD-R/CD-RW-t, ha szükséges, és próbálja meg újra 

 

Helyes kezelés 
Ne ejtse el a lemezt amíg kezeli Tartsa úgy a lemezt, hogy ne 
hagyjon rajta ujjlenyomatokat. Te tegyen szalagot, papírt vagy 
ragasztó címkét a lemezre. Ne írjon a lemezre. 

• 

Médiákról, amik nem játszhatók le 
Csak olyan kompakt lemezeket használjon, amelyeknek a címke 
oldalán a CD logo látszik. 

HELYES 

HELYTELEN HELYES Ha jelöletlen lemezeket használ, a helyes működés nem garantált. 
Azokat a CD-R-eket(CD-RW) tudja lejátszani, amelyek audió 
eszközön lettek felvéve. 
Azokat a CD-R/CD-RW-ket is le tudja játszani, amelyek 
MP3/WMA/AAC audiofájlokat tartalmaznak. 

• Néhányat a következő CD-k közül nem tud lejátszani a készülék:: 
Törött CD-k, ujjlenyomatos CD-k, CD-k melyen nagy hőmérsékletnek 
vagy napsütésnek lettek kitéve, nem stabil állapotba felvett CD-k, CD-k 
melyeken a felvétel megszakadt vagy megkísérelték az újra vételt, 
másolásvédett CD-k, melyek nem felelnek meg az audió CG 
szabványnak. 
Törött CD-k, ujjlenyomatos CD-k, CD-k melyen nagy hőmérsékletnek 
vagy napsütésnek lettek kitéve, nem stabil állapotba felvett CD-k, CD-
k melyeken a felvétel megszakadt vagy megkísérelték az újra vételt, 
másolásvédett CD-k, melyek nem felelnek meg az audió CG 
szabványnak. 
ROM adat más, mint az audió fájl, nem csinál hangot lejátszás alatt. 

Lemez tisztítás 
Ujjlenyomatok, por, piszok a lemez felületén, kihagyásokat okozhat a 
CD lejátszásakor. Általános tisztításkor, törölje le a lemez játszó 
felületét egy tiszta és puha ruhával, a közepétől a széle felé haladva. 

• 

• 
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Az USB port védelme 
•  Csak USB Flash Memory eszközök csatlakoztathatók a berendezés 

USB portjához. Más USB termék használata nem garantálja a 
tökéletes működést. USB hub nem támogatott. 
Az USB memóriaeszköz formájától és méretétől függően, lehet, hogy 
nem lehet csatlakoztatni a készülék USB terminálhoz, egy USB toldó 
használata javasolt.(Külön kapható). 
Kerülje el az USB memória és a Front Aux egyidejű használatát is 
Ha az USB eszköz a készülékbe van dugva, az kiáll és veszélyes lehet 
vezetés közben. 
Használjon a kereskedelemben kapható USB toldót, és csatlakoz-
zon biztonságosan. 
 A csatlakoztatott USB memóriaeszköztől függően, a készülék lehet, 
hogy nem működik, vagy egyes funkciói nem működnek. 
Az audió fájlformátumok, amiket ez az eszköz le tud játszani MP3/ 
WMA/AAC. 
Előadó/dal  cím, stb, lejátszható, bár egyes karakterek lehet, hogy 
nem jelennek meg helyesen.. 

• 

• 

• 

• 

• 

USB memória kezelése 
 

A FIGYELMEZTETÉS 
Az Alpine nem vállal felelősséget az elveszett adatokért, stb, még 
akkor sem, ha az adatvesztés a készülék használata közben történt. 

• Meghibásodás vagy sérülés megelőzésére, figyeljen a következőkre: 
Olvassa el az USB memória Használati Utasítását. 
Ne érintse a csatlakozókat kézzel, vagy fémmel. 
Ne tegye ki az USB memóriát  nagy rázkódásnak. 
Ne hajlítsa, dobja el, szerelje szét, módosítsa vagy  áztassa vízben. 
Olyan helyre tegye az USB memóriát, akol nem zavarja a vezetésben. 
Az USB memória nem fog megfelelően működni nagy vagy alacsony 
hőmérsékleten. 
Csak minősített USB memóriát használjon. Kérjük, figyeljen arra, hogy 
még a minősített  USB memória is működhet nem megfelelően, függően a 
típusától és a státuszától. 
Az USB memória működés nem garantált. A megállapodás szerinti 
USB memóriát használjon. 
Az USB memória típus beállításaitól  függően, a készülék lehet, hogy 
nem játszik le, vagy jelez ki megfelelően. 
Az a fájl, ami másolás védett, nem játszható le. 
Az USB memória lejátszásának elkezdése időbe kerülhet. Ha az USB 
memórián  a hangfájltól eltérő fájl van,  tekintélyes időt vehet igénybe, 
mielőtt a lejátszás, vagy a keresés elkezdődne. 
A készülék “mp3”, “wma” vagy “m4a” kiterjesztésű fájlokat játszik le. 
A fenti kiterjesztésekhez ne adjon más adatot, mint audió. A nem 
audió adatot nem ismeri fel. A lejátszás eredménye zaj lesz, ami tönkre 
teheti a hangszórókat/erősítőt. 
Javasoljuk, hogy a fontos adatait mentse el számítógépre. 
Ne távolítsa el az USB eszközt, amíg a lejátszás tart. Változtassa meg a 
SOURCE-t (forrás)valami másra, mint USB, és azután az USB eszközt, 
hogy megelőzze a memória sérülését. 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
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•   iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, és iPod touch az Apple Inc., 
az U.S. -ban és más országokban bejegyzett védjegye. 

•   A “Made for iPod,” és  “Made for iPhone,” azt jelenti, hogy az 
elektromos alkatrészeket speciálisan iPod-hoz vagy iPhone-hoz 
tervezték, és a gyártó igazolja, hogy az eszköz megfelel az Apple 
szabványainak.  Az Apple nem vállal felelősséget ezért a 
készülékért, és ezek biztonsági vagy  szabályozó szabványok 
megfelelőségéért. Vegye figyelembe, hogy ezek a kiegészítők 
használata iPod-dal vagy iPhone-nal befolyásolhatja a 
vezetéknélküli működést. 
•   A The BLUETOOTH®  védjegy és logó a Bluetooth SIG Inc. 
védjegye, és  bármelyik használata az Alpine Electronics által 
engedélyezett. 
•   Windows Media és Windows logó a Microsoft Corporation regisztrált 
védjegye az US-ban és más országokban. 
•   MPEG Windows Media és Windows logó a Microsoft 
Corporation regisztrált védjegye az US-ban és más országokban 
Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológia, a Fraunhofer IIS 
and Thomson által engedélyezett. Ennek a terméknek az 
értékesítésével a licensz átruházásra kerül személyes, nem 
kereskedelmi használatra, de nem terjed ki az átruházás 
bármilyen kereskedelmi sugárzásra(földi, műhold, kábel vagy 
más média), internetes adatfolyamra, intranetes vagy más 
hálózaton történő elektronikus tartalom szétosztó rendszerekre, 
mint fizetett hang, vagy kívánság rádió megoldások. Független 
licensz ezekre igényelhető. Részletekért, látogasson el a 
http://www.mp3licensing.com oldalra 
•   © 2012 Nokia. Minden jog fenntartva. Nokia és Works with 
Nokia a Nokia Corporation védjegyei. 

 

 

 



Az előlap levétele és visszahelyezése   ELSŐ LÉPÉSEK   
   Levétel   

SOURCE/L  Forgó kódoló 

1 
2 
 

3 

 Kapcsolja ki a készüléket. 

Nyomja meg a  J  -t a készülék bal alsó oldalát, míg a 
panel kiugrik. 

Fogja meg az előlap bal oldalát és húzza ki. 

J 

*   Illusztráció a CDE-137BT-hez. 

Megjegyzés 
• A front panel meleg lehet a normális használat során( különösen a 

csatlakozó terminálok az előlap hátulján). Ez nem hibás működés. 
 
Az előlap vedelméért, tegye a hortáskába. Amikor eltávolítja a 
panelt, ne erőltesse, mert az meghibásodást eredményezhet. 

Kiegészítők listája 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fej egység ................................................................................1 
Erősáramú kábel.........................................................................1 
Mikrofon…. ..............................................................................1 
USB toldó kábel (csak CDE-174BT )……...................................1 
Felszerelő eszköz.......................................................................1 
Kordtáska…..............................................................................1 
Konzol kulcs..............................................................................2 
Gumi láb…...............................................................................1 
Csavar orsó...............................................................................1 
Csavar anya(M5x8)...................................................................4 
Használati Utasítás...............................................................1 szet 

   Visszahelyezés   

1 Helyezze az előlap jobb oldalát a fő egységbe. Igazítsa 
az előlapon lévő hornyot a fő egység beugró részéhez. 

2 Nyomja meg az előlap bal oldalát, míg a fő egységbe 
bezáródik. 

Az áram be- és kikapcsolása 

Nyomja meg a SOURCE/L -t a készülék bekapcsolásához. 

Megjegyzés: 
•   A készülék bekapcsolható bármelyik gomb megnyomásával,  
kivéve a K és J   (Elengedés). 

Tartsa lenyomva a SOURCE/L -t  legalább két másodpercig a 
kikapcsoláshoz. 

Megjegyzés: 
•   Az első bekapcsoláskor a hangerő 12-es szinten lesz. 

Megjegyzés 
• Mielőtt berakja az előlapot, bizonyosodjon meg, hogy piszok vagy 

por a csatlakozó terminálokon, és nincs idegen tárgy az előlep és a 
fő egység között. 
Az előlap oldalait tartva óvatosa helyezze be az előlapot, és vigyázzon, hogy 
ne nyomja a gombokat. 

• 

Forrás választás 

Nyomja meg a SOURCE/L -t a forrás változtatásához. 
TUNER  DISC*1 S    USB AUDIO/iPod*2 S     BT AUDIO*3 S    
AUXILIARY*4 S     TUNER 

*1 
*2 
*3 

Csak  CDE-174BT/CDE-173BT részére. 
Csak amikor  iPod/iPhone csatlakoztatva van. 
Csak, ha a BT IN "ON" állásban van. Hivatkozás a "BLUETOOTH 
csatlakozás beállítása (BT IN) " -ra a 24.oldalon. 
Csak, ha a AUX SETUP "ON" állásban van. Hivatkozás az "AUX 
SETUP beállítása " -ra a 22.oldalon. 

*4 
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Kezdő rendszer beállítása   Rádió   
Feltétlenül nyomja meg a RESET gombot, amikor  először használja, 
vagy cseréli az autó akkumulátorát stb. 

SOURCE/L Forgó kódoló 
1 
2 
3 

Kapcsolja ki a készüléket. 

Távolítsa el az előlapot. 

Nyomja meg a RESET gombot egy golyóstollal vagy 
hasonló eszközzel 

E 

BAND
SÁV 

Preset gombok 
(1 - 6) RESET gomb 

*   Illusztráció a CDE-137BT-hez. 

Hangerő állítás 
Rádió hallgatás 

Forgassa a "Forgó kódoló" -t, míg a kívánt hangot kapja  

1 
2 

Nyomja meg a SOURCE/L-t a TUNER mód kiválasztásához. 

Nyomja a -et ismételgetve, amíg a kívánt rádió sáv 
megjelenik. 
F1 (FM1) S   F2 (FM2) S   F3 (FM3) S   MW S   LW S   F1 (FM1) 

3 Nyomja meg a TUNE/A.ME -t a hangolás mód kiválasztásához. 
DX SEEK(Távoli mód) S    SEEK (Helyi mód) S 
off (Kézi mód) S    DX SEEK 

Megjegyzés: 
•   Az alap mód a Distance (Távoli)mód. 
Távoli mód: 

Mind az erős, mind a gyenge állomások automatikusan 
behangolódnak.(Automatikus hangolás). 

Helyi mód: 
Csak az erős állomások hangolódnak be automatikusan .(Automatikus 
hangolás). 

Kézi mód: 
A frekvencia kézzel van beállítva, lépésenként.(Kézi hangolás). 

4 Nyomja meg a E vagy D      a kívánt állomás behangolásához. 
Kézi módban a E vagy D      nyomva tartásával a frekvencia 
folyamatosan változik. 

Állomások kézi alapbeállítása 

1 
 

2 

Válassza ki a rádió sávot és hangoljon rá a kívánt 
állomásra, amelyet el akar raktározni a memóriába. 

Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig valamelyik preset 
gombot 1-6-ig, amelyikbe az állomást kívánja menteni. 
A választott állomás elmentődött. 
A kijelző mutatja a sávot, a preset számot és az állomás  
tárolt frekvenciáját. 

Megjegyzés 
•   Összesen 30 állomás tárolható a preset memóriában(6 állomás 

sávonként: FM1, FM2, FM3, MW és LW) 
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Távirányítóval vezérelhető 
Ez a készülék távirányítható egy opcionális Alpine távirányítóval. 
Részletekért, konzultáljon az Alpine forgalmazójával. Irányítson egy 
opcionális távirányító adót a távvezérlő érzékelőre. 

 
Távirányító érzékelő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csatlakoztatható a  Távvezérlő csatlakozó dobozhoz 
Egy opcionális Alpine  kormánykerék távvezérlő interfészszel(nem 
tartozék) ez a készülék távvezérelhető az autó kormánykerék 
vezérlőjéről. Részletekért, forduljon az Alpine forgalmazójához. 

  

  
 

     

 

  

 

  

 TUNE/A.ME I  /ENTER 
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•   Ha egy olyan preset memóriába  ment egy állomást, amelyik már 
tartalmaz állomást, az előző törlődni fog és kicserélődik az újra.   RDS   

 
 

Forgó kódoló 
Állomások automatikus preset beállítása 

1 
 

2 

Nyomja a BAND -et ismételgetve, amíg a kívánt rádió 
sáv megjelenik 

 
Tartsa lenyomva a TUNE/A.ME -t legalább 2 másodpercig. 
A frekvencia a kijelzőn folyamatosan változik, amíg az 
automatikus memória folyamatban van. A rádióvevő 
automatikusa megtalál és tárol 6 erős állomást a választott 
sávban. Ezek elmentődnek a preset gombokba 1-6-ig, a jel 
hosszúságának megfelelő sorrendben. Amikor az automatikus 
memória elkészül, a vevő a N0.1 -re mentett állomásra áll. 

 
BAND/TA AUDIO/SETUP(Hang/ Beállítás) 

Megjegyzés 
•   Ha nem volt tárolandó állomás, a vevő visszaáll a memória művelet előtt 

hallgatott állomásra.. 

*   Az illusztráció a CDE-173BT-hez van. 

AF(Alternatív frekvencia) ON/OFF kapcsolása 
Preset állomásra hangolás 

Az RDS(Rádió adat rendszer) egy rádió információs rendszer, ami 
57kHz-es segédvivőt használ az általános FM sugárzásban. Az RDS 
lehetővé teszi különböző információk, mint közlekedési információ, 
állomás nevek vételét, és automatikusan visszahangol az erősebben 
sugárzó állomásra, amelyik ugyanazt a műsort sugározza. 

1 
 

2 

Nyomja a BAND- et ismételgetve, amíg a kívánt 
rádió sáv megjelenik 

 
Nyomja meg bármelyik állomás preset gombot 1-6-ig, 
amelyik a kívánt állomást tartalmazza. 
A kijelző mutatja a sávot, a preset számot és az állomás   
frekvenciáját. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Tartsa lenyomva az AUDIO/SETUP -ot legalább 2 
másodpercre a SETUP  mód aktiválásához. 

Forgassa a "Forgó kódolót" a "TUNER" beállítási 
módra, majd nyomja meg az I  / ENTER -t. 

F Frekvencia kereső funkció 
Válassza ki a "Forgó kódoló"-val az "AF"-et, majd nyomja 
meg az I  / ENTER -t. 

Kereshet rádió állomást a frekvenciája alapján. 
A Forgó kódolóval válassza ki az AF(alternatív 
frekvencia) ON vagy OFF-ot. 1 Press I  / ENTER -t, a frekvencia kereső mód 

aktiválásához. 

Az “I ” jelző világítani fog. Tartsa lenyomva az AUDIO/SETUP-ot legalább 2 
másodpercre a normál módba való visszalépéshez. 2 

3 
Forgassa a "Forgó kódolót" a frekvencia kiválasztásához. 

Megjegyzés 
• Amikor az AF ON van kiválasztva, a készülék automatikusan 

azokra az erő állomásokra hangol, melyek az AF listában vannak. 
Használja  az AF OFF-ot, amikor az automatikus  áthangolást nem 
kívánja. Nyomja meg a r-t az előző módra való visszalépéshez. 
Az F   legalább két másodperces nyomva tartásával visszalép a 
normál módba. 
Ha 60 másodpercig semmilyen műveletet nem végez, a készülék 
visszalép a normál módba.. 

Nyomja meg a I  / ENTER -t a választott frekvencia vételéhez  

Megjegyzés: 
•   Nyomja meg a F  -t a kereső mód törléséhez. Vagy, a kereső mód 

törlődik, ha 60 másodpercig nem végez semmilyen művelete. 

• 
• 
• 

• 

Az RDS digitális adat a következőket tartalmazza: 
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PI Program azonosító 

PS Programszolgáltató név 

AF Alternatív frekvenciák listája 

TP Közlekedési program 

TA Közlekedési bejelentés 

PTY Program típus 

EON Megnövelt más hálózat 

 I /ENTER 
  

    

    

    
 

  
        

            

E D VIEW(Megnézés) 

  

  

  
 

 

 

 
 

 

 



Amikor a közlekedési információnak vége, a készülék 
automatikusan készenléti módba lép. 

 

Megjegyzés 

Helyi rádióállomás RDS vétele 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

• Ha nem akarja a forgalmi információt hallgatni, röviden nyomja meg a 
BANDTTA t, és átugorja azt a forgalmi üzenetet. A TA mód ON 
pozícióban marad, hogy fogadja a következő forgalmi információt. 
Ha a hangerőt megváltoztatja a forgalmi információ vétele alatt, a 
megváltoztatott hangerő szintet megjegyzi a készülék, Amikor következő 
alkalommal hallgatja a forgalmi információt, a hangerő automatikusa a 
megjegyzett szintre áll. 
TA módban a SEEK hangoló csak a TP állomásokat választja ki. 

Tartsa lenyomva az AUDIOTSETUP -ot legalább 2 
másodpercre a SETUP  mód aktiválásához. 

Forgassa a "Forgó kódolót" a "TUNER" beállítási módra, 
majd nyomja meg az I  /ENTER. 

• 

Forgassa a "Forgó kódolót" a “REGIONAL”, beállítási módra, 
majd nyomja meg az I   T ENTER-t. • 

Forgassa a "Forgó kódolót" a “REG ON” vagy “REG OFF”-ra 
OFF módban a készülék automatikusan fogja a megfelelő 
helyi RDS állomásokat. 

Közlekedési információk vétele USB audió 
vagy rádió hallgatása közben 5 Tartsa lenyomva az AUDIOTSETUP -ot legalább 2 

másodpercre a normál módba való visszalépéshez. 1 
 

2 

Tartsa lenyomva a BANDTTA -t legalább 2 másodpercre, 
míg a "TA" jelző világít. Megjegyzés 

• 
• 

Nyomja meg a F   -t az előző módra való visszalépéshez. 
Az F    legalább két másodperces nyomva tartásával visszalép a 
normál módba. 
Ha 60 másodpercig semmilyen műveletet nem végez, a készülék 
visszalép a normál módba. 

Nyomja meg a E vagy D     -t a közlekedési 
információs állomás kiválasztásához, ha szükséges. 
Amikor a közlekedés információ adás elindul, a készülék 
automatikusan némítja az audió forrást(CD, általános FM, 
USB AUDIO, stb 
Amikor a közlekedés információs adás vége tér, a készülék 
automatikusa visszatér az eredeti, az adás előtt hallgatott 
forrás lejátszásához. 

Amikor a közlekedés információs állomás nem lehet fogni: 

Rádióvevő módban: 
Amikor a TP jel több mint 1 percig nem fogható, a "TA" jelző 
villog. 

Más hangforrás módban: 
Amikor a TP jel már nem fogható, egy másik frekvenciájú 
forgalom információs állomás kerül kiválasztásra. 

Megjegyzés: 

• 

PI SEEK beállítás 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Tartsa lenyomva az AUDIOTSETUP -ot legalább 2 
másodpercre a SETUP  mód aktiválásához. 

Forgassa a "Forgó kódolót" a “TUNER” beállítási módra, 
majd nyomja meg az I  T ENTER-t. 

A "Forgó kódoló"-val válassza ki a “PI SEEK”, -et és 
nyomja meg az I  T ENTER-t. 

Forgassa a "Forgó kódolót" a “PISEEK ON” vagy “PISEEK 
OFF”-ra. 

