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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Παρακαλούμε καταγράψτε τον αύξοντα αριθμό της μονάδας σας στο χώρο που διατίθεται παρακάτω 
και κρατήστε τον ως μόνιμο στοιχείο.

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ:  

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ISO:   AL 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ:  

Για λεπτομέρειες για όλες τις λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη που είναι 
αποθηκευμένο στο παρεχόμενο CD-ROM. (Επειδή είναι CD δεδομένων, το CD δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής και εικόνων στη συσκευή.) Αν χρειαστεί, ένας 
αντιπρόσωπος της ALPINE θα σας προμηθεύσει άμεσα με μια εκτύπωση του εγχειριδίου του 
ιδιοκτήτη που εμπεριέχεται στο CD-ROM.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει σημαντικές οδηγίες. Η αγνόησή τους 
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΜΗΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ.
Οποιοσδήποτε χειρισμός απαιτεί την παρατεταμένη προσοχή σας πρέπει 
μόνο να εκτελείται μετά από πλήρη ακινητοποίηση. Ακινητοποιείτε 
πάντα το όχημα σε ασφαλή θέση πριν να εκτελέσετε αυτούς τους 
χειρισμούς. Αν δεν το κάνετε μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕ 
ΜΕΡΗ ΑΠΡΟΣΙΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Η κατάποση τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Σε 
τέτοια περίπτωση, συμβουλευθείτε έναν παθολόγο αμέσως.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ.
Υπερβολικά επίπεδα έντασης που καλύπτουν τους ήχους όπως σειρήνες 
οχημάτων έκτακτης ανάγκης ή σήματα οδικής προειδοποίησης 
(διασταυρώσεις τραίνων, κ.λπ.) μπορεί να είναι επικίνδυνα και μπορεί να 
προξενήσουν ατύχημα. Η ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΑΚΟΗΣ.

ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ.
Κίνδυνος ατυχήματος, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ 12 VOLT.
(Συμβουλευθείτε την αντιπροσωπεία εάν δεν είστε βέβαιοι.) Σε 
διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, κ.λπ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕ ΣΩΣΤΑ ΑΜΠΕΡ.
Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΜΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ Η ΤΑ ΠΑΝΕΛ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας στο 
εσωτερικό και πυρκαγιά.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 12V.
Χρήση διαφορετική από την προτιθέμενη μπορεί να οδηγήσει σε 
πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλο τραυματισμό.

ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΧΕΡΙΑ, ΔΑΧΤΥΛΑ Η ΞΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 
ΣΧΙΣΜΕΣ.
Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού ή ζημίας του προϊόντος.

ΚΑΝΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.
Αποτυχία σωστής συνδεσμολογίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή 
καταστροφή υλικού.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή 
τραυματισμός από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα.

ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.
Ποτέ να μην αφαιρείτε τη μόνωση καλωδίων για να δώσετε ρεύμα σε 
άλλες συσκευές. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπερβείτε τη χωρητικότητα 
μεταφερόμενου ρεύματος του σύρματος και θα προκαλέσετε πυρκαγιά 
ή ηλεκτροπληξία.

ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ Ή ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΡΥΠΕΣ.
Όταν ανοίγετε τρύπες στο σασί για την εγκατάσταση, να παίρνετε 
προφυλάξεις έτσι ώστε να μην έρχεστε σε επαφή, προκαλείτε βλάβη ή 
εμποδίζετε σωλήνες, γραμμές τροφοδοσίας με καύσιμο, δεξαμενές ή 
ηλεκτρικές καλωδιώσεις. Αν δεν πάρετε τέτοιες προφυλάξεις μπορεί να 
προκαλέσετε πυρκαγιά.

ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ Ή ΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 
ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ Ή ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ.
Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι βίδες ή τα παξιμάδια των 
συστημάτων των φρένων ή του τιμονιού (ή οποιουδήποτε άλλου 
συστήματος σχετικού με την ασφάλεια), ή οι δεξαμενές για εγκαταστάσεις 
ή συνδέσεις γείωσης. Η χρήση των μερών αυτών μπορεί να καταστήσει 
αδύνατο τον έλεγχο του οχήματος και να προκαλέσει πυρκαγιά, κλπ.

ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΣΕ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΝ ΤΟ ΟΔΗΓΗΜΑ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ Ή ΤΟ ΛΕΒΙΕ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ.
Σε περίπτωση που το κάνετε μπορεί να μειώσετε το πρόσθιο πεδίο 
όρασης ή να δυσκολέψετε τις κινήσεις, κλπ. με αποτέλεσμα την 
πρόκληση ατυχήματος.

ΜΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ, ΕΑΝ ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΟ 
ΕΛΙΓΜΟ Ή ΕΑΝ ΣΑΣ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Ή ΣΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΜΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. 
Αυτό το προϊόν δεν αποτελεί υποκατάστατο της προσωπικής σας κρίσης. 
Οι διαδρμές που προτείνονται απο το παρόν σύστημα δεν πρέπει ποτέ 
να υπερισχύουν των τοπικών κανονισμών οδικής κυκλοφορίας ή της 
προσωπικής σας κρίσης ή των γνώσεων σας περί ασφαλούς οδήγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει σημαντικές οδηγίες. Η αγνόησή τους 
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή σε υλική ζημία.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΜΕΣΩΣ ΕΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή ζημιά 
στο προϊόν. Επιστρέψτε το στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή το 
κοντινότερο κέντρο υπηρεσιών της Alpine για επισκευή.

Η ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ.
Η καλωδίωση και η εγκατάσταση αυτής της μονάδας απαιτούν 
ειδικές τεχνικές ικανότητες και εμπειρία. Για την ασφάλεια σας, να 
συμβουλεύεστε πάντα τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε αυτό το 
προϊόν για την εκτέλεση της εργασίας.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Χρησιμοποιείτε μόνο τα ενδεδειγμένα ανταλλακτικά. Η χρήση μη 
ενδεδειγμένων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει εσωτερική βλάβη 
της μονάδας ή να αποτρέψει την σωστή τοποθέτηση. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε χαλάρωση των ανταλλακτικών με συνέπεια κίνδυνο ή 
βλάβη του προϊόντος.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ 
Ή ΕΓΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.
Τοποθετήστε τα καλώδια και την καλωδίωση μακριά από κινούμενα 
μέρη (όπως ράγες καθισμάτων) ή αιχμηρές ή κοφτερά αντικείμενα. 
Αυτό αποτρέπει τις πτυχώσεις και τις βλάβες της καλωδίωσης. Εάν η 
καλωδίωση περνά μέσα από μια τρύπα σε μέταλλο, χρησιμοποιήστε ένα 
λάστιχο για να μην κοπεί η μόνωση του καλωδίου από τα μεταλλικά 
χείλη της τρύπας.

ΜΗΝ EΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Ή ΣΚΟΝΗ.
Αποφύγετε την εγκατάσταση της μονάδας σε θέσεις με πολλή υγρασία 
ή σκόνη. Η υγρασία ή η σκόνη που διαπερνούν την μονάδα μπορεί να 
προκαλέσουν βλάβη του προϊόντος.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΣΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΕΝΩ Η 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΡΟΣΟΨΗ Ή Η ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ 
ΟΘΟΝΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ. 
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκαλέσετε τραυματισμό ή να 
βλάψετε το προϊόν.
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Εγχειριδιο χρηστη Λειτουργία αφής, Θέση χειριστηρίων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της τροφοδοσίας

Έναρξη

Λειτουργία αφής

Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα χρησιμοποιώντας τον πίνακα αφής στην οθόνη.

Κοινά κουμπιά στην οθόνη

 : Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Ανάλογα τη λειτουργία, αυτό το κουμπί μπορεί να ακυρώσει 
τους χειρισμούς που εφαρμόζονται στην οθόνη.

 : Κλείνει το παράθυρο.

Θέση χειριστηρίων

e
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A Κουμπί  (Απελευθέρωση) (Μόνo για τo INE-W920R)
Хρησιμοποιήστε το κουμπί αυτό για να αφαιρέσετε την 
πρόσοψη.

B Απομακρυσμένος Αισθητήρας
Θέστε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου προς τον 
απομακρυσμένο αισθητήρα μέσα σε εμβέλεια 2 μέτρων.