• A vevőkészülék un. EON funkcióval van ellátva (Kiterjesztett más 
hálózatok), azért, hogy tartson alternatív frekvencia sávot az AF 
listához. HA a hallgatott állomás nem sugározza a forgalmi 
információkat, a vevő automatikusan arra az állomásra hangol, 
amelyik sugározza az információkat. Tartsa lenyomva az AUDIOTSETUP -ot legalább 2 

másodpercre a normál módba való visszalépéshez. 
3 Tartsa lenyomva a BANDT TA-t legalább 2 

másodpercig a közlekedési információ 
deaktiválásához. 
A "TA" jelző kialszik. 

Megjegyzés 
• 
• 

Nyomja meg a F   -t az előző módra való visszalépéshez. 
Az F    legalább két másodperces nyomva tartásával visszalép a 
normál módba. 
Ha 60 másodpercig semmilyen műveletet nem végez, a készülék 
visszalép a normál módba. 

• 
Rádió text kijelzése 

Rádió állomások szöveges üzeneteit lehet megjeleníteni. Közlekedési információ vétele 
Rádió módban, miközben FM-et hallgat, nyomja meg a 
VIEW-t, a rádió üzenet kijelzéséhez. 
A kijelző minden gombnyomásra változik. Részletekért 
forduljon a "Szöveg kijelzések" részhez a 19.oldalon. 

1 
 

2 

Tartsa lenyomva azBANDTTA -t legalább 2 másodpercre, 
míg a "TA" jelző világít. 

Nyomja meg a E vagy D     -t a kívánt közlekedési 
információs állomás kiválasztásához. 
Amikor a forgalom információs állomás behangolódott, a "TP" 
jelzés világít. 
 A forgalmi információ csak adás esetén hallható. Ha nincs 
forgalom információ sugározva, akkor a készülék készenléti 
módban van. Amikor a forgalom információ adásának vége van, 
a készülék automatikusan készenlétbe kapcsol és 2 másodpercre 
"TRF-INFO" jelenik meg. 
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•   A lejátszási idő lehet, hogy nem lesz pontos, amikor VBR(Variable 
Bit Rate)-el rögzített fájlt játszik le. 
•   CD/MP3/WMA/AAC  lejátszása alatt nyomja meg az  F   -t, és 
azután gyorsan visszatérhet a keresőmódban választott hierarchia 
szintre. 

Ismétlő lejátszás 

1 Nyomja meg a  O -t. 
A  dal ismételve lesz lejátszva. 

O  (1) S   O P   (2) S     (off)S    O 

*1     Csak sáv/fájlt lesz ismételve. 
*2     Csak a mappában lévő fájlok lesznek ismételve. ( Csak 
MP3/WMA/ AAC mód) 

SOURCE/L    Forgó kódoló 
I /ENTER 

2  Az ismétlés törléséhez válassza az alábbiakat. 

 D 

M.I.X. (Véletlen sorrendű lejátszás) Preset gombok 
(1 6) 

1 Nyomja meg az 5N    -t. 
A dalok véletlen sorrendben lesznek lejátszva. 

P    (1)S     ALL N  (2)S   (off) S   P    N 

*   Illusztráció a CDE-137BT-hez. 

Lejátszás *1 Csak a mappában lévő fájlok lesznek lejátszva véletlen 
sorrendben.(MP3/WMA/AAC mód) 
A lemezen lévő fájlok véletlen sorrendben lesznek lejátszva 
(CD vagy MP3/WMA/ AAC mód) 
USB módban, az USB táron lévő összes fájl véletlen sorrendben lesz 
lejátszva. 

1 *2 
Helyezzen be egy lemezt a címkével felfelé. 
A lemez automatikusan behúzódik a készülékbe. *3 

2 A M.I.X. lejátszás törléséhez válassza az alábbi műveletet. 

CD text keresése 

A CD Text-et használó lemezeken a dalokat címük szerint is lehet 
keresni. A CD Text nélküli lemezeken a dalokhoz tartozó sávszámok 
alapján lehet keresni.. Megjegyzés: 

•   Amikor a lemez már be van helyezve, nyomja meg a SOURCET L  a 
DISC módba kapcsoláshoz. 1 

 
2 

Lejátszás alatt nyomja meg az I  T ENTER-t. 
Ez állítja be a kereső módot, és a I   jelző világít. 2 MP3/WMA/AAC lejátszásakor nyomja a B vagy C -t a kívánt 

mappa kiválasztásához. 
Nyomva tartva a C vagy B  -t, a mappák folyamatosan cserélődnek. Forgassa a "Forgó kódolót" a sáv kiválasztásához, majd 

nyomja meg az  I  T ENTER-t. 
Ez fogja lejátszani a kiválasztott sávot. 3 Nyomja meg a E vagy D     -t a kívánt sáv(fájl) 

kiválasztásához. 
Nyomva tartva őket gyors előre/hátra tekercselés lesz folyamatosan. 

Megjegyzés: 
• Nyomja meg a  F    -t a kereső mód törléséhez. Vagy, a kereső mód 

törlődik, ha 60 másodpercig nem végez semmilyen műveletet. 
Ha M.I.X. lejátszás alatt  CD Text keresést végez, a M.I.X. mód 
törlődik. 
A keresést meggyorsíthatja, ha kereső módban a preset gombok 1-6-ig 
történő megnyomásával , meghatározott helyekre ugrik. Részletekért 
olvassa el a "Közvetlen kereső funkció" részt a 31.oldalon. 

4 
 
5 

A lejátszás megszakításához nyomja a M.  -t 
Újabb megnyomásra a lejátszás folytatódik. 

• 

• 
A lemez kivételéhez nyomja meg a K -t. 

Megjegyzés: 
• Ne vegye ki a CD-t, amíg a lemeztálca mozog. Ne tegyen be egynél 

több lemezt egyszerre. Meghibásodás lehet, ha ezeket tesz. 
A U   jelző világít, ha a lemezt behelyezte. 
8 cm-es lemez nem használható. 
Bármilyen fájl, ami DRM másolás védelemmel van ellátva, nem 
játszható le ezen a készüléken. 
MP3/WMA/AAC lejátszásakor a kijelző a lemezen rögzített fájl 
számát mutatja. 

• 
• 
• 

• 
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Mappa/Fájlnév keresés Keresési pozíció memória 
( MP3/WMA/AAC-re vonatkozóan) 
   Lejátszás alatt gyorsan visszatérhet a kereső módban utoljára 

kiválasztott hierarchia szintre. 
Mappa és fájl neveket lehet keresni és kijelezni lejátszás alatt. 

Nyomja meg a  F   -t. 
A kereső módban utoljára kiválasztott hierarchia szint jelenik meg.    Mappa név kereső mód   

1 MP3/WMA/AAC  lejátszása alatt nyomja meg az I T ENTER –t 
a kereső mód aktiválásához. 
A “I ”jelző világít. 

Az MP3/WMA/AAC-ról 

2 
 

3 
4 

A FIGYELMEZTETÉS 
A saját használat kivételével, a hangadatok, beleértve az 
MP3/WMA/AAC -t, másolása, terjesztése, ellenszolgáltatásért, 
vagy anélkül, a jogtulajdonos engedélye nélkül tilos. 

Forgassa a "Forgó kódolót" a "Folder Name Search" mód 
kiválasztásához, majd nyomja meg az I  T  ENTER –t. 

Forgassa a "Forgó kódolót" a mappa kiválasztásához. 

Tartsa lenyomva az I  T  ENTER –t  legalább 2 másodpercre, 
 a választott mappa első fájljának lejátszásához. 

Mi az MP3? 
Az MP3, eredeti nevén MPEG Audio LAyer 3, egy tömörítési eljárás, 
amit az ISO(Szabványok Nemzetközi Szervezet) ír le, ami PM3 audio 
adatot tartalmaz.Az MP3 fájl tömörített audió adatot tartalmaz. Az 
MP3 kódolás különösen nagy audió adat tömörítésre képes, csaknem 
egy-tizedére  csökkentve ezzel a zenei fájlok méretét. Az eredmény 
csaknem megtartja a CD minőséget. Az MP3 a nagy tömörítési arányt 
azzal ári el, hogy kihagyja az ember által nem hallható, vagy más 
hangok által fedett hangokat. 

Megjegyzés: 
• A keresést meggyorsíthatja,  ha  Mappa név kereső módban a preset 

gombok 1-6-ig történő megnyomásával , meghatározott helyekre ugrik. 
Részletekért olvassa el a "Közvetlen kereső funkció" részt a 31.oldalon. 
Tartsa lenyomva a F   -t legalább két másodpercre a kereső mód 
törléséhez. Vagy, a kereső mód törlődik, ha 60 másodpercig nem végez 
semmilyen műveletet . 
Fájlok kereséséhez a Mappa név kereső módban nyomja meg az I    T   ENTER-t. A 
fájlok is kereshetők a mappában. 
Nyomja meg a  F   -t, hogy kilépjen a név szerinti keresési módból, 
azért, hogy a Fájl  módba lépjen. 
A gyökér könyvtár "ROOT"-ként jelenik meg. 
Ha M.I.X. lejátszás alatt  Mappa név keresési módot végez, a M.I.X. 
mód törlődik. 

• 

• 
Mi  a WMA? 

A WMA “Windows Media™ Audio,” egy tömörített audió adat. 
A WMA hasonló az MP3-hoz. 

• 

• 
• Mi az AAC? 

Az AAC az “Advanced Audio Coding,” rövidítése, és az audió 
tömörítés alapformája, MPEG2-t, vagy MPEG4-et használva. 

   Fájl név kereső mód   
MP3/WMA/AAC  fájlok készítésének módja 

Az MP3/WMA/AAC fájlok készítésének módja, az audió fájlok szoftveres 
tömörítése, MP3/WMA/AAC kodekek használatával.Az MP3/WMA/AAC 
fájlok készítésének részleteiről tájékozódjon a használati utasítás erre a 
szoftverre vonatkozó részében. 
Az MP3/WMA/AAC fájlok , melyek ezen a készüléken lejátszhatók, 
kiterjesztései: “mp3” / “wma” / “m4a”. A kiterjesztéssel nem 
rendelkező fájlok nem játszhatók le. (WMA ver.7.1, 8 vagy 9 
támogatott). Védett fájlok nem támogatottak, annak ellenére is ha 
AAC fájlok. Sok AAC formátum változat van. Erősítse meg, hogy a 
használt szoftver megfelel-e a fenti elfogadott formátumoknak. 
Lehetséges, hogy a formátumot nem lehet lejátszani, annak ellenére, 
hogy a kiterjesztés megfelelő. 
Az iTun es-szal kódolt AAC fájlok támogatott 
 

1 MP3/WMA/AAC  lejátszása alatt nyomja meg az  
I  T  ENTER –t  a kereső mód aktiválásához. 
A “I ”jelző világít. 

2 
 

3 
4 

Forgassa a "Forgó kódolót" a "File Name Search" módra , majd 
nyomja meg az  I  T  ENTER –t  . 

A Forgó kódoló forgatásával válassza ki a kívánt 
 

Nyomja meg a I  T  ENTER –t  a fájl lejátszásához. 

 
Támogatott lejátszási mintavételek és bitráták s 

 

Megjegyzés: 
A keresést meggyorsíthatja,  ha Fájl név kereső módban a preset 
gombok 1-6-ig történő megnyomásával , meghatározott helyekre ugrik. 
Részletekért olvassa el a "Közvetlen kereső funkció" részt a 31.oldalon. 
31.oldal. 
Tartsa lenyomva aF   -t legalább két másodpercre a kereső mód 
törléséhez. Vagy, a kereső mód törlődik, ha 60 másodpercig nem végez 
semmilyen műveletet.. 
Nyomja meg a F   -t az előző módra való visszalépéshez. 
Ha M.I.X. lejátszás alatt  Fájl név keresési módot végez, a M.I.X. 
mód törlődik. 

• 
MP3  
Mintavétel: 

48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz, 
12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz 
8 - 320 kbps Bit ráta 

• WMA 
Mintavétel 
: Bit ráta: 

48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz 
32 - 192 kbps 

• 
• AAC 

Mintavétel: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz, 
12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz 
16 - 320 kbps Bit ráta: 

A mintavételtől függően ez a készülék lehet, hogy nem játszik le 
pontosan. 
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ID3/ WMA tags(címkék) 
Ez a készülék támogatja az ID3 tag v1 és v2, és WMA tageket. 
Ha címke adat van egyMP3/WMA/AAC  fájlban, ez a készülék ki 
tudja jelezni a sáv címet, előadó nevet, és album nevet. 
Ez az eszköz csak egybájtos karaktereket (30-at ID3 címkéhez és 15 
WMA címkéhez) , és aláhúzást tud mutatni. Nem támogatott 
karaktereknél a ‘‘NO SUPPORT’’ jelenik meg. 
Ha az információ más karaktereket tartalmaz, mint az ID3 címke, 
az audiofájl lehet, hogy nem játszható le. 
A címke információ lehet, hogy nem jelenik meg helyesen a 
tartalomtól függően. 

   Fogalmak   

Bitráta 
Ez a meghatározott hang tömörítési ráta a kódoláshoz. Minél magasabb a 
bitráta, annál jobb a hangminőség, de a fájl mérete is nagyobb. 

Mintavételi sebesség 
Ez az érték azt mutatja, hogy másodpercenként hány mintavétel van. 
Például, a zenei CD-k 44,1kHz mintavételi sebességet használnak, így a 
hang 44 100- szor kerül mintavételezésre másodpercenként. Minél 
magasabb a mintavételi sebesség, Minél magasabb a bitráta, annál 
jobb a hangminőség, de az mérete is nagyobb. 

MP3/WMA/AAC lemezek készítés 
MP3/WMA/AAC lemezek készítésénél elő kell készíteni az 
MP3/WMA/AAC fájlokat, majd CD-R vagy CD-RW lemezre írni CD_R 
író szoftverrel. Egy lemez 255 fájl/mappát tartalmazhat(beleértve a 
Gyökérkönyvtárat), és maximum 255 mappát. A lejátszás nem 
végezhető el. ha a lemez meghaladja az említett korlátozást. 

Kódolás 
Zenei CD-k, WAVE, AIFF és más audió fájlok konvertálása, meghatározott 
tömörített audió formátumba. 

Tag(Címke) 
Dal információ, mint sáv címek, előadó nevek, album nevek stb. 
melyek az MP3/WMA/AAC fájlokba vannak írva. 

Média támogatás 
Ez az eszköz a következő médiákat támogatja: CD_ROM, CD-R és 
CD-RW. 

Gyökérkönyvtár 
A gyökérkönyvtár a fájlrendszer tetején helyezkedik el. A gyökérkönyvtár 
tartalmazza az összes mappát és fájlt. Ez automatikusan készül minden 
írott lemezhez. 

Megfelelő fájlrendszerek 
Ez a készülék azokat a lemezeket támogatja, melyek ISO9660 Level 1 
vagy Level 2-vel vannak formázva.A ISO9660 szabványnak van néhány 
megszorítása.A maximális mappa mélység 8(tartalmazza a 
gyökérkönyvtárat)A mappa/fájl címének karakterszáma korlátozott. 
Az  engedélyezett karakterek a mappa/fájl nevekhez A-Z(Mind nagybetű), 
számok 0-9-ig és "_" aláhúzás). 
Ez a készülék szintén lejátssza a lemezt Jolietben, Romeoban, stb 
és más szabványokban, amik konformak az ISO9660-al. Bár, néha 
a fájl nevek, mappa nevek stb. nem jelennek meg helyesen. 

Támogatott formátumok 
Ez az eszköz támogatja a D-ROM XA, Mixed Mode CD, Enhanced 
CD (CD-Extra) és Multi-Session-t.(Többrészes) 
Ez az eszköz nem játssza le tökéletesen az Egymenetes sávként, 
vagy csomagoltan írott lemezeket. 

Fájlok sorrendje 
A fájlok úgy kerülnek lejátszásra, ahogyan az író szoftver írta őket a 
lemezre. Bár a lejátszási sorrend  más is lehet. 
Ellenőrizze az írási sorrendet a szoftver dokumentációjában. A mappák és 
fájlok lejátszási sorrendje a következő: 

Gyökér 
mappa 

Mappa MP3/WMA/AAC fájl 

*   A mappa szám/ név nem lesz látható, ha a mappa nem tartalmaz 
olvasható fájlt. 
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Audió beállítás   Hang beállítás   
 
 

Forgó kódoló 

Rugalmasan tudja ezt a készüléket a saját felhasználásához igazítani. Az 
AUDIO SETUP menüből az audió beállításokat lehet módosítani. 

1 
 

2 

Tartsa lenyomva az AUDIO T SETUP-ot legalább 2 
másodpercre a SETUP  mód aktiválásához. 

A "Forgó kódoló"-val válassza ki a "AUDIO"-t és nyomja 
meg az I  T ENTER-t. 
AUDIO S   GENERAL S   DISPLAY S   TUNER S   iPod S   BLUETOOTH 

AUDIO/SETUP 

3 Forgassa a "Forgó kódolót" a hang beállítás menü 
kiválasztásához, majd nyomja meg az  I  T ENTER-t. 
FACTORY EQ*1/*2 S   3BAND EQ*1/*3 S   VOL LV ADJ S   HPF*1 S   

*   Illusztráció a CDE-137BT-hez. 

*1/*4 *4 *4 SUBWOOFER S   SUBW LPF S   SUBW PHASE    S   SUBW SYS 
S   POWER IC S   MX SETTING*1 

(Pl. SUBWOOFER kiválasztás) 

Szubsugárzó szint/Basszus szint/Közép 
szint/Magas szint/Egyensúly (Bal és jobb 
csatorna között)/Féder(A front és a hátsó 
sugárzók között)/ Defeat(Meghiúsít) 

*1 
*2 

Az állítás nem hajtható végre, amikor a DEFEAT ON-ra van állítva. 
Bármilyen változtatás akár a FACTORY EQ-ban vagy a 3BAND EQ-ban, 
hatással van más beállításokra. 
A 3. lépésben három állítási elemet(Basszus, közép és Magas) lehet kiválasztani 
a 3BAND EQ módban. Forgassa a "Forgó kódolót"  a kívánt elem kiválasztásához, 
majd nyomja meg  az   I  T ENTER-t.a 4. lépéshez. 
Ezek a funkciók nem működtethetők, amikor a SUBWOOFER OFF-ba 
van állítva. 

*3 

1 Nyomja ismételgetve az AUDIOT SETUP gombot a keresett 
mód kiválasztásához. 
Minden lenyomással a módok így változnak: 
SUBWOOFER*1 S    BASS LEVEL*2 S    MID LEVEL*2  S    TRE LEVEL*2  

S    BALANCE S   FADER S   DEFEAT S   VOLUME S   SUBWOOFER 

* Amikor a SUBWOOFER mód "OFF"-ban van, a szintje nem 
állítható. 

*2     Akkor állítható, ha a DEFEAT "OFF"-ban van. 

*4 

4  Forgassa a "Forgó kódolót" a beállítások 
változtatásához, majd nyomja meg az I  T ENTER-t. 
(Pl. Válassza a SUBW ON-T vagy SUBW OFF-ot) 

5 Tartsa lenyomva az AUDIOTSETUP -ot legalább 2 
másodpercre a normál módba való visszalépéshez. 

Megjegyzés: 
• 
• 

Az F   megnyomásával visszalép az előző Hang menübe. 
Az F   legalább két másodperces nyomva tartásával visszalép a 
normál módba. 
Ha 60 másodpercig semmilyen műveletet nem végez, a Hang menü 
mód törlődik. 

• 

   Ekvalizer presetek (F-EQ)   
 
10 tipikus ekvalizer beállítás van a gyári beállításban, a különböző 
zenei forrásokhoz. USER beállítások készültek a 3BAND EQ  
módban. 

Megjegyzés: 
•   Ha 5 másodpercig semmilyen műveletet nem végez, a készülék 

visszalép a normál módba. 

2  Beállítási tételek: FACTORY EQ 

Beállítás tartalmak: 
USER / FLAT (Alapbeállítás) / POPS / ROCK / NEWS / JAZZ / 
ELEC DANCE / HIP HOP / EASY LIS / COUNTRY / CLASSICAL 

Forgassa a "Forgó kódoló" -t, míg a kívánt hangot 
minden módban eléri. 
A DEFEAT ON-ra állításával, a korábban beállított BASS, MID és 
TRE LEVEL érték visszatér a gyári beállításba. 

16-HU 

Subwoofer (szubsugárzó) +0 ~ +15 

Bass level (Basszus szint) −7 ~ +7 

Mid level(Közép szint) −7 ~ +7 

Treble level(Magas szint) −7 ~ +7 

Balance(Egyensúly) L15 ~ R15 

Fader(Féder) R15 ~ F15 

Defeat(Meghiúsítás) ON/OFF 

Volume(Hangerő) 0 ~ 35 

 I /ENTER 
  

     

    

  
        

       

  

  

 
 

Használja az 1-5 lépéseket az egyik beállítási mód 
kiválasztásához. Nézze meg az alábbi részt a kiválasztott tétel 
beállításainak részleteiről. 

 

 

 

 

 



3 Nyomja meg a F   -t az előző módra való visszalépéshez. 
 
 A basszus Közép sávszélesség (WIDTH (Q)) állítása 

Forgassa a "Forgó kódolót" a közép sávszélesség 
kiválasztásához. 
WIDE 0.75 V   MEDIUM 1.00 V   MEDIUM 1.25 V   NARROW 1.50 

 Változtatni tudja az EQ beállításait, hogy a válasz görbe a saját 
igényinek jobban megfeleljen. Basszus, közép és magas hang  állítható 
ebben a módban. 

 Beállítási tételek: (3-sávos EQ)  A  középfrekvencia (CENTER FRQ) beállítása 

 További beállítási tételek: ASS / MID / TREBLE (Basszus/ 
Közép/  Magas) 

Forgassa a "Forgó kódolót" a  középfrekvencia 
kiválasztásához. 
500 (Hz) V   1.0K (Hz) V   1.5K (Hz) V   2.5K (Hz) Basszus vezérlés állítása 

1  A Közép (Mid) szint állítása Miután kiválasztotta a BASS-t a 3BAND EQ beállítási 
módban, forgassa el a Forgó kódolót a kívánt Basszus 
beállításra, és nyomja meg  az I  T ENTER-t. 
WIDTH (Q) V   CENTER FRQ V   LEVEL (Szélesség/Közép frekvencia 
szint) 

Forgassa a "Forgó kódolót" a Közép szint kiválasztásához l 
(−7 ~ +7)*. 
 Növelni  vagy csökkenteni tudja. 

2 
 

3 

Forgassa a "Forgó kódolót" a kívánt érték kiválasztásához, 
majd nyomja meg az I  T ENTER-t. 

* A beállítás az AUDIO megnyomásával is elvégezhető. 
Hivatkozás Szubsugárzó szint/Basszus szint/Közép 
szint/Magas szint/Egyensúly (Bal és jobb csatorna 
között)/Féder(A front és a hátsó sugárzók között)/Defeat 
beállítása a 16.oldalon. 

Nyomja meg a F   -t az előző módra való visszalépéshez. 

 A basszus sávszélesség (WIDTH (Q)) állítása Magas(Treble)hangok beállítása  

1 Forgassa a "Forgó kódolót" a basszus sávszélesség 
kiválasztásához. 
WIDE 0.50 V    MEDIUM 1.00 V    MEDIUM 1.50 V    NARROW 2.00 

Változtassa a megemelt sávszélességet szélesre vagy  keskenyre. A 
szélesebb beállítás  szélesebb tartományt fog kiemelni a 
középfrekvencia fölött és alatt. A keskenyebb beállítás a 
középfrekvencia közelében lévő sávot emeli ki. 

Miután beállította a TREBLE-et a 3BAND EQ módból, 
forgassa a Forgató  kódolót a kívánt tétel 
kiválasztására és nyomja meg a I  T ENTER-t. 
WIDTH (Q) V   CENTER FRQ V   LEVEL 

2 
 

3 

Forgassa a "Forgó kódolót" a kívánt érték kiválasztásához, 
majd nyomja meg az I  T ENTER-t. 

 A Basszus középfrekvencia (CENTER FRQ) beállítása 
Nyomja meg a F   -t az előző módra való 

 Forgassa a "Forgó kódolót" a basszus középfrekvencia 
kiválasztásához. 
60 (Hz) V   80 (Hz) V   100 (Hz) V    120 (Hz) 
Kiemeli a jelzett basszus frekvencia tartományt. 

 A  Magas sávszélesség (WIDTH (Q)) állítása. 

Forgassa a "Forgó kódolót" a Magas sávszélesség 
kiválasztásához. 
WIDE 0.75 V    NARROW 1.25 

 Basszus szint állítása 

 A Magas középfrekvencia (CENTER FRQ) beállítása 
Forgassa a "Forgó kódolót" a basszus szint kiválasztásához 
(−7 ~ +7)*. 
Növelni  vagy csökkenteni tudja . 

*   A beállítás az AUDIO megnyomásával is elvégezhető. 
Hivatkozás "A Szubsugárzó szint állítása/Basszus 
szint/Közép szint/Magas szint/Egyensúly (Bal és jobb 
csatorna között)/Féder(A front és a hátsó sugárzók között)/ a 
16.oldalon. 

Forgassa a "Forgó kódolót" a  Magas 
középfrekvencia kiválasztásához. 
7.5K (Hz) V   10.0K (Hz) V   12.5K (Hz) V   15.0K (Hz) 

 A Magas szintjének állítása 

 Forgassa a "Forgó kódolót" a Magas szint 
kiválasztásához (−7 ~ +7)*. 
Növelni  vagy csökkenteni tudja a Magas szintet. 

Közép vezérlés állítása 

1 Miután beállította a MID-et a 3BAND EQ módból, forgassa 
a Forgató  kódolót a kívánt tétel kiválasztására és nyomja meg 
az   I  T ENTER-t. 

WIDTH (Q) V   CENTER FRQ V   LEVEL (Szélesség/Közép frekvencia 
szint) 

2 Forgassa a "Forgó kódolót" a kívánt érték kiválasztásához, 
majd nyomja meg az  I  T ENTER-t. 

* A beállítás az AUDIO megnyomásával is elvégezhető. 
Hivatkozás "A Szubsugárzó szint állítása/Basszus 
szint/Közép szint/Magas szint/Egyensúly (Bal és jobb 
csatorna között)/Féder(A front és a hátsó sugárzók között)/ 
a 16.oldalon. 
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A parametrikus ekvalizer görbéjének 
állítása(3-sávos EQ) 

 

 

 

 



   Forrás hangszint beállítása  
 
Mindegyik forrás kimenő szintje egyedileg állítható. Például, ha a 
TUNER hangosabban szól, mint a CD, a kimenete állítható, anélkül, 
hogy befolyásolna más forrást. 

   Szubsugárzó rendszer beállítása  
 
Amikor a szubsugárzó be van kapcsolva, választhatja a SYS 1 vagy SYS 
2 -őt, a kívánt hatás eléréséhez. 

 Beállítási tételek: SUBW SYS 

Beállítás tartalmak: 
SYS 1 / SYS 2 (Alapbeállítás) 

SYS 1: 
A szubsugárzó szint a fő hangerő szintnek megfelelően változik. 

SYS 2: 
A szubsugárzó szint a fő hangerő szinttől eltérően változik. 
Például, ha a beállítás alacsony, a szubsugárzó még hallható. 

 Beállítási tételek:VOL LV ADJ 
 
 További beállítási tételek: TUNER / DISC* / USB / iPod / BT 
AUDIO / AUX 

Beállítás tartalmak: 
−14 dB ~ +14 dB 

*   (csak CDE-174BT/CDE-173BT ). 

   Felüláteresztő szűrő állítása  
 
A felüláteresztő szűrő az ön saját ízlésének megfelelően állítható. 

   Külső eszközök  

Csatlakozás  egy külső erősítőhöz (POWER IC) 
 Beállítási tételek: HPF 

Beállítás tartalmak: 
OFF (Alapbeállítás) / 60 (Hz) / 80 (Hz) / 120 (Hz) / 160 (Hz) 
Az összes frekvencia a vágó frekvenciák fölött van. 

Amikor egy külső erősítő van csatlakoztatva, a hangminőséget meg 
lehet növelni a beépített erősítő tápellátásának megállításával. 

 Beállítási tételek: POWER IC 

Beállítás tartalmak: 
OFF / ON  (Alap beállítás) 

OFF: 
Használja ezt a módot. amikor a készülék vonal kimenetét külső 
erősítő meghajtására használja. Ebben a beállításban, a fejegység 
belső erősítője ki van kapcsolva, és a hangszórók nem szólnak. 

ON: 
A hangszórókat a beépített erősítő hajtja meg. 
OFF: 

   A szubsugárzó kapcsolása ON/OFF   
 
Amikor a szubsugárzó be van kapcsolva, állítani tudja a kimenő 
szintjét.(Hivatkozás "A Szubsugárzó szint állítása/Basszus szint/Közép 
szint/Magas szint/Egyensúly (Bal és jobb csatorna között)/Féder(A front 
és a hátsó sugárzók között)/Defeat a 16.oldalon.)). 

  Beállítási tételek: SUBWOOFER 

Beállítás tartalmak: 
OFF / ON (Alap beállítás) 

OFF(KI): 
Nincs szubsugárzó jel a szubsugárzó RCA csatlakozóiról 
(Hivatkozás a "Csatlakozások"-ra a 41.oldalon). 

ON(BE): 
A szubsugárzó jel kimegy a szubsugárzó RCA csatlakozóiról 
(Hivatkozás a "Csatlakozások"-ra a 41.oldalon)). 

Front 
Bal 

Front 
Jobb 
 
Hátsó 
Bal 

Hátsó 
Jobb 

   Aluláteresztő szűrő állítása  
 
Az aluláteresztő szűrő ezen a készüléken az ön saját ízlésének 
megfelelően állítható. 

ON: 

Hangszórók 
HANGSZÓRÓ 
JOBB FRONT  Beállítási tételek: SUBW LPF 

Beállítás tartalmak: 
OFF  (Kezdő beállítás)/ 60 (Hz) / 80 (Hz) / 120 (Hz) / 160 (Hz) 
Minden frekvencia alacsonyabb, mint vágó frekvenciák. 

Front 
Jobb 

HANGSZÓRÓ 
RIGHT REAR    Szubsugárzó fázisának beállítása  

 
A szubsugárzó kimenetének fázisa váltható NORMAL (0°)vagy 
SUBWOOFER REVERSE (180°) között. A szint állításához forgassa el 
a Forgó kódolót. 

Hátsó 
Jobb 

HANGSZÓRÓ 
BAL HÁTSÓ Hátsó 

Bal  Beállítás tartalmak: SUBW PHASE 

Beállítás tartalmak: 
NORMAL (Alapbeállítás)/ REVERSE HANGSZÓRÓ 

BAL FRONT Front 
Bal 
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Megjegyzés 
•   Nem hallható hang a rendszerből, amikor a táp kimenet OFF-ban van.   További funkciók   

   Az MX szint beállítása   
 
MX(Média expander) a vokálok és a hangszerek hangját 
világosabbá teszi,  a hangszereléstől függően. CD, iPod, stb 
képes lesz tisztán visszaadni a zenét, még akkor is ha nagy zaj 

   

SOURCE/L Forgó kódoló 

 Beállítási tételek: MX SETTING 

Beállítás tartalmak: 
CD* / CMPM* / USB / iPod / BT AUDIO / AUX 

CD* (SZINT 1 - 3): 
A CD mód nagy mennyiségű adatot dolgoz fel a lejátszás alatt. Az 
MX előnye , hogy ebből a nagy mennyiségű adatból tiszta, 
érthető kimenetet készít. 

CMPM*/USB/iPod/BT AUDIO (Szint 1 - 3): 
Kijavítja azokat a hibákat, melyek a tömörítéskor elvesztek. 
Ez az eredetihez közeli jól-kiegyensúlyozott hangot ad. 

AUX (Szint 1 - 3): 
Válassza az MX mód (CMPM, MOVIE,vagy MUSIC), ami megfelel  a 
csatlakoztatott médiának. 

*   (csak CDE-174BT/CDE-173BT ). 

Megjegyzés: 

BAND 

*   Illusztráció a CDE-137BT-hez. 

Text(szöveg) kijelzése 

 Szöveges információ, mint lemez és sáv név, látható lesz, ha a CD 
text kompatibilis.  MP3/WMA/AAC fájlok lejátszásánál is 
lehetséges a mappa név, és a fájlnév  stb kijelzése. 

• Mindegyik zene bemenetnek, mint CD és MP3/WMA/AAC lehet 
saját MX beállítása. 
MP3/WMA/AAC és CD-DA esetében, amikor forrást vált 
MP3/WMA/AAC , CD-DA-ra, vagy CD-DA-ról MP3/WMA/AAC 
-re, az MX mód kapcsolása késhet egy kicsit. 
A LEVEL OFF beállítás mindegyik zenei forrást OFF-ra állítja az 
MX módban.  
Ez a funkció nem működik, amikor  a DEFAULT ON-ra van 
állítva. 
A FM, MW és LW rádiónak nincs MX módja. 

• Nyomja meg a VIEW-t. 
A kijelző minden gombnyomásra változik. 

Megjegyzés: 
•   Amikor a TEXTSCROLL  SCR MANUAL-ra van állítva(Hivatkozás 
a "Görgetés beállításra(TEXTSCROLL)" a 22.oldalon), tartsa lenyomva 
a VIEW-t legalább két másodpercig, az aktuális szöveg egyszer 
végigfut(Rádió kivételével) 
Kijelzés Rádió módban: 

Ha van PS (Program szolgáltató név) 
PS (Program szolgáltató név)*1 S    SONG NAME(Dal név)*2 S    
ARTIST NAME(Előadó név)*2 S    PTY (Program típus)*3 S    
RADIO TEXT*2 S    PS (Program szolgáltató név) 

Ha nincs PS (Program szolgáltató név) 
FREQUENCY(Frekvencia) S    SONG NAME*2 S    ARTIST NAME*2 S     
PTY (Program típus)*3 S    RADIO TEXT*2 S    FREQUENCY 

A kijelző CD módban (csak CDE-174BT/CDE-173BT ): 
TRACK NO./ELAPSED TIME ) )Sáv szám/Eltelt idő)S    
TEXT (DISC NAME)(Lemez név)*4 S    TEXT (TRACK 
NAME)(Sáv név)*4  S    TRACK NO./ELAPSED TIME 

A kijelző MP3/WMA/AAC  módban: 
FILE NO./ELAPSED TIME ) (Fájl név/Eltelt idő)S    FOLDER NO./FILE 
NO. ) (Mappa/Fájl szám)S    FOLDER NAME(Mappa név)*5) S    FILE 
NAME(Fájl név(*5 ) S    ARTIST NAME*6 ) S    ALBUM NAME(Album 
név)*6) S    SONG NAME*6 ) S    FILE NO./ELAPSED TIME 

A kijelző iPod módban: 
TRACK NO./ELAPSED TIME S   ARTIST NAME*6 S   ALBUM NAME*6 

 SONG TITLE*6 S   TRACK NO./ELAPSED TIME 

A kijelző BLUETOOH audió módban: 
BT A/ELAPSED TIME*7 S   ARTIST NAME*6 S   ALBUM NAME*6 S    
SONG NAME*6 S    BT A/ELAPSED TIME 

• 
• 
• 

*1 Tartsa lenyomva a VIEW-t legalább 2 másodpercig, ha rádió 
módban a PS látszik, a frekvencia 5 másodpercig látszik  
Ha nincs fogható szöveges üzenet vagy a készülék nem képes 
megfelelően venni azt, a  “NO DATA”/“NO TEXT” látszik. 
Ha nincs fogható PTY sugárzás, a “NO PTY”látszik. 
Szöveges CD lejátszása alatt látszik. 
Ha nincs szöveg, a “DISC TEXT”/“TRACK TEXT” (Lemez/ 
Sáv név) látszik. 

*2 

*3 

*4 
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*5 Ha nincs szöveg, a “FOLDER”/“FILE” (Mappa/Fájl) látszik. 
Ha egy MP3/WMA/AAC fájl tartalmaz ID3/WMA  címkét, 
az kijelzésre kerül.(Pl. dal név, előadó név, album név) 
Minden más címke adatot figyelmen kívül hagy. 
Ha nincs címke információ, a “ARTIST”/“ALBUM”/“SONG” 
látszik. 
A csatlakoztatott mobil telefontól függően, az eltelt idő 
lehet, hogy nem fog látszani. 

Az OPTION(Opció) menü beállítása 
   *6 

Gyorsan változtathatja a beállításokat az aktuális SOURCE-nak 
megfelelően az OPTION menü használatával. 

1 Tartsa lenyomva a I  T ENTER/OPTION -t legalább 2 
másodpercig az aktuális forrás Opció menüjének 
aktiválásához. 

Megjegyzés: 
           

*7 

   A "Text"-ről   
 
A text kompatibilis lemezek szöveg információt tartalmaznak a lemez és 
a sávok címéről. Az ilyen szöveges információ "text"-nek nevezzük. 

Megjegyzés: 

2 
 

3 

Forgassa a "Forgó kódolót" a kívánt tétel 
kiválasztásához, majd nyomja meg az I  T ENTER-t. 

Forgassa a "Forgó kódolót" a beállítások változtatásához, 
majd nyomja meg az  I  T ENTER-t. 
A beállítás után a kijelző automatikusan visszaáll az aktuális 
forrásra. 

• Egyes karakterek, a karakter típusától függően lehet, hogy nem 
jelennek meg helyesen ezen a készüléken. 
A “NO SUPPORT” jelenik meg, ha a text információt nem támogatja 
a készülék. 
A text vagy címke információ lehet, hogy nem jelenik meg helyesen a 
tartalomtól függően. 

• 

• A következő beállítási tételek látszanak amikor a MENU LANG  
ENGLISH-re van állítva. Részletekért nézze meg a "Menü nyel 
beállítás"-t a 22.oldalon. 

Az előlapi AUX bemenet használata  Beállítási tételek: 
TUNER mód: 

TUNER SET*1 V   VOL LV ADJ*2 V    DIMMER*3 

DISC mód ( CsakCDE-174BT/CDE-173BT ): 
CD SET*4 V   VOL LV ADJ*2 V   MX SETTING*5 V   DIMMER*3 

USB mód: 

Egyszerű hordozható zenelejátszó csatlakoztatása az előlapi 
bemenetre. Egy opcionális adapter kábel szükséges(RCA-ról 
3,5mm-es jackre, vagy 3,5-3,5 mini phono csatlakozóra.). 

Nyomja meg a SOURCE T L, -t és válassza ki az AUXILIARY 
módot a hordozható eszköz  hallgatásához. 

*2 *5 *3 VOL LV ADJ    V   MX SET TING    V   DIMMER 

iPod mód: 
APP DIRECT*6 V   iPod SET*7 V   VOL LV ADJ*2 V   MX SET TING*5 

V   DIMMER*3 

BT AUDIO mód: 
BT SET*8 V   VOL LV ADJ*2 V   MX SETTING*5 V   DIMMER*3 

AUX mód: 
AUX SET*9 V   VOL LV ADJ*2 V   MX SETTING*5 V   DIMMER*3 

Phone mód (Hívás nélkül): 
PHONE SET*10 V   VOL LV ADJ*11 V   DIMMER*3 

Phone mód (Hívásos mód): 
MIC GAIN*12 V   CALL SOUND*12 V   SPK SWITCH*13 V   VOICE 
MUTE*14 V   CALL WAIT*15 V   END CALL*16 V   VOL LV ADJ*11 V   
DIMMER*3 

Hordozható lejátszó. Fő egység 

vagy 

*1 A beállítási tételek azonosak a TUNER beállításokkal a 
SETUP módban. Részletekért forduljon a "BEÁLLÍTÁSOK" 
részhez a 21.oldalon. 
 Egyedileg képes  növelni vagy csökkenteni az aktuális forrás 
hangerejét, a saját kedve szerint. A beállítási értékek az 
OPTION és a SETUP módban összekapcsolhatók. 
Hivatkozás az "Forrás szint beállítása " -ra a 18.oldalon 
Hivatkozás a "Elsötétítés vezérlés" részre a 22.oldalon. 
Ebben a módban a PLAY MODE kiválasztható. Részletekért, 
olvassa el az  (MP3/WMA/AAC adat (PLAY MODE) (csak 
CDE-174BT/CDE-173BT ) lejátszása részt a 22.oldalon. 
Hivatkozás az "MX szint beállítása " -ra a 19.oldalon. 
Hivatkozás az "iPod vezérlés beállítása " -ra a 30.oldalon. 
A beállítási tételek azonosak az iPod beállításokkal a 
SETUP módban. Részletekért olvassa a "iPod/iPhone 
beállítások" részt a 23.oldalon. 
Ebben a módban a FW VERSION választható ki. 
Megnézheti az aktuális BLUETOOTH förmver verzióját 
ennek a beállításnak a használatával. 
Ebben a módban a  AUX NAME választható ki. Részletekért 
hivatkozás az "AUX NAME beállítása " -ra a 22.oldalon. 

Opcionális adapter kábel(RCA 
(piros, fehér)3,5 mini csatlakozó, 
vagy 3,5 mini csatlakozó). *2 

Megjegyzés: 
•   Ez a funkció csak akkor működik, ha a AUX SETUP "ON" 

állásban van. Részletekért hivatkozás az "AUX SETUP 
beállítása " -ra a 22.oldalon. 