C Κουμπί  (My Favorites)  
Η οθονη Αγαπημένων εμφανίεται για τον 
καταχωρημένo χρήστη 1.
Πατήστε και κρατήστε πατημένo αυτό τo κoυμπί για 
τoυλάχιστoν 3 δευτερόλεπτα, για να αλλάετε στoν 
χρήστη2. 

D Κουμπί  (MAP)  
Εμφανίζει την oθόνη χάρτη πλoήγησης.

E Κουμπί  (PHONE) 
Εμφανίζει την oθόνη μενoύ τoυ Τηλεφώνoυ. 
Όταν είναι συνδεδεμένo ένα τηλέφωνo με hands-free, 
πατήστε τo και κρατήστε τo πατημένo για τoυλάχιστoν 
3 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στην oθόνη 
ιστoρικoύ κλήσεων. 

F Κουμπί  (AUDIO) 
Εμφανίζει την oθόνη Ήχoυ/Εικόνας. Αν η oθόνη Ήχoυ/
Εικόνας εμφανίζεται ήδη, θα αλλάξει στην oθόνη πηγής. 
INE-W920R:  Πατήστε και κρατήστε πατημένo τo κoυμπί 

AUDIO για τoυλάχιστoν 3 δευτερόλεπτα, για 
να ενεργoπoιήσετε τη λειτoυργία “Ρύθμιση 
των στoιχείων Balance/Fader/Subwoofer”.

INE-W928R:  Πατήστε και κρατήστε πατημένo επί 
τoυλάχιστoν 3 δευτερόλεπτα για να 
απενεργoπoιήσετε τη μoνάδα.

G Περιστρoφικός κωδικoπoιητής/MUTE/κoυμπί C 
(Μόνo για τo INE-W920R)
Ρυθμίστε την ένταση γυρίζoντας πρoς τα αριστερά ή 
δεξιά.
Πατήστε για να ενεργoπoιήσετε/απενεργoπoιήσετε τη 
λειτoυργία σίγασης.
Πατήστε και κρατήστε πατημένo επί τoυλάχιστoν 3 
δευτερόλεπτα για να απενεργoπoιήσετε τη μoνάδα.

H Κουμπί c (Εαγωγή)  
INE-W920R:  Αφαίρεση δίσκου.
INE-W928R:  Εμφανίζεται η oθόνη Άνoιγμα/Κλίση.

I Κουμπί /  (ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ) (Μόνo για τo INE-
W928R) 
Πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση τoυ ήχoυ. 

J Κoυμπί ΣΙΓΑΣΗΣ (Μόνo για τo INE-W928R)
Πατήστε για να ενεργoπoιήσετε/απενεργπιήσετε τη 
λειτoυργία σίγασης.
Πατήστε και κρατήστε πατημένo τo κoυμπί ΣΙΓΑΣΗΣ για 
τoυλάχιστoν 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργoπoιήσετε 
τη λειτoυργία “Ρύθμιση των στoιχείων Balance/Fader/
Subwoofer”.

K Διακόπτης ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
Το σύστημα αυτής της συσκευής έχει επαναρρυθμιστεί.

INE-W920Re INE-W928Re
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Σχετ

Αν θέλετε
κλπ., μπο

Θέση ε

Μπορείτε
Για να αλλ
επιθυμητ

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της τροφοδοσίας (Μόνo για τo INE-W920R)

1 Θέστε το κλειδί έναρξης στη θέση ACC ή ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
Το σύστημα ενεργοποιείται.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένo τoν Περιστρoφικό κωδικoπoιητή για τoυλάχιστoν 3 
δευτερόλεπτα για να απενεργoπιήστε τη μoνάδα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της τροφοδοσίας (Μόνo για τo INE-W928R)

1 Θέστε το κλειδί έναρξης στη θέση ACC ή ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
Το σύστημα ενεργοποιείται.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένo τo κoυμπί  (AUDIO) για τoυλάχιστoν 3 δευτερόλεπτα για να 
απενεργoπιήστε τη μoνάδα.  