Ha USB memóriaeszköz közvetlenül csatlakozik az előlap USB 
csatlakozójára, a mérete vagy formája akadályozhatja a vezetést. 
Kerülje az AUX és az USB bemenet egyidejű használatát (csak CDE-
173BT/UTE-72BT) 

*3 
*4 

*5 
*6 
*7 

*8 

*9 
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*10  CALL SOUND, CALLER ID, PB UPDATE, PB ORDER, 
AUTO ANS, SPEAKER SL és FW VERSION választható ki 
ebben a módban. Többet erről a beállításról a "BLUETOOTH 
beállítások"-ban tud meg a 24.oldalon.. 

*11  A Kéz-nélküli telefonálás szintje, a csengő hang szintje és a 
mikrofon erősítése állítható ebben a beállításban. Az 
Option menüben történő változtatások módosítják 
ugyanazokat a beállításokat a SETUP menüben. 
Hivatkozás a "Hangerő állítása (VOL LV ADJ)”-ra a 
25.oldalon. 

*12  Hivatkozás az "BLUETOOTH hangminőség 
beállítása " -ra a 25.oldalon. 

*13  Hívás alatt a hívó hang kapcsolható ezzel a beállítással a 
készülék és a mobil telefon között. 
A beállítás a BAND megnyomásával is elvégezhető. 
Hivatkozás a "Hívás kapcsolás művelet"-re a 28. oldalra. 

*14  A beállítás a BAND megnyomásával is elvégezhető. 
Hivatkozás a "Hívás kapcsolás művelet"-re a 28. oldalra. 
Hívás alatt a Hang némítása aktiválódik, a mikrofon bemenet 
azonnal elnémul és a “VOICE MUTE” villogni fog. *A beállítás a  
M    megnyomásával is elvégezhető. 

Hivatkozás a "Mikrofon bemenet gyors elnémítása"-ra a 
28.oldalon. 

*15   Ha hívásvárakoztatás van, válassza ezt a tételt a hívó nevének és 
a várakozás számának(1 vagy 2) kijelzésére. Nyomja meg a VIEW-t 
és a kijelző kapcsol. 
*16  Válassza ezt a tételt  a hívás befejezéséhez. 

  SETUP(Beállítás)   
SOURCE/L Forgó kódoló 

AUDIO/SETUP 

*   Illusztráció a CDE-137BT-hez.. 

Beállítás 

Megjegyzés 

 Rugalmasan tudja ezt a készüléket a saját felhasználásához igazítani. A 
SETUP menüből a GENERAL(Általános), DISPLAY(Kijelző) stb 
beállításai módosíthatók. 

Nyomja meg a F   -t az előző módra való visszalépéshez. 
Az F    legalább két másodperces nyomva tartásával visszalép a 
normál módba. 
Ha 60 másodpercig semmilyen műveletet nem végez, a készülék 
visszalép a normál módba. 

• 
• 

• 1 
 

2 

Tartsa lenyomva az  AUDIOT SETUP -ot legalább 2 
másodpercre a SETUP  mód  aktiválásához. 

Forgassa a "Forgó kódolót" a kívánt tétel kiválasztásához, 
majd nyomja meg az I  T ENTER.-t 
(Pl. GENERAL kiválasztás) 
AUDIO*1 V    GENERAL V   DISPLAY V   TUNER V    iPod V    
BLUETOOTH*2 

GENERAL: 
MENU LANG V   AUX SETUP*3 V   AUX NAME*4 V   PLAY MODE*5 
V   DEMO 

DISPLAY: 
ILLUMINATI*5 V   DIMMER V   TEXTSCROLL V   SCROLLTYPE 

TUNER: 
AF*6 V   REGIONAL*7 V   PI SEEK*8 V   FM SET 

iPod: 
iPod LIST 

*1 
*2 
*3 
*4 
*5 
*6 

Hivatkozás a "Hang beállítása" részre a 16.oldalon. 
Hivatkozás a "BLUETOOTH beállítása" részre a 24.oldalon. 
Nincs kijelzés, amikor az aktuális bemenet AUXILIARY. 
Csak akkor látszik, ha a AUX SETUP "ON" állásban van. 
(csak CDE-174BT/CDE-173BT ). 
Hivatkozás a " AF(Altenatív frekvencia) BE/KI kapcsolása" 
részre, a 11.oldalon. 
Hivatkozás a "Helyi állomások RDS vétele" részre a 
12.oldalon. 
Hivatkozás a "BLUETOOTH beállítása" részre a 12.oldalon. 

*7 
*8 

3 Forgassa a "Forgó kódolót" a kívánt tétel kiválasztásához, majd 
nyomja meg az  I  T ENTER.-t. 
(Pl. AUX SETUP) 

4 Forgassa a "Forgó kódolót" a beállítás változtatásához, majd 
nyomja meg az I  T ENTER.-t. 
(Pl. Válassza a AUX ON vagy AUX OFF-ot) 
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Valamelyik SETUP mód módosításhoz használja az 1-5 
lépéseket. Nézze meg az alkalmazható részt alul a 
választott SETUP tétel részleteihez. 

  I  /ENTER 
  

      

     
      

  
         

      

   
 

 

 

 



5 Tartsa lenyomva az AUDIOTSETUP-ot legalább 2 
másodpercre a normál módba való visszalépéshez. 
 

Megjegyzés: 
•   Nyomja meg a F-t –t az előző módra való visszalépéshez. 
•   Az F-t  legalább két másodperces nyomva tartásával visszalép a 
normál módba. 
•   Ha 60 másodpercig semmilyen műveletet nem végez, a készülék 
visszalép a normál módba. 

CDDA/MP3: 
CD adat és MP3/WMA/AAC fájlok kevert módban, és több-
részes lemezek  játszhatók le. 

Megjegyzés: 
•   Végezze el ezt a beállítást mielőtt beteszi a lemezt. Ha a lemez már bent 

van, vegye ki. 

Bemutatás 
Ennek a készüléknek megszakad a bemutatása a kijelzőn.    Általános beállítás  

 
A GENERAL kiválasztása a beállítások főmenü 2. lépésében. 

 Beállítási tétel: DEMO 

Beállítás tartalmak: 
DEMO OFF (Alapbeállítás) / DEMO ON 

Megjegyzés:  
•   A demo mód törléséhez állítsa a DEMO OFF-t. 

A menü nyelvének beállítása 
A készüléken kijelzett nyelv beállítása. 

 Beállítási tétel: MENU LANG 

Beállítás tartalmak: 
ENGLISH (Alapbeállítás) / RUSSIAN / GERMAN / FRENCH / 
SPANISH / ITALIAN / DUTCH 

Megjegyzés 
•   A Használati utasítás csak az angol nyelvű beállítást írja le. 

   Kijelző beállítások   
 
A DISPLAY van kiválasztva a beállítások főmenü 2. lépésében. 

A Világítás színének változtatása 
(csak CDE-174BT/CDE-173BT ) 
A készülék gombjainak színét megváltoztathatja. 

Az AUX SETUP mód beállítása  Beállítási tétel: ILLUMINATI 

Beállítás tartalmak: 
ILUM TYPE1 (Alapbeállítás) / ILUM TYPE2 

ILUM TYPE1: 
A világítás színe zöld. 

ILUM TYPE2: 
A világítás színe piros. 

 Az AUX SETUP módban egy külső audió eszközt csatlakoztathat 
ennek a készüléknek az AUX csatlakozójára. 

 Beállítási tétel: AUX SETUP 

Beállítás tartalmak: 
AUX OFF / AUX ON (Alap beállítás) 

AUX OFF: 
Amikor OFF-ban van, AUX forrás nem választható. 

AUX ON: 
Állítsa ON-ra, amikor hordozható eszközt csatlakoztat. Ha a 
SOURCET L  van lenyomva és az AUX van kiválasztva, a 
hordozható eszköz hangja rákerül a bemenetre. 

Fényszabályzó vezérlés 
Állítsa az elsötétítés szabályozást AUTO-ra a fényerő csökkenté-
séhez, a jármű fő fénykapcsolójának bekapcsolásával. Ez a mód 
éjszaka csökkenti a készülék háttérvilágítását bizonyos mértékig. 

 Beállítási tétel: DIMMER 

Beállítás tartalmak: 
DIM MANUAL / DIM AUTO (Alapbeállítás) 

Az AUX NAME mód beállítása 
 Meg tudja változtatni az AUX NAME (Külső forrás név)kijelzését a 
SETUP menüben. 
 Beállítási tétel: AUX NAME 

Beállítás tartalmak: 
AUXILIARY (Alapbeállítás) / TV / DVD / PORTABLE(Hordozható) 
/ GAME(Játék) 

Megjegyzés: 
•   A hordozható rövidítése a kijelzőn PMD. 

 Szöveg görgetés (TEXTSCROLL) 

Ez a CD lejátszó képes a CD textként felvett lemez és sáv nevet 
görgetni, ugyanúgy, mint a MP3/WMA/AAC  fájlok, mappák és 
címkék szöveges információit. 

 Beállítási tétel: TEXTSCROLL 

Beállítás tartalmak: 
SCR MANUAL (Alapbeállítás) / SCR AUTO 

SCR MANUAL: 
A fennti információ futni fog, ha a lemezt már beolvasta, egy 
csatorna vagy sáv megváltozott. 

SCR AUTO: 
A CD text információ, mappa és fájl név, és a címke 
információ folyamatosa fut. 

Megjegyzés: 
•   A kijelző egyes részein a görgetés nem látszik, vagy a tartalma 

különbözik. 

MP3/WMA/AAC adat lejátszása (PLAY 
mód)(csak CDE-174BT/CDE-173BT ) 
 Ez a készülék mind CD, mind MP3/WMA/AAC adatokat tartalmazó 
CD-ek lejátszik. (CD Extra formátumba készített.) Bizonyos 
esetekben azonban, az extra CD  lejátszása nehéz lehet. Ebben az 
esetben, választhatja a csak CD adat rész lejátszását. Amikor egy 
lemez CD és MP3/WMA/AAC adatot is tartalmaz, a lejátszás a CD 
adatrésszel kezdődik. 

 Beállítási tétel: PLAY MODE 

Beállítás tartalmak: 
CD-DA / CDDA/MP3 (Alapbeállítás) 

CD-DA: 
Csak az 1.szekcióban lévő CD adat játszható le. 
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Görgetés típusának beállítása 

  BLUETOOTH működése   
 
 

Forgó kódoló 

Két módból választhat. 
Válassza amelyiketjobban kedveli. 

 Beállítási tétel: SCROLLTYPE(Görgetés típus) 

Beállítás tartalmak: 
SCR TYPE 1 / SCR TYPE 2 (Alapbeállítás) 

SCR TYPE 1: 
 A karakterek jobbról balra futnak, egyszerre egy karakter, míg az 
egész lefut.. 

SCR TYPE 2: 
 A szavak balról jobbra építkeznek, egyszerre egy karakter. Amikor 
a kijelző megtelt, törlődik és a sorban következő szó kerül 
kijelzésre, míg a cím összes szavát meg nem mutatja. 

SOURCE/L / II 

   

   TUNER (Rádióvevő) beállítás  
 
A TUNER van kiválasztva a beállítások főmenü 2. lépésében. 

AUDIO/SETUP   Preset gombok 
(1 6) BAND/ABC SEARCH 

*   Illusztráció CDE-173BT-hez. 
A TUNER FM hangminőségének beállítása 
Ezen a készüléken be tudja állítani a kedvelt FM rádió hagngminőségét  

Használat előtti beállítások 
 Beállítási tétel: FM SET (FM beállítás) 

Beállítás tartalmak: 
HI-FI / NORMAL (Alapbeállítás) / STABLE 

HI-FI: 
HI-FI beállítás 

NORMAL: 
Általános beállítás 

STABLE: 
Zaj szabályozás 

Megjegyzés: 
•   A zaj sokkal jobban észlelhető HI_FI beállításban, függően vétel 

állapotától. Ebben az esetben a NORMAL beállítás javasoljuk. 

   A BLUETOOTH-ról   
 
A BLUETOOTH egy vezetéknélküli technológia, ami lehetővé tesz a 
kommunikációt egy mobil eszköz és egy számítógép között rövid 
távon.  Ez lehetővé teszi a kéz-nélküli hívást, vagy adat továbbítást 
BLUETOOTH kompatibilis eszközök között. A BLUETOOTH 
sugárzás a 2,4GHz-es szabad spektumban lehetséges, ha a távolság 
nem több mint 10m. Részletekért forduljon a BLUETOOTH 
honlapjához(http://www.bluetooth.com). 

Megjegyzés: 
• A BLUETOOTH verziójától függően, egy BLUETOOTH 

kompatibilis eszköz nem biztos, hogy kommunikál a készülékkel. 
Ennek a berendezésnek a megfelelő működése az összes 
BLUETOOTH kompatibilis eszközzel nem garantált BT 
kompatibilis eszköz kezeléséhez, kérjen tanácsot az Alpine 
forgalmazójától, vagy nézze meg az ALPINE weboldalt. 
A környezettől függően a BLUETOOTH vezetéknélküli kapcsolat 
instabil lehet. 
Amikor telefonál, vagy beállításokat végez, mindenképpen állítsa meg 
az autóját egy biztonságos helyen. 
A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől függően a működés 
eltérő lehet. Tanulmányozza a csatlakoztatott eszköz Használati 
utasítását. 
Amikor ezt a készüléket keresi egy BLUETOOTH kompatibilis 
telefonnal, a készülék neve “Alpine CD Receiver”-ként (CDE-
174BT/CDE-173BT ), vagy “Alpine Digital Media Receiver”-ként 
(UTE-72BT ) jelenik meg). 

   iPod/iPhone beállítás   
 
Az iPod van kiválasztva a beállítások főmenü 2. lépésében. 

• 

• iPod/iPhone kereső mód beállítása 
• A készülékkel az iPod/iPhone-on, kilenc különböző módban 

lehet keresni. • 
 Beállítási tétel: iPod LIST 

•  További beállítási tételek: PLAYLISTS / ARTISTS /ALBUMS / 
AUDIOBOOKS / PODCASTS / GENRES / COMPOSERS / SONGS / 
GENIUS MIX 

Beállítás tartalmak: 
OFF / ON 

 

Megjegyzés: 
•   A Playlists/Artists/Albums/Podcasts/Genres/ Songs/ Genius Mix 

keresési módja alaphelyzetben ON-ra van állítva. Az  Audiobooks/ 
Composers  keresése alaphelyzetben OFF. 

•   A kereső mód részleteiről a " A kívánt dal keresése" részben 
tájékozódhat a 31.oldalon.. 

   Mielőtt a BLUETOOTH funkciót használja   
 
Mielőtt használná a BLUETOOTH funkciót, a következő 
beállítások szükségesek. 

Állítsa a BT-t ON-ra, amikor a kéz-nélküli, vagy a BT 
audió funkciót akarja használni. Hivatkozás s 
"BLUETOOTH csatlakozás beállítása" részre a 
24.oldalon. 

Megjegyzés: 
•   Milőtt használja a BLUETOOTH-t előtte párosítani kell ezzel a 

készülékkel.Hivatkozás a "Hogyan csatlakoztassunk  BLUETOOTH 
kompatibilis eszközt" részt a 24.oldalon. 
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3 Forgassa a "Forgó kódolót" a kívánt tétel kiválasztásához, 
majd nyomja meg az I  T ENTER-t. 
BLUETOOTH: 

BT IN*1 V    PAIRED DEV*2 V    VISIBLE M*2 V    CALL SOUND*2 V     
CALLER ID*2 V    PB UPDATE*1/*2 V    PB ORDER*2 V    AUTO ANS*2 

V    SPEAKER SL*2 V    FW VERSION*2 V    FW UPDATE*1 

Részletekért olvassa el a BLUETOOTH kompatibilis eszköz Használati 
utasítását is. 

*1 
*2 

A tételek nem láthatók hívás alatt. 
A tételek nem láthatók ha a “BT IN”  OFF-ba van 
állítva.Hivatkozás a "BLUETOOTH csatlakozásbeállítása 
(BT IN) " -ra a 24.oldalon. 

BLUETOOTH kompatibilis eszköz párosítása 
SSP-vel.(Biztoságos egyszerű párosítás) 

4 
5 

1 Forgassa a "Forgó kódolót" a frekvencia kiválasztásához. BLUETOOTH kompatibilis eszköz használatakor, 
válassza a “Alpine CD Receiver” (CDE-174BT/CDE-
173BT)/“Alpine Digital Media Receiver” (UTE-72BT ) 
a párosításhoz.. 

Tartsa lenyomva az AUDIOT SETUP -ot legalább 2 
másodpercig. 
A SETUP beállítás törölve van. 

Megjegyzés: 2 Forgassa a Forgó kódoló gombot a “PAIR NO”-ról , “PAIR YES”-
re változtatásához, és nyomja meg a I  T ENTER-t. 
Ha a “PAIR NO” van kiválasztva, a csatlakozás törlődik.. 

• 
• 

Nyomja meg a F   -t az előző módra való visszalépéshez. 
Az F    legálább két másodperces nyomva tartásával visszalép a 
normál módba. 
Ha 60 másodpercig semmilyen műveletet nem végez, a készülék 
visszalép a normál módba. 

• 
3 Ha a párosítás kielégítő volt, a “CONNECTED” 

jelenik meg néhány másodpercres. A fejegység 
visszalép  a korábbi állapotába. 

BLUETOOTH eszköz párosítása SSP-nélkül 
BLUETOOTH technológiával, kéz-nélküli hívást csinálhat 
BLUETOOTH-tal ellátott mobil telefonnal. 
 BLUETOOTH kompatibilis mobil telefon audió információja, 
hordozható hang lejátszó stb.vezeték nélkül vezérelhető/lejátszható 
erről a készülékről. 

SSP (Biztoságos egyszerű párosítás)    

1 BLUETOOTH kompatibilis eszköz használatakor, 
válassza a “Alpine CD Receiver” (CDE-174BT/CDE-
173BT)/“Alpine Digital Media Receiver” (UTE-72BT ) 
a párosításhoz. 

 Beállítási tétel: BT IN 

Beállítás tartalmak: 
OFF / ON (Alap beállítás) 

OFF: 
A kéz-nélküli telefon funkció és a BLUETOOTH audió nincs 
használatban. 

ON: 
Válassza ezt, amikor BLUETOOTH kompatibilis eszközt akar 
párosítani, vagy/és a BLUETOOTH audió funkciót használni. 

Megjegyzés:  
•   Amikor a "BT IN" OFF-ra van állítva, a kéz-nélküli telefon 
jelzései(elem állapot(G     és jelerősségQ  ) nem lesznek láthatók. 

2 Vigye be a  PIN kódot (“0000”) a BLUETOOTH 
kompatibilis eszközbe. 

Megjegyzés: 
•   A PIN kód “0000”. 

3 Ha a párosítás kielégítő volt, a “CONNECTED” 
jelenik meg néhány másodpercre. A fejegység 
visszalép  a korábbi állapotába. 

Megjegyzés: 
• 
• 

Ha a csatlakozás nem kielégítő, a “FAILED” jelenik meg.. 
Egy kielégítő csatlakoztatás után, a két eszköz automatikusan újra tud 
párosodni, amint a gépkocsi gyújtását bekapcsolja.ON. Ellenkező esetben 
a párosítás megszakad. Ha az automatikus párosítás megszakad, 
próbálja meg kézzel. Állítsa a "VISIBLE M"-et VISI M ON-ra , hogy 
lehetővé tegye a készülék számára, hogy felismerje a BLUETOOTH 
kompatibilis eszköz felismerését, bővebben a "Látható mód 

    
  

   A BLUETOOTH eszköz beállítása  
 
Válasszon az 5-ből egy BLUETOOTH kompatibilis csatlakozást, 
melyet korábban regisztrált. • 

 Beállítási tétel: PAIRED DEV 

1 A Forgó kódolóval válassza ki a használni kívánt 
BLUETOOTH kompatibilis eszközt, azután nyomja meg 
a I  T ENTER-t. BLUETOOTH beállítás 

2 A következő lépések(1-5) megszokottak, a különböző BLUETOOTH 
funkciókhoz. Részletekért, nézze meg a funkciókat egyenkén. 

Megjegyzés: 
•   Állítsa a "BT IN"-t ON-ra, azután végezze el a BLUETOOTH 

beállítást. Hivatkozás a "BLUETOOTH csatlakozásbeállítása (BT IN) 
" -ra a 24.oldalon page 24. 

A "Forgó kódoló"-val válassza ki a "CONNECT"-t és 
nyomja meg az I  T a választott eszköz 
csatlakoztatásához. 
A csatlakoztatott eszköz "I"-vel van megjelölve. A 
szétválasztáshoz válassza a “DISCONNECT”-t. Válassza a "CLEAR"-
t, ha az eszközt törölni akarja az eszközlistából. 

1 
 

2 

Tartsa lenyomva az AUDIOT SETUP -ot legalább 2 
másodpercre a SETUP  mód aktiválásához. 

A "Forgó kódoló"-val válassza ki a "BLUETOOTH"-t és nyomja 
meg az I  T ENTER-t. 
A BLUETOOTH beállítási mód aktiválva van. 
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A BLUETOOTH csatlakozás beállítása 
(BT IN) 

Hogyan csatlakozzon a BLUETOOTH 
kompatibilis eszköz (Párosítás) 

 

 

 



Megjegyzés: 
•   Ha a csatlakozás kielégítő, a “CONNECTED” jelenik meg 2  

másodpercre, majd a H jelző világít, azután a kijelző visszatér a SETUP 
képernyőre. 

•   Ha egy mobil telefon kielégítően csatlakozik ehhez a készülékhez, a G     
.jelző világítani fog, jelezve a csatlakoztatott telefon akkumulátor 
töltésének mennyiségét. A W       jelzés fog világítani, ha a telep 
feszültsége közepes szintű, és villog ha alacsony szintű. 

•   Q  Jelzés(Jel erősség) 
A jelzés mutatja a mobil telefon aktuális jelerősségét. 
A jelzés villogni fog, ha a csatlakoztatott mobil telefon jelerőssége 
alacsony. 

•   A csatlakoztatott telefontól függően a G     (Akku. töltöttség) és  Q  
(jelerősség) jelzői lehet, hogy nem látszanak. 
•   Ha mind az 5 pozíciót regisztrálta, nem regisztrálhatja a 6. készüléket.  
Másik eszköz regisztrálásához törölnie kell egy eszközt az 1-5 pozícióból. 

TYPE5: 
Növeli a zajt és a visszhangot 

Megjegyzés: 
• A következő funkciókat azért tervezték, hogy javítsa a hívó és a 

vezető hangminőségét. 
Zajcsökkentés: Ez a funkció csökkenteni tudja az út zaját, de a túlzott 
növelése befolyásolhatja a hívás hang minőségét. 
Visszhangtalanítás: Ez a funkció csökkenteni tudja a visszhangot, de 
a túlzott növelése befolyásolhatja a hívás hang minőségét. 
A javulás hatása különbözhet, az aktuális hívási környezettől, ezért kérjük 
válasszon megfelelő típust. 

• 

Ha az ID információt el akarja rejteni másoktól, állítsa ezt a tételt OFF-
ba. A telefonszám látszik a tárcsázáskor: “NO NAME”látható a hívás alatt.    A Visible(Látható) mód beállítása   

 
 Be tudja állítani, hogy ez az eszköz látható legyen, vagy nem  egy 
BLUETOOTH  kompatibilis eszközről. Rendszerint állítsa ezt VISI M  
ON-ra. 

 Beállítási tétel: CALLER ID 

Setting contents: 
OFF / ON (Hívó azonosító)  Beállítási tétel: VISIBLE M 

Beállítás tartalmak: 
VISI M ON (Alapbeállítás) / VISI M OFF 

VISI M ON: 
Engedélyezi ennek a készüléknek a felismerését egy 
BLUETOOTH kompatibilis eszközről. 

VISI M OFF: 
Letiltja ennek a készüléknek a felismerését egy BLUETOOTH 
kompatibilis eszközről. 

   A telefonkönyv frissítés beállítása   
 
 A telefonkönyvet frissítheti automatikusan és kézzel. 

 Beállítási tétel: PB UPDATE (PB frissítés) 

 További beállítási tartalmak: AUTO/MANUAL 

Telefonkönyv  automatikus frissítés 
beállítása ON/OFF 

 
   A BLUETOOTH hangminőségének beállítása   
 
Rugalmasan állíthatja a hívás hangminőségét a saját elvárásaihoz. Amikor az  AUTO ON-t választja ebben a lépésben, bármikor a jármű 

gyújtását bekapcsolja, vagy egy telefon párosítása után, a telefonkönyv 
automatikusan frissül. 

Beállítás tartalmak: 
AUTO OFF / AUTO ON (Alap beállítás) 

 

Megjegyzés: 
•   A telefonkönyv frissítése alatt a “UPDATING” jelenik meg. 

 Beállítás tétel: CALL SOUND 

 További beállítási tételek: VOL LV ADJ / TYPE 
 

A Hangerő állítása (VOL LV ADJ) 

Növelheti vagy csökkentheti a telefonhívás hangerejét, a csengő 
hangot és a mikrofon bemenetet, hogy illeszkedjen a saját 
elvárásaihoz. 

Beállítás tartalmak: 
PHONE TALK(Beszéd): 

−5 dB ~ +5 dB 
RING TONE(Csengőhang): 
−5 dB ~ +5 dB 

MIC GAIN(Mikrofon erősítés): 
−5 dB ~ +5 dB 

A telefonkönyv kézi frissítésének beállítása 
ON/OFF (MANUAL)Kézi 

Ha ebben a lépésben az  UPDATE YES-t választja, a telefonköny 
azonnal frissül, függetlenül, hogy az Auto frissítés be van-e kapcsolva. 

Beállítás tartalmak: 
UPDATE NO (Alapbeállítás) / UPDATE YES 

 

Megjegyzés: 
•   “A telefonkönyv frissítése alatt a “UPDATING” jelenik meg. 

A hang automatikus beállításai (TYPE SET) 
   A telefonkönyv lista sorrend megváltozatása  
 
A telefonkönyv betűrendben van, a nevek kezdőbetűinek megfelelő 
sorrendben. Választhatja, hogy a telefonkönny lista sorrendje  első vagy a 
második név  kezdőbetűi szerint legyen. FIRST NAME vagyLAST 
NAME. 

Ez a készülék 5 módot kínál a híváshang minőségének javítására. 
A saját igényeinek megfelelően tud választani a típusok közül. 

Beállítás tartalmak: 
TYPE1 (Alapbeállítás) / TYPE2 / TYPE3 / TYPE4 / TYPE5 

TYPE1: 
Szokásos mód(ajánlott) 

TYPE2: 
Megnöveli a zajcsökkentést 

TYPE3: 
Csökkenti a visszhagot. 

TYPE4: 
Csökkenti zajt és a visszhangot 

 Beállítási tétel: PB ORDER 

Beállítás tartalmak: 
FIRST NAME (Alapbeállítás) / LAST NAME 
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A hívó információ kijelzés beállítása 
ON/OFF 

 

 



Megjegyzés: 
•   A "WAITING" lesz látható mialatt a telefonkönyv sorrend változik. 

Törölheti a "WAITING" képernyőt más művelet elvégzéséhez a  F 
megnyomásával, amikor a sorba rendezés még folyamatban van. A 
telefonkönyv nem érhető el, amíg a folyamat tart.Ráadásul az 
rendezés befolyásolhatja a BT AUDIO lejátszást. 

Kéz-nélküli telefonálás 

   A kéz-nélküli telefonálásról  
 
Kéz-nélküli hívás akkor lehetséges, amikor HSP(Fejbeszélő profil) és 
HFP(Kéz-nélküli profil)kompatibilis telefont használ. 

Megjegyzés: 
• Tartózkodjon a kéz-nélküli hívástól erősen forgalmas,keskeny, vagy 

szeles utcákon. 
Zárja be az ablakokat a hívás alatt, hogy csökkentse a zajt. 
Ha az összes hívó fél kéz-nélküli eszközt használ, vagy a hívás zajos 
helyen történik, nehéz a másik személy hangját normálisan hallani. 
A telefonvonal minőségétől függően, vagy bizonyos készülékek 
esetében, a hang természetellenes lehet. 
Telefon használatakor, beszéljen a készülékbe közvetlenül, amennyire 
csak tud, hogy az a legjobb minőségű hangot vegye. 
Egyes mobilok tulajdonságai a hálózat képességeitől és a szolgáltató 
beállításaitól függnek. Továbbá, egyes szolgáltatásokat nem aktivált a 
szolgáltató, és/vagy a hálózati beállítások korlátozzák a szolgáltatá-
sok működését,Mindig lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával a 
szolgáltatások lehetőségeivel kapcsolatban. 
Minden tulajdonság, működés, és más termékadat, mint a Használati 
utasítás tartalma, a legutolsó rendelkezésre álló információkon alapszik, 
és, hisszük, hogy a nyomtatás idejében pontosak. 
Az Alpine fenntartja magának a jogot, hogy módosítson bármilyen 
információt vagy adatot, minden előzetes bejelentés nélkül. 

Amikor hívás érkezik, beállíthatja, hogy fogadja-e automatikusan, vagy 
nem. • 

•  Beállítási tétel: AUTO ANS 

Beállítás tartalmak: 
AT ANS OFF (Alapbeállítás) / AT ANS ON 

AT ANS OFF: 
Amikor hívás érkezik, azt nem fogadja automatikusan. Nyomja a 
R-t a hívás fogadásához. 

AT ANS ON: 
Amikor hívás érkezik, 5 másodperc múlva automatikusa fogadja. 

Megjegyzés: 
•   Ha a hívásfogadás a mobil telefonon be van kapcsolva, akkor is 

automatikusan válaszol, ha ez a beállítás OFF. 

• 

• 

• 

   A hangszóró kimenet kiválasztása   
 
Ki tudja választani az autó hangszóróját a telefon kihangosításához. 

   Válaszolás egy hívásra   
 
A bejövő hívásokat csengő hang jelzi, és a kijelzőn a (PHONE) 
látszik. 

 Beállítási tétel: SPEAKER SL 

Beállítás tartalmak: 
ALL (alapbeállítás) / FRONT-L / FRONT-R / FRONT-LR 

ALL: 
A hang az összes hangszóróban hallható a kocsiban. 

FRONT-L: 
A hang csak a baloldali hangszóróban hallható. 

FRONT-R: 
A hang csak a jobboldali hangszóróban hallható. 

FRONT-LR: 
A hang a jobb és a baloldali hangszóróban is hallható. 

Nyomja a R  vagy I  T ENTER-t. 
A beszélgetés elkezdődik. 

Megjegyzés: 
• Amikor az AUTO ANS” , AT ANS ON-ban van a hívásfogadás 

automatikus. Hivatkozás a "Automatikus hívásfogadás beállítása 
(Auto fogadás) " -ra a 26.oldalon. 
Hívás alatt a készülék hangforrása elnémul. Hívás után a lejátszás 
visszatér. 
A hívó neve nem látszik, a telefonkönyv frissítése alatt. 

• 

   A förmver verzió kijelzése   
 
Az aktuális förmver verzió látszik a kijelzőn. 

• 

   A telefonálás befejezése   
 Beállítási tétel: FW 

 Nyomja meg a R-t 
A hívás befejeződik. 

 

Megjegyzés: 
•    Be tudja fejezni a hívást a gomb legalább 2 másodperces nyomva 

tartásával 

   A förmver frissítése  
 
A jövőben a BLUETOOTH förmver frissítés lehetővé válhatnak a 
mobil együttműködéshez. 
További információkért a BLUETOOTH förmver frissítéssel kapcso-
latban, kérjük látogasson el a helyi Alpine weboldalra, vagy válassza ki az 
országot az Alpine Europe oldalon. (http://www.alpine-europe.com) 

   Hangvezérlés működése   
 
 Amikor egy hangfelismerő funkcióval ellátott Smartphone van 
párosítva a készülékhez, a Smartphone hangja vezérelhető ezen a 
készüléken keresztül. 

 Beállítási tétel: FW UPDATE 

Beállítás tartalmak: 
UPDATE NO (Alapbeállítás) / UPDATE YES 

 Tartsa lenyomva az VOICE CTRL-t legalább 2 
másodpercre a hangfelismerő mód aktiválásához. 
Miután a hangfelismerő mód aktiválódott és a "SPEAK" látszik 
a kijelzőn, hívást kezdeményezhet, lejátszhat dalt stb. ezen a 
készüléken keresztül, hangvezérlő parancsokkal*. 

*   Kérjük tájékozódjon a Smartphone kézikönyvében a hang 
vezérlő parancsokról. 
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Hívások automatikus fogadásának 
beállítása (Automatikus válasz) 

 



Megjegyzés: Egy szám újra tárcsázása a Kimenő  hívásokban 
•  Akkor tudja ezt a tulajdonságot használni, ha egy hangfelismerés 

kompatibilis mobil van csatlakoztatva. Ha hangfelismeréssel nem 
kompatibilis mobil telefon van csatlakoztatva, a "NO SUPPURT" jelenik 
meg 2 másodpercre. 
A hangfelismerő funkció függ a mobil telefon felismerő  tartomá-
nyától és a mikrofon elhelyezésétől. Kérjük figyeljen a mikrofon 
elhelyezésére. 
A hangfelismerő működése a mobil telefon funkciójától függ. 
Tanulmányozza a mobiltelefon Használati utasítását. 
Ha egy hívott fél, amit Ön mond, nem található, a "NO CALL" jelenik 
meg egy másodpercre. 
Kérjük, hogy tartsa be az összes helyi közlekedési szabályt, ennek a 
funkciónak a használatakor. 

A megelőzően tárcsázott telefonszámok(Maximum20) a tárcsázott 
hívások közé van elmentve. Újra tudja tárcsázni az elmentett a 
tárcsázottak közül kikeresve. 

• 
 Beállítási tétel: 

 
Egy szám  tárcsázása a Bejövő hívásokban • 

A fogadott hívások száma a "Fogadott hívások listája"-ba lesz elmentve. 
Újra hívhatja ezeket a számokat innen kikeresve. 

• 

• 
 Beállítási tétel: RECEIVED (Fogadott) 

   Hívás   
 
Hívásnapló készül az utolsó hívott/fogadott/nem fogadott esemé-
nyekről Hívásokat különböző módon végezhet a "Calling" alapján A 
következő lépések(1-5) általánosak, ezeknek a hívásoknak a külön-
böző módjaihoz. Részletekért tájékozódjon mindegyik egyéni 
híváskategóriáról. 

Egy szám  tárcsázása a Nemfogadott hívásokban 
   

A nem fogadott hívások száma a "Nem fogadott hívások listája"-ba lesz 
elmentve. Újra hívhatja ezeket a számokat innen kikeresve. 

1 
 

2 

Nyomja a R-t. 
A kimenő mód lista kijelzésre kerül. 

 Beállítási tétel: MISSED (Nem fogadott) 

Forgassa a "Forgó kódolót" a kimenő mód kiválasztásához. 

Beállítás tartalmak: 
DIALLED / RECEIVED / MISSED / PHONE BOOK 

DIALLED(Hívott): 
Híváslista 

RECEIVED(Fogadott): 
Fogadottak listája 

MISSED(Nem fogadott): 
Nem fogadott hívások 

PHONE BOOK: 
Mobil telefonkönyv 

Egy szám  tárcsázása a Telefonkönyvben 

1000 név( 3 telefonszám mindegyikhez) tölthető le egy mobiltelefonról. A 
telefonkönyvől kiválasztott személy tárcsázása. 

 Beállítási tétel: PHONE BOOK 
 

Megjegyzés: 
• A kijelzett lista sorrendje függ a “PB ORDER” beállításától. (Hivatkozás a 

"Telefonkönyv sorrendjének megváltoztatása" fejezetre a 25.oldalon 
Ha a mobil híváslistájához vagy telefonkönyvéhez hozzáad, vagy töröl 
miközben a készülékhez van csatlakoztatva, a készülék kijelzője lehet, hogy 
nem fog frissülni. Ha nem frissült, akkor nem tud pontos hívást indítani. 

• 

3 Nyomja meg a  I  T ENTER-t. 
A kimenő mód aktiválva, és mindegyik lista látszik. 

Megjegyzés: 
•   A lista kijelzés egy kis időt vehet igénybe, és a csatlakozást követően nem 

biztos, hogy naprakész. 

• A telefonkönyvben tárolt szám információját ki tudja jelezni a 
VIEW.megnyomásával. Minden megnyomásra, Név, Telefonszám 
szerint változik a kijelző Name S   Telephone NO. S   Telephone label* 

S   Name 
Ha az információ nem érhető el a “NO NAME”, “NO NUMBER” vagy 
“NO LABEL” fog megjelenni.. 
A szám telefon címkéje függ a mobil telefonkönyvében elmentett 
szám információjától, ami 4 típust tartalmaz MOBILE, HOME, 
OFFICE,és  OTHER. 

4  A Forgó kódolóval válasszon ki egy nevet, vagy 
telefonszámot a listából. 

Megjegyzés: 
•    Használhatja a Telefonkönyv betű szerinti kereső módját egy név vagy 

telefonszám keresésére. Részletekért olvassa el a "Telefonkönyv betű 
szerinti kereső funkciója" részt a 27.oldalon. 

* 

Betű szerinti keresés a Telefonkönyvben 

 Kiválaszthatja az első három betűt a kívánt név kikereséséhez a 
telefonkönyvről, a betű szerinti kereső használatával. 

Például: 
“Michael James” keresése” 
A következő példa megmutatja, hogyan működik a keresés A PB 
ORDER beállításától függően(Hivatkozás a "Telefonkönyv 
sorrendjének megváltoztatása" fejezetre a 25.oldalon.) a telefonkönyv 
első vagy második név szerint listáz. Kérjük a beállításnak 
megfelelően keressen az első vagy a második név szerint. 

5 Nyomja meg a I  T ENTER-t. 
A kiválasztott telefon hívásra kerül. 
Ha egy névhez több szám van bejegyezve a telefonkönyvbe, 
nyomja a I  T ENTER-t a név kiválasztása után, azután forgassa a 
Forgó kódolót a kívánt szám kiválasztásához és nyomja  az 
I  T ENTER-t, és a hívás elindul.  A csatlakoztatott mobil 
telefontól függően, ez a funkció lehet, hogy nem működik. 

*   Ha a nevet nem tudta felismerni, az alap szám lesz látható. 

1 Nyomja meg a BAND/ABC SEARCH-t , mialatt a telefonkönyv 
listában van és a betű szerinti keresés aktiválódik. 
A betű választó lista kijelzésre kerül. 

Megjegyzés: 
• 
• 

Nyomja meg a F    -t az előző módra való visszalépéshez. 
Ha 60 másodpercig semmilyen műveletet nem végez, a készülék 
visszalép a normál módba. 
Ha nincs adat a DIALLED/RECEIVED/MISSED/PHONE 
BOOK listában a, “----------”fog megjelenni 2 másodpercre. 
Ha közvetlen a párosított mobilról hív, a telefonszám nem látszik, 
ebben az esetben nem tudja újratárcsázni a készülékről. 

2 Forgassa a "Forgó kódolót"az első betűre (Pl.M), majd nyomja 
meg az  D     -t 
A betű választó lista kijelzésre kerül. 

• 

• 
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3 Forgassa a "Forgó kódolót"a második betűre (Pl.I), majd 
nyomja meg a D.     –t. 
A betű választó lista kijelzésre kerül. 

4 Forgassa a "Forgó kódolót"a harmadik betűre (Pl.C), majd 
nyomja meg az I   T  ENTER-t. 
Azok a nevek amelyek "MIC"-el kezdődnek, ki lesznek 
választva. 

5      Forgassa a "Forgó kódolót"a kívánt név kiválasztásához  

         Pl.Michael James majd nyomja meg az I   T  ENTER-t a  
         híváshoz. 

 

Megjegyzés: 
•   A betű szerinti keresés funkció alapbeállítása az angol ábc szerinti, 

de ha a "RUSSIAN" van beállítva, a kereső funkció az orosz betűknek 
felel meg. Hivatkozás az "Menü nyelvének beállítása " -ra a 
22.oldalon. 

•   Ha a választott névhez több szám van bejegyezve a telefonkönyvbe, a 
Forgó  kódolóval kell kiválasztania a számot, majd megnyomni a I   T 
ENTER.-t. 

•   A 3.-4. lépésben nyomja meg  a E -t a jelenlegi címszó törléséhez, 
és az előző lépésre visszajutáshoz. 

•   Kereshet a név első, első kettő és első három betűjére. Nyomja az I   T 
ENTER.-t a kívánt számú betű bevitele után. Egy lista jelenik meg a 
megadott betűkkel kezdődő nevekből. 

•   Ha nincs első vagy második név, nem  tud keresni a betű szerinti 
kereső funkcióval. 

 

   Hívásvárakoztatás funkció                                                  
 

Ha egy második hívás érkezik a jelenlegi beszélgetés közben, 
az első hívást várakoztatni tudja, míg fogadja a második 
hívást. Amikor befejezett egy hívást, a másikra kapcsolhat. 

 
Ha egy második hívás érkezik a jelenlegi hívás 
közben(call1) a második hívás információja(call2) 
jelenik meg a kijelzőn a mostani helyett. Nyomja meg 
C  2-t, a hívásvárakoztatás aktiválásához. 
Ebben az esetben a call1-et tartja, amíg a másikat fogadja. 

Megjegyzés: 
•   A hívásvárakoztatás módban a 1 B vagy C 2 megnyomásával váltani tud 

a hívó fél és a beszélgető fél között. 
•   A hívásvárakoztatás módban a 1 B vagy C 2  legalább 2 másodperces  

nyomvatartásával megszakíthatja vagy a call1 vagy a call2-t, és 
automatikusa folytathatja a beszélgetést a másikkal. 