Πλήρης οθ

Πλήρης οθ

*1 Κατά τ
να επι
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Εγχειριδιο χρηστη Σχετικά με τη Διπλή οθόνη

Σχετικά με τη Διπλή οθόνη

Αν θέλετε να εμφανίσετε την οθόνη αναπαραγωγής μουσικής ενώ παράλληλα εμφανίζονται οδηγίες δρομολογίου 
κλπ., μπορείτε να εμφανίσετε τις οθόνες Πλοήγησης και Ήχου/Εικόνας ταυτόχρονα.

Θέση εμφάνισης Διπλής οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τη δεξιά και την αριστερή οθόνη με μεταφορά και απόθεση.
Για να αλλάξετε τις οθόνες, πιέστε το κέντρο της οθόνης που θέλετε να μετακινήσετε και σύρετέ την στην 
επιθυμητή θέση προβολής. Οι οθόνες θα αλλάξουν θέση όταν σηκώσετε το δάκτυλό σας.

Πιέστε το τμήμα οθόνης Πλοήγησης. 

ια να 

ή 

Πατήστε το κουμπί  (MAP).

Πλήρης οθόνη Εικονας/Ήχου

Πιέστε το 

Πιέστε το  *1

ή 

Πατήστε το κουμπί  (AUDIO).

Διπλή οθόνη

Πλήρης οθόνη πλοήγησης

*1 Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, οι επιλογές [Διπλό Εύρος], [Dual Full] και [Πλήρη εικόνα] εμφανίζονται στην οθόνη, για 
να επιλέξετε το μέγεθος της οθόνης.
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Εγχειριδιο χρηστη Καταχώρηση χρήστη

Καταχώρηση χρήστη

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως δύο χρήστες. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Χρήστης 1 και Χρήστης 2 για κάθε 
χρήστη.

1 Πατήστε το κουμπί  (My Favorites).
Εμφανίζεται η οθόνη των Αγαπημένων.

2 Πιέστε το [Start].

Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής ονόματος χρήστη 
για τον πρώτο χρήστη.

Πιέζοντας το [Παράλειψη], το όνομα χρήστη 
καταχωρείται ως “Χρήστης 1” ή “Χρήστης 2” και 
δεν καταχωρείται συσκευή BLUETOOTH. Σε αυτήν 
την περίπτωση, οι χρήστες δεν θα εναλλάσσονται 
αυτόματα.
Πιέζοντας το [Ακύρωση] ή πιέζοντας το κουμπί 

 (My Favorites), γίνεται επαναφορά στην αρχική 
οθόνη χωρίς καταχώρηση κάποιου χρήστη.

3 Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη με το 
πληκτρολόγιο και πιέστε το [OK].

Εμφανίζεται η οθόνη Ρύθμισης συσκευής 
BLUETOOTH.

Πιέστε το [ ] για να επεξεργαστείτε το όνομα.

4 Πιέστε το [Link] και, στη συνέχεια, πιέστε 
το [OK].
Εμφανίζεται η Λίστα συσκευών BLUETOOTH.

Αν πιέσετε το [Όχι Link] εξέρχεστε από τη 
διαδικασία καταχώρησης χρήστη χωρίς να 
καταχωρήσετε κάποια συσκευή BLUETOOTH.

•

•

•

•

5 Πιέστε το [Αναζήτηση].

Το σύστημα αρχίζει να αναζητά συσκευές 
BLUETOOTH.
Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η 
Λίστα συσκευών BLUETOOTH.

Ορίστε τη ρύθμιση BLUETOOTH στην πλευρά 
της προκαταχωρημένης συσκευής BLUETOOTH 
στο [ON].

6 Πιέστε μια καταχωρημένη συσκευή 
BLUETOOTH και πιέστε το [OK].
Εμφανίζεται η οθόνη των Αγαπημένων για το 
Χρήστης 1.

Καταχώρηση Χρήστη 2

7 Πατήστε το κουμπί  (My Favorites).
Η οθόνη των Αγαπημένων κλείνει και επιστρέφετε 
στην αρχική οθόνη.

8 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
κουμπί  (My Favorites) για τουλάχιστον 3 
δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται ο οδηγός χρήσης των Αγαπημένων.
Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 6 για να 
καταχωρήσετε το χρήστης 2.