•   Hívásvárakoztatás módban a VIEW megnyomásával válthatja a 
kijelzőt a várakozó és a beszélgető nevét.. 

 

Egy szám  beállítása a Telefonkönyvben 
(Gyorstárcsázás) 

 
Hozzárendelhet  a presethez(előre beállított) gyakran használt számokat. A 
presetekhez hat gyakran használt számot rendelhet hozzá. 

 
Válassza ki a számot a telefonkönyvből, amelyiket  be 
akar állítani. Tartsa lenyomva legalább két másodpercig 
azt a preset gombot(1-6), amelyikbe a számot el akarja 
menteni. 
A kiválasztott telefonszám a presetekben elmentődik. 

 
Megjegyzés: 
•   Ha a névhez több szám tartozik, nyomja meg az I   T ENTER.-t a név 
kiválasztása után. Forgassa a "Forgó kódolót" a kívánt szám kiválasztá-
sához. Tartsa nyomva bármelyik preset gombot(1-6) legalább két 
másodpercre. A kiválasztott szám, mint preset mentődik. 
•   Összesen 30 állomás tárolható a preset memóriában(6-6 szám 
mindegyik, a párosított listán szereplő mobil készülékhez). Ha egy mobil 
telefont törölnek a párosított eszközök listájáról, a preset számok is 
törlődnek, még akkor is ha a párosítás ismét megtörténik. 
•   Ha egy korábban mentett számot ment a presetek közé, a régi szám 
törlődik és az új kerül a helyére. 
 

   Előre beállított(preset) szám tárcsázása   

1 Nyomja meg bármelyik preset gombot 1-6-ig, amelyikbe 
már mentett számot a telefon módban. 
A presetben tárolt információ(név/szám) megjelenik a kijelzőn. 

2 Nyomja meg a I   T  ENTER-t vagy  R-t. 
A tárolt preset szám automatikusan hívásra kerül. 

 

A hangerő állítása hívás közben 
 

 
Hívás közben állíthatja a hangerőt. 
 

Forgassa a "Forgó kódolót" a kívánt hangerő kiválasztásához. 
 

Megjegyzés: 
•   Szüksége lehet a hangerő növelésére a szokásos hallgatási szinthez 

képest. A mértéktelen növelés azonban gerjedést okozhat. A gerjedés 
közvetlenül összefügg a hangerővel. Szabályozza le a hangerőt olyan 
alacsonyra, ami még elfogadható, ez csökkenti a gerjedést. A mikrofon 
áthelyezése az autó hangszórói közeléből(pl. csíptesse a napellenzőre) 
szintén csökkentheti a gerjedést  nagy hangerő esetében. 

 

A mikrofon gyors elnémítása  
(Voice Mute) 

 
Hívás közben a Voice Muting aktiválásával a mikrofon bemenet 
azonnal elnémul. Az Ön hangját a hívó nem fogja hallani. 
 

Hívás közben nyomja a M    -t, a mikrofon bemenet 
elnémításához. A  M    ismételt megnyomásával a mikrofon 
bemenet visszaáll a korábbi hangerő szintre. 

Megjegyzés: 
•   Ez a művelet elvégezhető a telefon mód Option menüben is. Hivatkozás 
az "Option(választható)menü beállítása " -ra a 20.oldalon. 
 

   Hívás kapcsolás művelet   
 
Amíg hívást végez, ez a művelet  lehetővé teszi , hogy elkezdje 
a hangátvitelt a mobil készülék és az autó hangszórói között. 
 

Hívás közben a BAND megnyomásával, vagy a M    

nyomva tartásával , válthatja a hívás hangját a telefon és 
az autó hangszóró között. 

Megjegyzés: 
•   A mobil telefontól függően, ez a funkció lehet, hogy nem működik. 
•   Ez a művelet elvégezhető a telefon mód Option menüben is(hívás 
mód). Hivatkozás az "Option(választható)menü beállítása " -ra a 
20.oldalon. 
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BLUETOOTH audió működése   USB memória (opcionális)   
 
 

SOURCE/L 

BLUETOOTH kompatibilis mobil telefon audió információja, 
hordozható hang lejátszó stb., vezeték nélkül vezérelhető/lejátszható 
erről a készülékről. 

*    Hang lejátszásához egy mobil telefonra vagy hordozható lejátszóra 
van szükség, amelyik megfelel az A2DP(Fejlett audió szétosztás) és az 
AVRCP (audió/vidó távvezérlés) elvárásainak. 
Nem minden funkció működik mindegyik készülékkel. 

Megjegyzés: 
• Állítsa a BT-t ON-ra, amikor a BLUETOOTH audió funkciót 

akarja használni. Hivatkozás a "BLUETOOTH csatlakozás 
beállítása (BT IN) " -ra a 24.oldalon. 
Hívás alatt a BLUETOOTH audió forrás el van némítva. 
Ha kéz-nélküli telefont működtet (Pl. keres a telefonkönyvben), mialatt 
a BLUETOOTH audió funkciót használja, az befolyásolhatja a 
BLUETOOTH audió lejátszást. 

• 
• *   Az illusztráció a CDE-173BT-t mutatja. 

Megjegyzés 
•    Csatlakoztathat  Nokia (Symbian™)  telefont USB porton keresztül a 

telefonon tárolt zenék lejátszásához.    A BLUETOOTH audió mód visszahívása   
Nyomja meg a SOURCE/L -ta BT AUDIO mód 
kiválasztásához. MP3/WMA/AAC  fájlok lejátszása USB 

memóriából(opcionális)    A kívánt dal kiválasztása   

Nyomja a  E-t. 
Visszaugrik és az elejétől játssza a dalt. 

Ha USB memóriaeszközt csatlakoztat, ami MP3/WMA/AAC-t 
tartalmaz, a fájlok kereshetők és lejátszhatók. 

1 
2 

Nyomja a D    -t. 
Előrelép a következő dalra. 

Nyomja a SOURCE/L -t, hogy az USB AUDIO módra 
kapcsoljon. 
A lejátszás megszakításához nyomja a  M   -t. 
A  M     ismételt megnyomásával visszatér a lejátszás. Tartsa nyomva a E vagy  D    -t. 

Gyors előre/hátra tekercselés a sávban folyamatosan. 
Megjegyzés: 

   Text(szöveg) kijelzése   
 
A címke információ kijelezhető. 

• A gyökér könyvtár a Mappanév kereső módban "ROOT"-ként jelenik 
meg. 
Ez a készülék azonos vezérlőkkel és módokon játssza le az USB-n levő 
fájlokat, mint az  MP3/WMA/AAC-t tartalmazó CD-ket. 
Részletekért olvassa el a "A CD/ MP3/WMA/AAC-ról" részt a 
13.oldalon. 
Mielőtt eltávolítja az USB memóriát, feltétlenül kapcsoljon át más 
forrásra. 
A lejátszási idő lehet, hogy nem lesz pontos, amikor VBR(Variable 
Bit Rate)-el rögzített fájlt játszik le. 

• 

Nyomja meg a VIEW-t a dal lejátszása és megszakítása alatt. 
Mindegyik nyomásra változik a kijelző. 
Részletekért olvassa a "Szöveg kijelzések" részt a 19.oldalon. 

• 

• 
   Megszakítás   

Nyomja a M   -t. 
A lejátszás megáll. Újabb érintéssel a lejátszás folytatódik. Az USB memória MP3/WMA/AAC fájljairól 

MP3/WMA/AAC lejátszása 
Az MP3/WMA/AAC fájlok elő vannak készítve, azután az USB 
memóriaeszközbe vannak elmentve. Ez a készülék könyváranként 
255 mappát és 255 fájlt tud tárolni az USB memóriában. A lejátszás 
nem végezhető el, ha a lemez meghaladja a fent említett korlátozást. 
Ne készítsen 1 óránál hosszabb fájlt. 

Támogatott média 
Ez a készülék lejátssza az USB csatlakozásra tervezett USB 
memóriaeszközön tárolt fájlokat. 

Megfelelő fájlrendszer 
Ez a készülék támogatja a FAT 12/16/32 -t az USB memóriához. 
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• Az iPod model azonosításának tisztázása érdekében, kérjük nézze meg 
az Apple saját dokumentumát a http://support.apple.com/kb/HT1353 
oldalon 
Ez a készülék nem támogatja a videó lejátszást az iPod/iPhone-
ról, még akkor sem, ha videókábel van csatlakoztatva. 

  iPod/iPhone (opcionális)   
• 

SOURCE/L   Forgó kódoló 

iPod vezérlés beállítása 

Amikor egy iPod/iPhone catlakoztatva van, működtetheti a saját, vagy 
a fejegység vezérlőivel. 

1 Tartsa lenyomva az I  T ENTERT OPTION -ot legalább 2 
másodpercre az iPod  módban. 
Az Option menü aktiválódik. 

E 

2 A "Forgó kódoló"-val válassza ki a "APP DIRECT" -et és nyomja 
meg az  I  T ENTER-t. 
Az iPod vezérlő mód kapcsolni fog az iPod MODE és HU MODE 
között. 

HU MODE (Fejegység mód): 
iPod/iPhone működtetése ezen a készüléken keresztül. 

iPod MODE(iPod mód(: 
iPod/iPhone működtetése saját vezérlőivel. Amikor az iPod van 
kiválasztva, néhány funkció a fejegységen nem fog működni. 

BAND/ABC SEARCH (1 - 6) 

*   Illusztráció a CDE-137BT-hez. 

Csatlakozás egy iPod/iPhone-hoz 
Egy iPod/iPhone csatlakoztatható ehhez a készülékhez az iPod-hoz 
tartozó csatlakozó kábellel. Amikor  egy iPod/iPhone van csatlakoztatva 
ehhez a készülékhez, választhat, hogy az iPod/iPhone saját, vagy a 
fejegység  vezérlőit használja. Részletekért hivatkozás az "iPod vezérlés 
beállítása" -ra a 30.oldalon. 
Ezek az instrukciók csak az  iPod/iPhone, a fejegységről(HU) történő 
vezérlésére vonatkoznak. Az iPod/iPhone vezérlőt feltétlenül állítsa 
HU MODE (Fejegység)-ra. Hivatkozás az "iPod vezérlés beállítása " -
ra a 30.oldalon Hivatkozás az iPod/iPhone működéséről a  
kézikönyvében. 

Megjegyzés: 

Megjegyzés: 
• HU MODE-ban közvetlenül az iPod MODE-ra kapcsolhat a BAND 

megnyomásával. 
Az “APP” jelző kigyullad , amikor az iPod MODE aktiválódik. 
Amikor a vezérlési mód változik az iPod/iPhone megáll. Nyomja a M    -t 
a folytatáshoz. 
A használt iPod-tól függően az iPod vezérlés lehet, hogy nem 
választható. Vagy, ha az iPod ki is van választva, a működtetni még a 
fejegységről kell. 

• 
• 

• 

Lejátszás • Az ehhez a készülékhez csatlakoztatott iPhone úgy működik, mint egy 
iPod. Az iPhone kéz-nélküli módban használható a beépített 
BLUETOOTH modullal. 
iPhone touch és iPhone internet és telefon funkciói szintén használhatók, 
amikor csatlakozik ehhez a készülékhez. Ezeknek a funkcióknak a 
használata azonban megállíthatja a dal lejátszását. ilyenkor ne működtesse 
a készüléket a meghibásodás megelőzésére. 
Ne hagyja az iPod/iPhone  az autóban, mert a mechanikája 
érzékeny a nagy hőmérsékletre és a páratartalomra, ami 

  

   

1 
2 

• Nyomja a SOURCE T L -t , hogy az iPod módra 
kapcsoljon. 
Nyomja meg a E vagy D     -t a kívánt dal 
kiválasztásához. 
Tartsa lenyomva a E vagy D      -t a gyors előre/hátra 
tekercseléshez a sávon. 

• 

3 Az iPod/iPhone modelekről, melyek használhatók ezzel a készülékkel 
•   Minősített készülékek. A korábbi verziók pontos működése nem 
garantált. 

iPod touch (4.generáció): Ver.5.1.1 
iPod nano (6. generáció): Ver.1.2 
iPod touch (3. generáció): Ver.5.1.1 
iPod nano (5. generáció): Ver.1.0.2 
iPod classic (160 GB) (2009 vége): Ver.2.0.4 
iPod touch (2. generáció): Ver.4.2.1 
iPod nano (4. generáció): Ver.1.0.4 
iPod classic (120 GB): Ver.2.0.1 
iPod touch (1. generáció): Ver.3.1.3 
iPod nano (3. generáció): Ver.1.1.3 
iPod classic (80 GB, 160 GB): Ver.1.1.2 

•   iPhone minősített készülékek. A korábbi verziók pontos 
működése nem garantált. 

iPhone 4S: Ver.5.1.1 
iPhone 4: Ver.5.1.1 
iPhone 3GS: Ver.5.1.1 
iPhone 3G: Ver.4.2.1 
iPhone: Ver.3.1.3 

A lejátszás megszakításához nyomja a  M  -t. 
Az  M     Újabb megnyomásra a lejátszás folytatódik. 

Megjegyzés: 
• A dal lejátszása az iPod/iPhonon onnan fog folytatódni, ahol a 

csatlakozás megszüntetése után megállt. 
Ha egy Podcast vagy Audiobook epizódot hallgat, az epizódot válthatja 
az 1 B vagy C  2 lenyomásával 
Egy epizód több fejelezetet tartalmazhat. A fejezet a E vagy D     
megnyomásával váltható. 
iPod/iPhone  lejátszása alatt nyomja meg az  F   -t, és azután 
gyorsan visszatérhet a keresőmódban választott hierarchia szintre. 

• 

• 

• 
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Dal keresése 
•   Kereső módban ha nyomva tartja az F    -t 2 másodpercig, vagy nem 

történik kezelés 60 másodpercig, a kereső mód törlődik. 
   •   Kereső módban, a F     megnyomásával a megelőző módba lép vissza. 

•   Amikor  M.I.X. lejátszás alatt keresés történik, az M.I.X. mód törlődik. 
 Egy iPod/iPhone több ezer dalt tartalmazhat. Használja a listán 
szereplő valamelyik módot, amelyiket a leghatásosabbnak gondol a dal 
kereséséhez. 
Minden zene kategóriának megvan a saját hierarchiája. Használja a 
Artist/Album/Song/Podcast/Genre/Composer/Audiobook/Genius Mix  List  
kereső módot a keresés szűkítéséhez az alábbi táblázat alapján. 

 
Hierarhia1 Hierarhia 2 Hierarhia 3 Hierarhia 4 

Playlist Song — — 

Artist* Album* Song — 

Album* Song — — 

Song — — — 

Podcast Episode — — 

Genre* Artist* Album* Song 

Composer* Album* Song — 

Audiobook — — — 

Genius Mix List — — — 

Megjegyzés: 
•   Kiválaszthatja az előnyös keresési módját. Hivatkozás az "iPod/iPhone 
keresési mód beállítása " -ra a 23.oldalon. 

Például: 
Keresés az előadó neve szerint 
A következő példa megmutatja, hogyan működik az  ARTIST 
keresés .Egy másik kereső mód használható azonos műveletre, csak 
a rangsor különbözik. 

1 Nyomja az I  T  ENTER -t a kereső mód aktiválásához. 
A  I    jelző világít. 

2 Forgassa a "Forgó kódolót" a "ARTIST" kereső módra, 
majd nyomja meg az I  T  ENTER -t. 
SHUFFLEALL*1 V    PLAYLIST V   ARTIST V   ALBUM V   SONG V    
PODCAST V   GENRE V   COMPOSER V   AUDIOBOOK V    
GENIUS MIX*2/*3 V    SHUFFLEALL 

*1     Nézzen az "A véletlen kevert visszajátszás(M.I.X.)" -ra a 
32.oldalon. 
*2     A csatlakoztatott iPod/iPhone-tól függően a Genius Mix 
lehet, hogy nem fog működni. 
*3     Amikor egy iPod/iPhone, az iTunes által készített Genius Mix 
listával csatlakoztatva van ehhez a készülékhez, a  GENIUS MIX 
kereső mód használható a listában való keresésre. 
Megjegyzés: 
•   A kereső mód lista kijelzése változhat az iPod LIST beállításától. 
Részletekért olvassa a "iPod/iPhone kereső mód beállítása" részt a 
23.oldalon. 

3 Válassza ki a "Forgó kódoló"-val a kívánt előadó(Artist) 
kiválasztásához, és nyomja meg az I  T  ENTER -t 

4 Válassza ki a "Forgó kódoló"-val a kívánt Album 
kiválasztásához, és nyomja meg az s I  T  ENTER -t 

5 Válassza ki a "Forgó kódoló"-val a kívánt Dal kiválasztásához, 
és nyomja meg az I  T  ENTER -t 

 

Megjegyzés: 
•   Az  I  T  ENTER 2 másodperces nyomva tartásával  mindegyik 

hierarchiában (kivéve a  Song, Audiobook és Genius Mix List-et), a 
választott szint mindegyik dal lejátszható. 

•   Lejátszás(ALL) csak azokhoz a kategóriákhoz adható,amelyek "*"-al 
vannak jelölve(a fenti táblázat szerint), tartsa lenyomva 2 másodpercig az 
I  T  ENTER -t a iPod/iPhone-ban lévő összes vagy a kiválasztott dalok 
lejátszásához. 

. 
•   “A “NO SONG” fog megjelenni, ha nincs dal  a  PLAYLIST kereső 
módban  kiválasztott listában. 
•   A “NO PODCAST” fog megjelenni ha nincs podcast adat az 
iPod/iPhone-ban a PODCAST kereső módban. 
•   “A “NOAUDIOBOK” fog megjelenni ha nincs hangoskönyv  adat az 
iPod/iPhone-ban a AUDIOBOOK kereső módban. 
•   A “NO GENIUS” fog megjelenni ha nincs genius mix  adat  a GENIUS 
MIX kereső módban. 
•   Ha az "iPod név" van kiválasztva az  iPod/iPhone Playlista módban, és 
megnyomja az I  T  ENTER -t az  iPod/iPhone-ban lévő összes dal közül 
kereshet. Akkor is ha az I  T  ENTER -t  nyomva tartja legalább 2 
másodpercig, az iPod/iPhone-on lévő összes szám lejátszható. 
•   Az iPod/iPhone-tól függően a podcast keresés na támogatott. 
•   A keresést meggyorsíthatja,  ha  kereső módban a preset gombok 1-6-ig 
történő megnyomásával , meghatározott helyekre ugrik. Részletekért olvassa 
el a "Közvetlen kereső funkció" részt a 31.oldalon. 
•   Keresés közben a kívánt előadó vagy dal keresése meggyorsítható a 
betű szerinti kereséssel. Részletekért tájékozódjon a "Betű szerinti 
keresés" részben a 31.oldalon. 

 
Betű szerinti kereső funkció 
 
A készülék betű szerinti kereső funkciója sokkal hatékonyabban 
használható album, dal stb. keresésére. 
PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/ 
PODCAST/GENRE/COMPOSER/AUDIOBOOK kereső módban 
válassza a kívánt cím első betűjét(album, dal, stb.), és az ezzel 
kezdődő címek listázódnak. Ennek a funkciónak  a használatával, 
gyorsan elérhet egy dalt. 

1 A kereső mód kiválasztása után nyomja meg a BAND/ABC 
SEARCH-t. A betű választó lista kijelzésre kerül. 

2 Forgassa a "Forgó kódolót"a kívánt betűre (Pl.M), majd nyomja 
meg az I  T  ENTER -t 
A "M"-el kezdődők listája megjelenik. 

3 Forgassa a "Forgó kódolót" a kívánt cím kiválasztásához. 

Megjegyzés: 
•   Betű szerinti kereső módban, a F   megnyomásával a megelőző módba 

lép vissza. 
•   Ha a PLAYLIST kereső módot használja dal keresésére, a betű szerinti 

kereső funkció nem aktív a dal kereső rangsorban. 
•   Ez a funkció nem működik amikor a Genius Mix List van kiválasztva. 

 
Közvetlen kereső funkció 
 
A készülék betű szerinti kereső funkciója sokkal hatékonyabban 
használható album, dal stb. keresésére. 
PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/COMPOSE
R/AUDIOBOOK módban könnyen megtalálhat bármelyik dalt. 
 

Kereső módban , nyomja meg a preset gombok 
valamelyikét(1-6), hogy gyorsan átugorja a dal tartalom 
tervezett százalékát. 

 

Dal kereső példa: 
Ha 100 dal van az iPod/iPhone-on, és 6 csoportra szét vannak 
osztva a százalékolót alkalmazva. Ezek a csoportok a preset 
gombokhoz vannak rendelve. 
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1. példa: 
Tegyük fel, hogy a keresett dal a könyvtár közepe táján 
van(50%): nyomja meg a 4. gombot , amivel az 50. számra 
ugrik, s forgassa a Forgó kódolót, hogy megtalálja a kívánt dalt. 