•

e

Λειτ

Λειτ

Εμφανίζει τ
αναζήτηση

Βρίσκει την
τρέχοντος 
ένα προηγο
μέσα σε ένα
μετά την έν
αναπαραγω
γρήγορα π
πιεστεί για
δευτερόλεπ

Βρίσκει την
προηγούμε

Βρίσκει την
επόμενου φ

Αριθμός τρ
τραγουδιού
αριθμός τρ

Χρόνος πο

Μειώνει τη

Κουμπί προ
Εμφανίζει το
σταθμούς μ
άγγιγμα. 
Πιέστε για το
δευτερόλεπ
ο τρέχων στ
προεπιλεγμέ

Καταγράφε
αυτόματα

Αλλάζει λει
συντονισμο

Τρόπος λει

Λειτουργία
την Κίνηση
Απενεργοπ

Αλλάζει το 
λειτουργία

Παύση και 
Αναπαραγω

Λειτουργία
ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
Απενεργοπ
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η

άθε 

εται η 

ευρά 
TOOTH 

το 

).
τρέφετε 

ιστον 3 

μένων.

Εγχειριδιο χρηστη Ραδιόφωνο

Λειτουργία Ραδιοφώνου

Εγχειριδιο χρηστη CD/MP3/WMA/AAC

Λειτουργία MP3/WMA/AAC

Εμφανίζει την οθόνη 
αναζήτησης

Βρίσκει την αρχή του 
τρέχοντος αρχείου/Βρίσκει 
ένα προηγούμενο αρχείο 
μέσα σε ένα δευτερόλεπτο 
μετά την έναρξη της 
αναπαραγωγής/Αντιστρέφει 
γρήγορα προς τα πίσω όταν 
πιεστεί για τουλάχιστο 2 
δευτερόλεπτα

Βρίσκει την αρχή του 
προηγούμενου φακέλου

Βρίσκει την αρχή του 
επόμενου φακέλου

Αναπαραγωγή με τυχαία 
σειρά

Αριθμός τρέχοντος 
τραγουδιού/Συνολικός 
αριθμός τραγουδιών

Επαναλαμβανόμενη 
Αναπαραγωγή

Βρίσκει την αρχή του 
επόμενου αρχείου/
Προωθεί γρήγορα 
προς τα εμπρός όταν 
πιεστεί για τουλάχιστο 2 
δευτερόλεπτα

Ένδειξη πληροφοριών 
MP3/WMA/AAC

Χρόνος που έχει παρέλθει

Μειώνει τη συχνότητα

Κουμπί προκαθορισμού
Εμφανίζει τους προεπιλεγμένους 
σταθμούς με ένα σύντομο 
άγγιγμα. 
Πιέστε για τουλάχιστο 2 
δευτερόλεπτα για να καταχωρηθεί 
ο τρέχων σταθμός ως 
προεπιλεγμένος σταθμός.

Καταγράφει στη μνήμη σταθμούς 
αυτόματα

Αλλάζει ζώνη

Αυξάνει τη συχνότητα

Αλλάζει λειτουργία 
συντονισμού

Αλλάζει το κουμπί 
λειτουργίας

Τρόπος λειτουργίας SEEK

Λειτουργία Πληροφοριών για 
την Κίνηση Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

Ένδειξη πληροφοριών RDS

Αλλάζει το κείμενο 
πληροφοριών

Δείκτης RDS

Εμφανίζει την οθόνη 
Επιλογής PTY

Λειτουργία AF 
Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

Αλλάζει το κουμπί 
λειτουργίας

Εμφανίζει την οθόνη 
αναζήτησης

Παύση και 
Αναπαραγωγή

Λειτουργία ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση
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Εγχειριδιο χρηστη DVD

Λειτουργία DVD

Όταν πιέζετε την οθόνη αναπαραγωγής DVD, προβάλλεται η οθόνη λειτουργίας DVD. Παρακάτω βρίσκεται ένα 
παράδειγμα της οθόνης λειτουργίας DVD-Βίντεο.

Εμφανίζει την οθόνη λειτουργίας εισαγωγής 
ψηφιακού πληκτρολογίου

Βρίσκει την αρχή του 
τρέχοντος κεφαλαίου/
Βρίσκει ένα προηγούμενο 
κεφάλαιο μέσα σε ένα 
δευτερόλεπτο μετά την 
έναρξη της αναπαραγωγής/
Αντιστρέφει γρήγορα προς 
τα πίσω όταν πιεστεί για 
τουλάχιστο 2 δευτερόλεπτα

Εμφανίζει την οθόνη Μενού

Αλλάζει το κουμπί 
λειτουργίας

Επαναλαμβανόμενη 
Αναπαραγωγή

Βρίσκει την αρχή του 
επόμενου κεφαλαίου/
Προωθεί γρήγορα 
προς τα εμπρός όταν 
πιεστεί για τουλάχιστο 2 
δευτερόλεπτα

Ένδειξη πληροφοριών DVD-1

Αναζήτ

Για παράδ
καλλιτέχν

1 Πιέ
αν

2 Πιέ

3 Πιέ

Λειτ

Είναι δυνα
Μπορείτε 

Λειτου

Εμφανίζει την οθόνη 
Αρχικού Μενού

Αλλάζει Γωνία

Αλλάζει το κουμπί λειτουργίας

Εμφανίζει την οθόνη ελέγχου 
Μενού

Αλλάζει Κομμάτια Ήχου

Αλλάζει Υπότιτλους

Χρόνος που έχει παρέλθει

Υπόλοιπος χρόνος 
αναπαραγωγής

Προβολή Γ

Βρίσκει την
τρέχοντος 
ένα προηγο
μέσα σε ένα
μετά την έν
αναπαραγω
γρήγορα π
πιεστεί για
δευτερόλεπ

Παύση και 

Βρίσκει την
Λίστα Αναπ
Άλμπουμ/P

Εικονίδιο λ
άμεσης μετ

Χρόνος πο

Ένδειξη πληροφοριών DVD-2

Παύση και Αναπαραγωγή

Τερματισμός Αναπαραγωγής

Αριθμός τρ
Συνολικός 

Εμφανίζει τ
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αι ένα 

νη Μενού

νη 

ου 
ου/

αν 
ιστο 2 

ριών DVD-1

Αναζήτηση ενός Αρχείου Μουσικής

Για παράδειγμα: Αναζήτηση με βάση το όνομα του 
καλλιτέχνη

1 Πιέστε το [  (Αναζήτηση)] κατά την 
αναπαραγωγή.

2 Πιέστε το [Music].

3 Πιέστε το [Artists].

4 Πιέστε το όνομα του επιλεγμένου καλλιτέχνη.

Εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης Άλμπουμ του 
επιλεγμένου καλλιτέχνη.
Πιέζοντας [p] του επιθυμητού καλλιτέχνη θα 
αναπαραχθούν όλα τα τραγούδια του επιλεγμένου 
καλλιτέχνη.

5 Πιέστε το όνομα του επιθυμητού άλμπουμ.
Προβάλλονται όλα τα τραγούδια του επιλεγμένου 
άλμπουμ.
Πιέζοντας [p] του επιθυμητού άλμπουμ θα 
αναπαραχθούν όλα τα τραγούδια του επιλεγμένου 
άλμπουμ.

6 Πιέστε το όνομα του επιθυμητού τραγουδιού.
Η αναπαραγωγή του επιλεγμένου τραγουδιού 
αρχίζει αμέσως.

Πιέζοντας το [p] στο “ALL” θα κάνει αναπαραγωγή 
όλων των τραγουδιών στη λίστα.

•

Εγχειριδιο χρηστη iPod/iPhone (Προαιρετικό)

Λειτουργία iPod/iPhone (Προαιρετικό)

Είναι δυνατή η σύνδεση με την παρούσα μονάδα ενός iPod/iPhone με τη χρήση του καλωδίου (KCU-461iV) (πωλείται χωριστά). 
Μπορείτε να συνδέσετε ένα iPod με δυνατότητα βίντεο για να απολαμβάνετε όχι μόνο αρχεία Μουσικής αλλά και Βίντεο.