2. példa: 
Tegyük fel, hogy a keresett dal a könyvtár vége felé van(83%): 
nyomja meg a 6. gombot , amivel az 83. számra ugrik, s 
forgassa a Forgó kódolót, hogy megtalálja a kívánt dalt. 

 

 100 dal (100%) 

0% 17% 33% 50% 67% 83% 

Preset 
gomb 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

 

Dal 
1st 

song 
17th 
song 

33rd 
song 

50th 
song 

67th 
song 

83rd 
song 

Megjegyzés: 
•   Az a funkció a CD/MP3/WMA/AAC keresésnél is alkalmazható. 
•   Ez a funkció a betű szerinti keresési módban nem m működik. 

 

 
Playlist/Artist/Album/Genre/Comp-
oser  kiválasztása 

 
Playlist/Artist/Album/Genre/Composer könnyen váltható. 
Például, ha egy dalt hallgat egy albumról, az album változtatható. 

 
Nyomja az B 1  vagy C 2 -t a kívánt Playlist/Artist/ 
Album/Genre/Composer kiválasztásához. 

Megjegyzés: 
•   Ha a dal kereső módot használja a dal kiválasztására, ez a 

funkció nem működik. 
•   Ha előadó keresés közben egy album ki van választva, az előadóhoz 

tartozó további albumok kereshetők. 
•   Ez a funkció a kevert lejátszásban N   nem működik. 

Shuffle ALL: (Összes keverése) 
A Shuffle ALL  az iPod/iPhone-on lévő összes dalt lejátssza, véletlen 
sorrendben. Egyik dal sem ismétlődik, míg az összes dal le nem 
játszódik. 

1 Nyomja az  I   T  ENTER-t a kereső mód aktiválásához. 

2 A "Forgó kódoló"-val válassza ki a "SHUFFLEALL"-t és nyomja 
meg az I   T  ENTER-t 
Az “ALLN” jelző világí. 

A M.I.X lejátszás törléséhez nyomja az 5N  . et az OFF kiválasztásához. 

Megjegyzés: 
•   Ha a Shuffle ALL van kiválasztva, a kiválasztott dalok lejátszódnak a 

törölt módban. 
 

 
Lejátszás ismétlése 
 
Csak a Repeat One(Egy ismétlés) van az iPod/iPhone.-hez. 
 
(Egy ismétlés): 

Egy dal ismételve lesz lejátszva. 

1 Nyomja meg a O  4. 
A  dal ismételve lesz lejátszva. 
O * S   (ki ) S   O 

*   (Egy ismétlés). 

2 Az ismétlés törléséhez válassza a fenti eljárást. 
 

Megjegyzés: 
•   Az ismétléses lejátszás alatt nem választható ki más dal E a   vagy 
D      megnyomásával. 

 

 

Véletlen kevert lejátszás (M.I.X.) 
 

Az iPod/iPhone kevert(Shuffle) N   funkciója úgy látszik ezen a készüléken amilyen. 
 

Kevert albumok: 
A dalok mindegyik albumban a megfelelő sorrendben játszódnak le. 
Az album összes számának befejezése után, a következő album 
választódik ki véletlenül. Ez addig folytatódik, míg az összes album le 
nem játszódik. 

 
Kevert dalok: 

Dalok véletlen keverésének lejátszása a választott kategóriában 
(album, playlista stb.) A dalok a kategóriában csak egyszer 
kerülnek lejátszásra, míg az összes dal le nem játszódik. 

1 Nyomja meg a 5N. 
A dalok véletlen sorrendben lesznek lejátszva. 
P   N *1 S    N  *2 S    (ki ) S    P   N 

*1     Kevert albumok. 
*2     Kevert dalok. 

2 A M.I.X. lejátszás törléséhez válassza a fenti műveletet. 

Megjegyzés: 
•   Ha egy dal  ki van választva az album kereső módban, mielőtt az M.I.X 

lejátszás, a dalok nem lesznek keverve játszva, még ha a kevert albumok 
van kiválasztva. 
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  Információ   
 
 

Nehézség esetén 
 

Ha problémát tapasztal, kérjük kapcsolja ki, majd be a készülé-
ket. Ha a készülék továbbra sem működik megfelelően, nézze át 
a következő ellenörző listát. Ez az útmutató segíteni fog a 
probléma azonosításában, ha a készülék hibás. Ezenkívül 
vizsgálja meg, hogy a rendszer többi eleme megfelelően 
csatlakoztatva van-e, vagy konzultáljon a hivatalos Alpine 
forgalmazójával. 

 

   Alap   
 

Nincs működés vagy kijelzés. 
•  Az autó gyújtása nincs bekapcsolva. 

–  Ha a csatlakozás követi az előírást, a készülék nem működik, 
ha a gyújtás nincs bekapcsolva az autóban. 

•  Nem megfelelő a  teljesítmény (Piros) és akkumulátor 
vezeték(Sárga) csatlakozása. 

–  Ellenőrizze a csatlakozásokat. 
•  Kiolvadt biztosíték. 

–  Ellenőrizze a készülék biztosítékát, cserélje ki a megfelelő 
értékűre, ha szükséges. 

•   Belső mikro-számítógép meghibásodott interferencia zaj 
miatt. 
–  Nyomja meg a RESET gombot egy golyóstollal vagy hasonló eszközzel. 

 

   Rádió   
 

Nem fogad állomásokat. 
•  Nincs antenna vagy csatlakoztatva a kábel. 

–  Vizsgálja meg, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva, 
cserélje ki az antennakábelt ha szükséges. 

 

Nem lehet állomásokra hangolni, a kereső módban. 
•  Gyenge jelerősségű területen van. 

–  Nézze meg, hogy a tuner DX módban van. 
•  Ha a terület, amin van , elsődleges jel terület, lehet, hogy az 

antenna nincs földelve és megfelelően csatlakoztatva. 
–  Ellenőrizze az antenna csatlakozást, bizonyosodjon meg, hogy 
az antenna megfelelően földelését és az antenna elhelyezését. 

•  Lehet, hogy az antenna nem megfelelő hosszúságú. 
–  Bizonyosodjon meg, hogy az antenna teljesen hibátlan, ha 

törött, cserélje ki egy újra. 

A sugárzás zajos. 
•  Lehet, hogy az antenna nem megfelelő hosszúságú. 

–  Húzza ki teljesen, cserélje ki ha törött. 
•  Az antenna rosszul földelt. 

–  Bizonyosodjon meg, hogy az antenna megfelelően van 
földelve a helyén. 

 

   (csak CDE-174BT/CDE-173BT )   
 

A CD lejátszó nem működik. 
•  A működési hőmérséklet nem megfelelő (max.+50°C). 

–  Hűtse le az autó belsejét. 
 

A CD lejátszás hangja hullámzik. 
•  Páralecsapódás van a CD modulban. 

–  Hagyjon elegendő időt a nedvesség elpárolgására(kb.1 
óra). 

 

Nem lehet a CD lemezt behelyezni. 
•  Egy CD már van a lejátszóban. 

–  Vegye ki a CD-t. 

•  A CD nem megfelelően van betéve. 
– Ellenőrizze, hogy a CD behelyezése a CD lejátszó Használati 
utasításinak megfelelően történt. 

 

Nem lehet a CD-t előre vagy hátra gyorstekercselni. 
•  A CD sérült. 

–  Vegye ki a CD-t és dobja ki, mert a sérült CD kárt okozhat a 
mechanikában. 

A CD lejátszás kimarad a vibráció miatt. 
•  A készülék nem megfelelően van felszerelve. 

–  Biztonságosan szerelje fel újra a készüléket. 
•  A lemez nagyon piszkos. 

–  Tisztítsa meg a lemezt. 
•  A lemez karcos. 

–  Cserélje ki a lemezt. 
•  A felvevő lencse piszkos. 

–  Ne használjon kereskedelemben kapható lencse 
tisztítót. Konzultáljon a legközelebbi Alpine 
kereskedővel. 

A CD lejátszás kimarad a vibráció nélkül. 
•  A lemez piszkos, vagy karcos. 

–  Tisztítsa meg a lemezt, a sérült lemezt cserélje k. 
 

A CD lejátszás kimarad a vibráció nélkül. 
•  Mechanikai hiba 

–  Nyomja a K. -t miután a hibaüzenet megjelent, tegye be ismét 
a lemezt. Ha a fent említett megoldás nem oldja meg a 
problémát, forduljon a legközelebbi Alpine kereskedőhöz. 

CD-R/CD-RW  lejátszása nem lehetséges. 
•  Nem történt lemez lezárás(befejezés). 

–  Zárja le a lemezt és próbálja meg újra lejátszani. 
 

   MP3/WMA/AAC   
 
MP3/WMA/AAC/MP3/WMA/AAC -t nem lehet lejátszani. 
•  Írási hiba Az MP3/WMA/AAC formátum nem kompatibilis. 

–  Győződjön meg róla. hogy az MP3/WMA/AAC a megfelelő 
formátumban lett írva. Nézze meg " Az MP3/WMA/AAC-ról" részt 
a 14.oldalon, azután írja újra a támogatott formátumban. 

 

   Audió   
 
Nem hallható hang a hangszórókból. 
•  A készülék belső erősítőjéről nincs kimenet. 

–  POWER IC "ON"-ra van állítva, a "Külső erősítő csatlakoztatása" 
résznek megfelelően. 18.oldal. 

 
   iPod   
 
Ai iPod nem játszik le. 
•  Nem ismeri fel az iPod-ot. 

–  Állítsa vissza a készüléket és au iPodot Hivatkozás az "Kezdő 
rendszer felépítés" -ra a 10.oldalon Az iPod kezdő beállításához 
tájékozódjon az iPod Használati utasításában. 

 
Jelzés a CD lejátszónak (csak CDE-
174BT)/ CDE-173BT ) 

 
 
•  Nincs benne lemez. 

–  Tegyen be egy lemezt. 
•  Bár van lemez a készülékben, a “NO DISC” jelenik meg és a 

készülék nem kezd el játszani, vagy kiadni a lemezt. 
–  Távolítsa el a lemez a következő lépések szerint: 

Nyomja meg a   g o m b o t is m é t le g a lá b b  2  m á s o d p e rc re. 
Ha a lemez mégsem jön ki, konzultáljon az Alpine kereskedőjével. 
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•  Mechanikai hiba. 

1  Nyomja meg a  K  gombot és vegye ki a CD-t. 
Ha nem adja ki,, konzultáljon az Alpine kereskedőjével. 

2  Ha a hibajelzés megmarad, miután kivette a lemezt, nyomja 
meg a K -t újra. 

Ha a hibajelzés a K gomb megnyomása után sem szűnik 
meg konzultáljon az Alpine kereskedőjével. 

•  Amikor az “ERROR” látszik: 
Ha a lemez nem jön ki a K -val, nyomja meg a RESET gombot(Hivat-
kozás az "Kezdő rendszer felépítés" -ra a 10.oldalon) és nyomja meg 
ismét K. Ha  mégsem jön ki, konzultáljon az Alpine kereskedőjével. 

 
 
 
 

•  Egy másolásvédett WMA fájlt játszott le. 
–  Csak nem védett fájlokat tud lejátszani. 

 
 
 
 

•  A használt mintavételt/bit rátát nem támogatja ez a készülék. 
–  Használjon olyan mintavétel/bit rátát, amit ez a készülék támogat. 

 
•  Kommunikációs hiba vagy más 

–  Váltson másik forrásra. 
–  Kapcsolja ki az áramot. 
–  Kapcsolja le a gyújtást, és azután állítson ON-ra. 

 
 
 
 
•  Kommunikációs hiba 

–  Kapcsolja le a gyújtást, és azután állítson ismét ON-ra. 
–  Ellenőrizze a kijelzőt az USB memória és a készülék közötti újra 

csatlakoztatással. 
 
 
 
 
•   Áram lökéshullám 

Túlzott feszültség/áram került az USB memóriára 
–  Próbáljon egy másik USB memóriát, ha van. 

 
   Jelzés az iPod módnak   

 
   Jelzés az USB memóriának  

 
 
 

•  A készülék által nem támogatott USB eszköz van csatlakoztatva. 
–  Használjon olyan USB eszközt, amit ez a készülék támogat. 

 
 

NO DEVICE 
 

•  Nincs csatlakoztatva USB memóriaeszköz. 
–  Győződjön meg, hogy az USB eszköz pontosan van csatlakoztatva 

és a kábel nincs túlzottan megtörve. 
 
 
 
 

•  Az USB memóriában nincs mentet MP3/WMA/AAC (fájl). 
–  A dalok elmentése után csatlakoztassa az USB memóriaeszközt). 

 
 
 
 

•  Egy másolásvédett WMA fájlt játszott le. 
–  Csak nem védett fájlokat tud lejátszani. 

 
 
 
 

•  A használt mintavételt/bit rátát nem támogatja ez a készülék. 
–  Használjon olyan mintavétel/bit rátát, amit ez a készülék támogat. 

 
 

NO SUPPORT 

 
•  Az iPod/iPhone nincs csatlakoztatva. 

Győződjön meg, hogy a iPod/iPhone tökéletesen van 
csatlakoztatva ( iPod csatlakoztatása a 39.oldalon). 

 
 
 
 
•  Nincsenek dalok az  iPod/iPhone.-ban. 
–  Töltsön az  iPod/iPhone.-ra dalokat és csatlakoztassa a készülékhez. 
 
 
 
 
•  Kommunikációs hiba 

–  Kapcsolja le a gyújtást, és azután állítsa ismét ON-ra. 
–  Ellenőrizze a kijelzőt az USB memória és a készülék közötti újra 

csatlakoztatással a  iPod/iPhone kábellel. 
 
 
 
 
•  Az  iPod/iPhone szoftver verziója miatt nem kompatibilis ezzel a 

készülékkel. 
–  Frissítse az  iPod/iPhone. szoftver verzióját a készülékhez illeszkedőre. . 

 
 
 
 
 
•  Az iPod/iPhone nem ellenőrzött. 

–  Állítsa vissza az iPod-ot. 
–  Próbáljon egy másik iPod/iPhone.-t, ha van. 

 
• A készülék által nem felismerhető szöveges információ lett bevíve. 

–  Használjon a készülék által támogatott text információkat tartalmazó 
USB memóriaeszköz. 
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•  Áram lökéshullám hiba 
Túlzott feszültség/áram kerül az USB memóriára. 
–  Próbáljon egy másik USB memóriát, ha van. 
–  Kapcsolja ki az áramot. 
–  Kapcsolja le a gyújtást, és azután állítsa ismét ON-ra. 

 
   BLUETOOTH mód   

 
 
 

•  A BLUETOOTH eszköz nincs csatlakoztatva. 
–  Csatlakoztassa a BLUETOOTH 

eszközt. 
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Műszaki adatok  
 

FM TUNER rész 
FM sáv 87.5 ~ 108.0 MHz 
Használható monó érzékenység 0.7 μV 
Alternatív csatorna szelektivitás 80 dB 
Jel/Zaj 65 dB  
Sztereó áthallás 35 dB 
Elfogási arány 2.0 dB 

 
MW TUNER rész 

Hangolási tartomány 531 ~ 1,602 kHz 
Érzékenység (IEC Standard) 25.1 μV/28 dB 

KERET MÉRET 
Szélesség  178 mm (7") 
Magasság 50 mm (2") 
Mélység 161 mm (6–3/8") 

 
BELSŐ MÉRET 

Szélesség  170 mm (6–3/4") 
Magasság 46 mm (1–13/16") 
Mélység 25 mm (1") 

 

Megjegyzés: 
o   A folyamatos fejlesztés miatt az adatok és a dizájn, bejelentés 

nélkül változhat. 
 

FIGYELMEZTETÉS 
 

LW TUNER rész 
Hangolási tartomány 153 ~ 281 kHz 
Érzékenység (IEC Standard) 31.6 μV/30 dB 

 
CD PLAYER rész 

Frekvencia válasz 5 ~ 20,000 Hz (±1 dB) 
Nyávogás és lebegésr (% WRMS) Mérhető szint alatt 
Teljes harmonikus torzítás 0.008% (at 1 kHz) 
Dinamika tartomány 95 dB (at 1 kHz) 
Jel/Zaj 105 dB 
Csatorna áthallás 85 dB (at 1 kHz) 

 
 

CLASS 1 
LASER PRODUCT 
 
 

(A lejátszó alsó oldala) 

 
USB rész 

USB követelmény USB 1.1/2.0 
Maximális áramfelvétel 1,000 mA 
USB Class Mass Storage 
Fájl rendszer FAT 12/16/32 
MP3 dekóder MPEG AUDIO Layer-3 
WMA dekóder Windows Media™ Audio 
AAC dekóder AAC-LC format “.m4a” file 

 
BLUETOOTH rész 

BLUETOOTH specifikáció BLUETOOTH V 3.0 
Kimenő teljesítmény +4 dBm Max. (Power class 2) 
Profil HFP (kéz-nélküli) 

HSP (Fejbeszélő profil) 
A2DP (Bővített hang szétosztó profil 
Distribution (szétosztó) 
AVRCP (Audió/videó távvezérlő profil) 

 
PICKUP 

Hullámhossz 795 nm 
Lézet teljesítmény CLASS I 

 
ÁLTALÁNOS 

Tápellátás követelmény 14.4 V DC 
(11 ~ 16 V megengedett) 

Max. kimenő teljesítmény 50 W × 4 
Max. kimenet előtti feszültség 2 V/10 k ohms 
Basszus  ±14 dB at 60 Hz 
Közép ±14 dB at 1 kHz 
Magas  ±14 dB at 10 kHz 
CDE-174BT/CDE-173BT: 
Súly 1.194 kg  
UTE-72BT: 
Súly 0.854 kg  
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Elhelyezés és csatlakoztatás 
A FIGYELMEZTETÉS Mielőtt elhelyezi vagy csatlakoztatja a készüléket, kérjük 

olvassa el a következőket és tájékozódjon a "Kezelési utasítás" 
részben a 6. oldalon. 

A FIGYELEM A KÁBELEZÉST ÉS A BESZERELÉST BÍZZA SZAKEMBERRE. 
Ennek a készüléknek a beszerelése és bekötése speciális műszaki 
ismereteket és tapasztalatot igényel. A biztonság érdekében, mindig 
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől vette a terméket, a 
munka elvégzésére. 
   

A HELYES CSATLAKOZTATÁS ELKÉSZÍTÉSE. 
A helyes csatlakoztatás elmulasztása tüzet, vagy a készülék 
sérülését okozhatja. HASZNÁLJON MINŐSÍTETT KIEGÉSZÍTŐKET ÉS SZERELJE ŐKET BIZTONSÁGOSAN. 

Csak minősített alkatrészeket használjon Ha nem minősített 
alkatrészeket használ, az károsíthatja a készülék belsejét, vagy nem 
biztonságosan lesz elhelyezve. Ez az alkatrészek elvesztését és a 
készülék elromlását eredményezheti. 

CSAK 12V NEGATÍV FÖLDELÉSŰ AUTÓBAN HASZNÁLJA D. 
(Kérdezze az eladóját, ha nem biztos benne.) Ennek elmulasztása 
tüzet okozhat. 

VEZETÉKEZÉS ELŐTT VEGYE LE AZ AKKUMULÁTOR NEGATÍV KÁBELÉT 
CSATLAKOZÓ. 
Ennek elmulasztása áramütést , vagy elektromos kárt 
okozhat. 

FOGJA ÖSSZE A KÁBELEKET HOGY ÉLES FÉMLEMEZ NE CSÍPHESSE BE. 
A kábeleket vezesse távol a mozgó (mint ülés sínek), vagy éles és 
szúró részektől. Ez megelőzi a kábel megtörését vagy 
becsípődését. Ha a vezetéket lyukon kell átvezetnie, használjon 
gumigyűrűt, hogy megelőzze, hogy a lyuk széle elvágja a vezeték 
szigetelését. 
   

NE TOLDJA AZ ELEKTROMOS KÁBELEKET. 
Soha ne távolítsa el a kábel szigetelését, más eszköz táplálásához. 
Ha ezt teszi, a kábel meghaladja az áramvivő kapacitását, ami tüzet 
vagy áramütést okozhat. NE SZERELJEN OLYAN HELYEN, AMI NAGYON PÁRÁS VAGY POROS. 

A szerelést  ne végezze olyan helyen, ami nagyon párás vagy poros A pára és a 
por behatolhat a készülékbe és meghibásíthatja. NE SÉRTSEN CSÖVET VAGY VEZETÉKET, AMIKOR LYUKAT FÚR. 

Amikor lyukat fúr a sasszéba az elhelyezéshez., legyen elővigyá-
zatos, hogy ne érintse, sértse meg a csöveket, üzemanyag vezetéket, 
tankokat vagy elektromos vezetékeket. Az elővigyázatosság elmu-
lasztása tüzet okozhat. A ELŐVIGYÁZATOSSÁG 
NE HASZNÁLJON CSAVAROKAT A FŐLDELÉS ELKÉSZÍTÉSÉRE A FÉK VAGY 
KORMÁNY RENDSZERNÉL. 
Csavarok vagy szegecseket a fék vagy kormány, vagy 
bármilyen más biztonsági rendszer esetében, SOHA ne 
használjon a beszereléshez vagy a földeléshez. Ezeknek a 
használata vezethetetlenné tehetik az autót vagy tüzet 
okozhatnak. 
   

• Feltétlenül vegye le el az akkumulátor (-) kábelt, mielőtt 
beszereli a CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT készülékét. Ez 
minimálisra csökkenti a rövidzárlat miatti meghibásodás esélyét. 
Pontosan a diagramnak megfelelően csatlakoztassa a színnel 
jelölt vezetékeket. A helytelen csatlakozások meghibásodást, 
vagy sérülést okoznak a jármű elektromos rendszerében. 
Amikor csatlakozik a jármű elektromos rendszeréhez, figyeljen a 
gyárilag beépített összetevőkre(Pl. fedélzeti számítógép stb.) Ne  
csapolja meg ezeket vezetékeket a készülék tápellátásához. Amikor a 
biztosítékdobozhoz csatlakoztatja a CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-
72BT-t, győződjön meg róla, hogy a megfelelő amperszámú biztosíték 
vana dobozban Ennek elmulasztása kárt okozhat a készülékben 
és/vagy a járműben. Ha kétsége van, konzultáljon az Alpine 
kereskedőjével. 
A  CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT mama RCA jacket 
használ  más eszközökhöz való RCA csatlakozáshoz. Más 
eszközökhöz való csatlakozáshoz adapterre lehet szüksége. Ha így 
van, forduljon az Alpine kereskedőjéhez segítségért. 
A hangszóró (-) vezetéket a hangszóró negatív csatlakozójára 
kösse. Soha ne kösse össze ,vagy a jármű testéhez  a hangszóró 
jobb és bal csatornáját. 

• 

• 
TARTSA TÁVOLA KIS TÁRGYAKAT, MINT ELEMEKET A GYEREKEKTŐL. 
Lenyelésük komoly sérülést okozhat. Ha lenyelték, azonnal 
forduljon orvoshoz. 

NE SZERELJEN OLYAN HELYRE, AMI GÁTOLNÁ A JÁRMŰ MŰKÖDÉSÉT, 
MINT KORMÁNYKERÉK, VAGY SEBESSÉGVÁLTÓ. 
Ez gátolhatja a kilátást és a mozgást és komoly balesetet 
okozhat. 

• 

NE HAGYJA, HOGY A KÁBELEK A  KÖRNYEZŐ TÁRGYAKRA 
CSAVARODJANAK. 
Fogja össze a kábeleket, hogy megelőzze a vezetés közbeni 
akadályokat. A kábelek, melyek akadályozzák, vagy lógnak olyan 
helyeken, mint a kormány, sebességváltó, fékpedál stb. nagyon 
veszélyesek lehetnek. 

• 

FONTOS 
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Kérjük, írja fel a készüléke sorozatszámát az alábbi helyre, és tartsa 
meg, mint fontos feljegyzést. A sorozatszám vagy a gravírozott 
sorozatszám a készülék alján található 
SOROZATSZÁM: [ ] 
BESZERELÉS IDEJE: [ ] 
SZERELŐ NEVE: [  ] 
VÁSÁRLÁS HELYE: [  ] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   Eltávolítás   Elhelyezés 
 1 

2 
Távolítsa el az előlapot. 

AFIGYELMEZTETÉS 
Amikor beszereli ezt a készüléket, ne vegye le az 
eltávolítható előlapot. 
Ha az eltávolítható panelt leveszi az installáció alatt, 
erősen megnyomhatja a fémlemezt, ami a helyén tartja. 
A fő egységet 35 fokos szögben kell elhelyezni, a 
vízszintes síkhoz képest. 

Helyezze be a tartó kulcsokat a készülékbe, a 
mindkét oldalon lévő vezetőkbe. A készüléket 
most már ki lehet venni a tartó keretből. 

Ez a készülék 

Tartó kulcs 
(tartozék) 

Kevesebb, mint 
35° 

3 Húzza ki a készüléket. 

1 Vegye le a szerelő keretet a fő egységről.(Tájékozódjon a 
"Eltávolítás" részben a 38.oldalon). Csúsztassa be a szerelő 
keretet a szerelvényfalba és rögzítse a fém bilinccsel. 

JAPÁN AUTÓ 

Gumisapka(tartozék) Tartó Előlap 
Csavar(tart
ozék)       

Szerelő 
keret(tartozék) 

Műszerfal 

Csavar (M5 × 8) 
(tartozék) Ez a készülék Nyomó lemezek* 

Ez a készülék 

*   Ha a szerelő keret laza a szerelvényfalban, hajlítsa meg a lemezt 
egy kis nyomással, az megoldja a problémát. 

2 Tartó fül 
Ha a készüléknek "Konzolja" van, helyezze a hosszú 
csavart az CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT  
előlapjába és tegye rá a gumi sapkát a csavarra. Ha a 
járműje nem rendelkezik beszerelő foglalattal, a fő 
egység rögzíthető egy fém rögzítő hevederrel.(Nem 
tartozék) Csatlakoztassa a CDE-174BT/ CDE-
173BT/UTE-72BT vezetékeit a Csatlakozások részben 
leírtaknak megfelelően. 

Fém szerelő heveder 

Szegecs 

* 
Anyacsavar 

Csavar (M5) 

Ez a készülék 

*   A sasszé  beszereléséhez megfelelő csavart használjon. 

3 Csúsztassa a CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT-t a 
műszerfalba, míg kattan. Ez biztosítja, hogy a készülék 
megfelelően rögzítve van, és véletlenül sem jön ki a 
műszerfalból. 

38-HU 

 

 

     
  

 
 

 

 

 

              

 



Megjegyzés: 
iPod/iPhone (opcionális) • Ez a készülék tölti az iPod/iPhone-t ha kiválasztott forrás, amikor 

másik forrásra kapcsol a töltés megszakad. 
Miután másra cserélte a forrást, mint iPod, távolítsa el az iPod/iPhone-t. 
iPod módban ha eltávolítja az iPod/iPhone-t, az adatok sérülhetnek. 
Ha nincs hang, vagy az iPod/iPhone  a csatlakoztatás ellenére sem 
ismerhető fel, távolítsa el az iPod/iPhone-t, azután csatlakoztassa ismét, 
vagy végezzen visszaállítást az iPod-on. 
Ne hagyja hosszabb ideig a járműben az iPod/iPhone-ot. Hő és 
pára kárt tehet az iPod/iPhone-ban, és lehet, hogy nem tud vele 
ismét lejátszani. 

• 

• 

1 
2 

Nyissa ki az USB csatlakozó fedelet. 
• 

Az iPod kábelét csatlakoztassa közvetlenül az USB 
terminálhoz, vagy egy külön kapható USB  kábellel kösse 
össze az iPod-ot és ezt a készüléket az USB 

  
Ez a készülék USB Csatlakozó USB memória csatlakoztatása(opcionális) 

USB memória csatlakoztatás 

1 
2 

Nyissa ki az USB csatlakozó fedelet. 

USB memóriaeszköz  csatlakozása  közvetlenül az USB 
portra, vagy USB kábelen keresztül. 

Kábel (nem 
tartozék) 

iPod interfész kábel 
(az iPod tartozéka) 

Ez a készülék USB csatlakozó 
USB memória 

(külön kapható) *   Illusztráció a CDE-137BT-hez. 

vagy 

Csatlakoztassa az USB kábelt a hátsó USB csatlakozóra. 

iPod interfész kábel 
(Az iPod tartalmazza) USB memória 

(külön kapható) 
Kábel 
Külön 
kapható) Ez a készülék 

*   Illusztráció a CDE-137BT-hez. 

USB memória eltávolítás 
Kábel(Mellékelve) 

1 
 

2 

Hátsó USB csatlakozó Óvatosan húzza ki az USB memóriaeszközt az USB 
kábelből, vagy az USB portból. 

   iPod/iPhone eltávolítása  
 
Távolítsa el az iPod/iPhone  összekötő kábelét. 

Nyissa ki az USB csatlakozó fedelet. 

Megjegyzés 
• Változtassa a forrást másra, mint USB AUDIO  mód, és azután 

távolítsa el az USB memóriaeszközt. Ha az USB memóriát eltávolítja 
USB AUDIO  módban, az adatok sérülnek. 
Amikor kiveszi az USB memóriát, húzza ki teljesen. 
Ha nincs hang, vagy az USB memória nem ismerhető fel, a 
csatlakoztatás ellenére sem, távolítsa el az USB memóriát, azután 
csatlakoztassa ismét. 
Az USB kábelt vezesse távol más kábelektől. 
Miután kivette az USB memóriát, zárja be az USB port fedelét, hogy 
megakadályozza por, vagy idegen tárgya bekerülését, ami hibát okozhat. 

• 
• 

• 
• 
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Amikor a hátoldali USB-hez csatlakozik 
(CDE-174BT csak) 

  

   

 
    

       

 

  

   

    

Amikor az előlapi USB csatlakozóhoz 
csatlakozik (csak CDE-173BT/UTE-72BT ) 

  

    
    

        

  

  

Amikor az előlapi USB-hez csatlakozik 
(CDE-173BT/ CDE-174BT csak) 

 



USB memória csatlakoztatás 
Csatlakoztassa az USB kábelt a hátsó USB 

 
USB memória 
(külön kapható) 

Ez a készülék 

Kábel(tartozék) 
USB csatlakozó 

USB memória eltávolítás 
Húzza ki az USB memóriát az USB kábelből. 

USB memória 
(külön kapható) 

Ez a készülék USB csatlakozó 

Kábel(tartozék) 
 

Megjegyzés: 
• 
• 

Amikor kiveszi az USB memóriát, húzza ki teljesen. 
Ha nincs hang, vagy az USB memória nem ismerhető fel, a csatlakoztatás 
ellenére sem, távolítsa el az USB memóriát, azután csatlakoztassa ismét. 
Változtassa a forrást másra, mint USB AUDIO  mód, és azután 
távolítsa el az USB memóriaeszközt. Ha az USB memóriát 
eltávolítja USB AUDIO  módban, az adatok sérülnek. 
Az USB kábelt vezesse távol más kábelektől. 

• 

• 

Mikrofon beszerelése 

A biztonság kedvéért a mikrofont a következő helyekre tegye:. 
• 
• 
• 

Stabil és biztonságos hely. 
Olyan helyre, ahol nem akadályozza a biztonságos vezetést. 
Olyan helyre tegye a mikrofont. ahol a vezető hangját jó veszi. 

Válaszon olyan helyet, ahonnan a vezető hangja könnyen vehető. Ha 
a vezetőnek a mikrofon irányába el kell mozdulnia a jobb hallhatóság 
miatt, az veszélyes lehet. 
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Amikor az hátoldali USB-hez csatlakozik  
(csak CDE-174BT) 

 

 



Csatlakozások 

(Kék/Fehér) 

Erősítőhöz 
Motoros antennához 

A műszerfal világítás kábelhez 
(Piros
 

(Fekete
 

Gyújtáskapcsoló (Kék) 

(Narancs) 

(Sárga) 

Hangszórók 
(Zöld) 

 
(Zöld/Fekete) 

Hátsó bal 

Első bal 
(/Fehér/Fekete) 

Első jobb 
(Szürke) 

(Lila/Fekete) 

(Lila) 
Hátsó jobb 

Mikrofon(Tartozék) 
Hangszórók 

Front 

Hátsó, vagy Szubsugárzó* 

Az illusztráció a CDE-137BT-hez. 

*   Amikor a szubsugárzó OFF-ba van: Kimenet a hátsó sugárzókhoz. Amikor a szub ON-ban van:  
      Kimenet a Szubsugárzó részére. 
Részleteket a szubsugárzó BE/KI kapcsolásáról a "Szubsugárzó kapcsolása ON/OFF" részben talál a 18.oldalon. 

41-HU 

    
   
   

  
  
        

 
 

  

 

 

  
  

 
Erősítő 

  
 

  

  
  

 
Erősítő 

  
 

  

  

 

  
     

  

  

    

    

    

   

  

 (Fehér) 
  

  
(Szürke/Fekete) 

 
  

  

  

  

  

  
AKKU 

    

  
 

AKKUMULÁTOR 

DIMMER 

ANTENNA MOT    

  

 
 

 
 

  

FÖLD 

GYÚJTÁS 

TÁVIRÁNYÍTÁS BE 

csak CDE-174BT  
USB memória/iPod/iPhone-hoz 

 
 

 

  

 

 



 1.Hátsó USB csatlakozó(csak CDE-174BT) 
Ezt csatlakoztassa az USB memória/iPod/iPhone-hoz. Az  iPod/iPhone 
használatához iPod csatlakozó kábel kell. 

2.Távvezérlő bekapcsoló vezeték(Kék/Fehér) 
Csatlakoztassa ezt a vezetéket az erősítő távirányítás bekapcsolás 
vezetékéhez, vagy egy jelfeldolgozóhoz. 

3.Kapcsolt táp vezeték(Gyújtás)(Piros) 
Csatlakoztassa ezt a vezetéket a biztosíték doboz üres csatlakozójára, 
vagy egy nem használt áramforrásra ami (+12) voltot ad csak a gyújtás 
bekapcsolásával, vagy  kiegészítő pozícióban. 

4.Föld vezeték 
Csatlakoztassa ezt a vezetéket a jármű jól tisztított részéhez. Győződjön 
meg, hogy a csatlakozás fémtiszta  és biztonságosan meg van húzva,  a 
mellékelt fém csavarhúzóval. 

5.Motoros antenna vezeték(Kék) 
C satlakoztassa azt a vezetéket a motoros antenna +B 
csatlakozójához, ha lehetséges. 

Megjegyzés: 
•   Ez a kábel csak a jármű motoros antennájához használható Ne 

használja erősítő, vagy jelfeldogozó bekapcsolásához. 
6.Dimmer vezeték(Narancs) 
Ez a vezeték a jármű műszerfal megvilágításának a vezetékéhez 
csatlakoztatható Ez lehetővé teszi a jármű fényszabályzójának, hogy 
leszabályozza a készülék háttér világítását. 

7.Akkumulátor vezeték(Sárga) 
Csatlakoztassa ezt a vezetéket a gépkocsi akkumulátor (+) sarkára. 

8.ISO Tápcsatlakozó 

9.ISO Csatlakozó (Hangszóró kimenet) 

10.Bal hátsó(+) Hangszóró kimenő kábel(Zöld) 

11.Bal hátsó(-) hangszóró kimenő kábel 

12.(Zöld/Feket) Bal első(+) Hangszóró kimenő 

kábel(Fehér) 

13.Bal első(-) Hangszóró kimenő kábel(Fehér/Fekete)  

14.Jobb első(-)Hangszóró kimenő kábel(Szürke/Fekete)            

15.Jobb első(+) Hangszóró kimenő kábel(Szürke) 

16.Jobb hátsó(-) Hangszóró kimenő kábel(Lila/Fekete) 

17.Jobb hátsó(+) Hangszóró kimenő kábel(Lila) 

18.Antenna Antenna dugalj 

19.Előlapi RCA kimenet   R Piros jobb, Fehér bal. 

20.Hátsó/Szubsugárzó RCA csatlakozó kimenet Piros 
jobb, Fehér bal. 

21.Kormány távvezérlő interfész csatlakozó 
A kormány távvezérlő interfész dobozhoz. 
 Működteni tudja ezt a készüléket a jármű távvezérlő egységéről, 
amikor az Alpine kormány távvezérlő interfész doboz(opcionális) 
csatlakoztatva van. Részletekért, forduljon az Alpine forgalmazójához. 

22.Mikrofon bemenet csatlakozó A 
mikrofonhoz 

23.Mikrofon(tartozék) 

24.Biztosíték tartó (10A) 

24.Tápellátás csatlakozó 

26.RCA toldó kábel (külön kapható) 

 27.Front AUX bemenet 
Ez a bemenet lehetővé teszi hang bevitelét külső eszközről(mint 
hordozható lejátszó), a kereskedelemben kapható átalakító kábellel. 

28.USB csatlakozó (csak CDE-173BT/UTE-72BT ) 
Ezt csatlakoztassa USB memória/iPod/iPhone-hoz(Nem tartozék) 
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A Bluetooth Elektromágneses Surgárzás szabályairól 
 
 
 
 
 
 
 

Megfelelőségi nyilatkozat 

Külső zaj bejutásának megakadályozása az audió rendszerbe. 
•   Helyezze el a készüléket és vezesse a kábeleket legalább 10 

cm-re az autó kábelkötegétől. 
•   Tartsa távol az akkumulátor vezetékeket a többi vezetéktől, 

amennyire csak lehet. 
•   Csatlakoztassa a föld vezetéket egy fémtiszta ponthoz(távolítsa      
    el a festéket, piszkot, zsírt, ha szükséges a karosszériáról). 

•   Ha opcionális zajcsökkentőt használ, tartsa távol a készüléktő,     
      amennyire csak lehet. Az Alpine kereskedője több zajcsökkenőt is 
kínál, vegye fel vele a kapcsolatot további információért. 
•   Az Alpine kereskedője tud a legtöbbet az zajcsökkentés    
     nagyságáról, így hozzá forduljon a bővebb tájékoztatás végett. 

 



We, the undersigned,
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Manufacturer :
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Installed BlueTooth module : 13BTPWB
Test Report No. :

The Technical documentation is kept at the following address:
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Country :
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Date of issue :

Signature of the authorized person :
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Yoshihisa Endo
Global Engineering Strategy Office
Alpine Electronics, Inc.

Alpine Electronics (Europe) GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich
Germany
49(0)89-324264-240

conforms with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC,
based on the following specifications applied:
Radio : EN300328 V1.7.1
EMC  : EN301489-1 V1.9.2
LVD  : EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:2011 and/or
            IEC 60950-1:2005(2ndEdition)+A1:2009
and therefore complies with the essential requirements and provisions of the R&TTE Directive.

Alpine Electronics, Inc.
ALPINE
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Radio :MDE_ALPINE_1206_RADa      (7 layers AG)

EMC :MDE_PARRO_1206_EMCa        (7 layers AG)
LVD : S123636E2    (PHOENIX TESTLAB GmbH, Blomberg)

certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus :
CD Receiver

Declaration of Conformity

Alpine Electronics (Europe) GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich
Germany
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We, the undersigned,
Authorized representative in Europe :

Address, City :

Country :

Description :

Manufacturer :

Brand :

Identification :

Installed BlueTooth module : 13BTPWB
Test Report No. :

The Technical documentation is kept at the following address:
Company :

Address, City :

Country :

Phone number :

Fax number/e-mail :

Date of issue :

certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus :
CD Receiver

Declaration of Conformity

Alpine Electronics (Europe) GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich
Germany

conforms with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC,
based on the following specifications applied:
Radio : EN300328 V1.7.1
EMC  : EN301489-1 V1.9.2
LVD  : EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:2011 and/or
            IEC 60950-1:2005(2ndEdition)+A1:2009
and therefore complies with the essential requirements and provisions of the R&TTE Directive.

Alpine Electronics, Inc.
ALPINE
CDE-173BT

Radio :MDE_ALPINE_1206_RADa      (7 layers AG)

EMC :MDE_PARRO_1206_EMCa        (7 layers AG)
LVD : S123636E2    (PHOENIX TESTLAB GmbH, Blomberg)

Alpine Electronics (Europe) GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich
Germany
49(0)89-324264-240
49(0)89-324264-241
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:
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Global Engineering Strategy Office
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We, the undersigned,
Authorized representative in Europe :

Address, City :

Country :

Description :

Manufacturer :

Brand :

Identification :

Installed BlueTooth module : 13BTPWB
Test Report No. :

The Technical documentation is kept at the following address:
Company :

Address, City :

Country :

Phone number :

Fax number/e-mail :

Date of issue :

certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus :
Radio Receiver

Declaration of Conformity

Alpine Electronics (Europe) GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich
Germany

conforms with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC,
based on the following specifications applied:
Radio : EN300328 V1.7.1
EMC  : EN301489-1 V1.9.2
LVD  : EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:2011 and/or
            IEC 60950-1:2005(2ndEdition)+A1:2009
and therefore complies with the essential requirements and provisions of the R&TTE Directive.

Alpine Electronics, Inc.
ALPINE
UTE-72BT

Radio :MDE_ALPINE_1206_RADa      (7 layers AG)

EMC :MDE_PARRO_1206_EMCa        (7 layers AG)
LVD : S123636E2    (PHOENIX TESTLAB GmbH, Blomberg)

Alpine Electronics (Europe) GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich
Germany
49(0)89-324264-240
49(0)89-324264-241

Name and position of person
binding the manufacturer or his
authorized representative

:
Yoshihisa Endo
Global Engineering Strategy Office
Alpine Electronics, Inc.

Signature of the authorized person :

October 25, 2012
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