Λειτουργία Ήχου

νη ελέγχου 

Ήχου

ς

Προβολή Γραφικών

Βρίσκει την αρχή του 
τρέχοντος αρχείου/Βρίσκει 
ένα προηγούμενο αρχείο 
μέσα σε ένα δευτερόλεπτο 
μετά την έναρξη της 
αναπαραγωγής/Αντιστρέφει 
γρήγορα προς τα πίσω όταν 
πιεστεί για τουλάχιστο 2 
δευτερόλεπτα

Παύση και Αναπαραγωγή

Βρίσκει την αρχή των προηγούμενων 
Λίστα Αναπαραγωγής/Καλλιτέχνη/
Άλμπουμ/Podcast/Είδους/Συνθέτη

Εικονίδιο λειτουργίας 
άμεσης μετάβασης

Ένδειξη πληροφοριών 
iPod/iPhone

Βρίσκει την αρχή του 
επόμενου αρχείου/
Προωθεί γρήγορα 
προς τα εμπρός όταν 
πιεστεί για τουλάχιστο 2 
δευτερόλεπτα
Αναπαραγωγή με τυχαία 
σειρά

Επαναλαμβανόμενη 
Αναπαραγωγή

Υπόλοιπος χρόνος 
αναπαραγωγής

Εμφανίζει την οθόνη 
αναζήτησης

Βρίσκει την αρχή των επόμενων 
Λίστα Αναπαραγωγής/Καλλιτέχνη/
Άλμπουμ/Podcast/Είδους/Συνθέτη

Χρόνος που έχει παρέλθει

Αριθμός τρέχοντος τραγουδιού/
Συνολικός αριθμός τραγουδιών

Εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης
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Εγχειριδιο χρηστη Μνήμη USB (Προαιρετικό)

Λειτουργία Μνήμης USB (Προαιρετικό)

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής (MP3/WMA/AAC) και αρχεία βίντεο (DivX®), που είναι αποθηκευμένα 
σε συσκευή μνήμης USB, στην εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής αυτού του συστήματος.
Ανατρέξτε στο “Λειτουργία MP3/WMA/AAC” (σελίδα 7) για πληροφορίες ως προς τη μουσική.

Λειτουργία Βίντεο

Χειρ

Είναι δυν
Hands-Fr

Πώς να
συσκευ

1 Πιέ
μπ

2 Πιέ

3 Πιέ

4 Πιέ
θέ

5 Πιέ

6 Πιέ
BL

7 Πιέ

Η λ

Ένδειξη πληροφοριών 
DivX®
Εμφανίζει την οθόνη 
αναζήτησης
Παύση και Αναπαραγωγή

Τερματισμός Αναπαραγωγής

Βρίσκει την αρχή του 
προηγούμενου φακέλου

Βρίσκει την αρχή του 
επόμενου φακέλου

Αρ. τρέχοντος αρχείου/
Συνολικός αρ. αρχείων

Βρίσκει την αρχή του 
επόμενου αρχείου/Προωθεί 
γρήγορα προς τα εμπρός 
όταν πιεστεί για τουλάχιστο 
2 δευτερόλεπτα

Επαναλαμβανόμενη 
Αναπαραγωγή

Χρόνος που έχει παρέλθει

Αλλάζει το κουμπί 
λειτουργίας

Εμφανίζει την οθόνη 
αναζήτησης

Αλλάζει το κουμπί λειτουργίας

Αλλάζει Κομμάτια Ήχου

Αλλάζει Υπότιτλους

Βρίσκει την αρχή του 
τρέχοντος αρχείου/
Βρίσκει ένα προηγούμενο 
αρχείο μέσα σε ένα 
δευτερόλεπτο μετά την 
έναρξη της αναπαραγωγής/
Αντιστρέφει γρήγορα προς 
τα πίσω όταν πιεστεί για 
τουλάχιστο 2 δευτερόλεπτα
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κό)

ευμένα 

Εγχειριδιο χρηστη Ρύθμιση BLUETOOTH, Λειτουργία BLUETOOTH

Χειρισμός τηλεφώνου με Hands-Free

Είναι δυνατές οι κλήσεις με Hands-free όταν χρησιμοποιείτε ένα κινητό τηλέφωνο συμβατό με HFP (Προφίλ 
Hands-Free) με το INE-W920R/INE-W928R.

Πώς να συνδέσετε μία συμβατή 
συσκευή με BLUETOOTH (Σύζευξη)

1 Πιέστε το εικονίδιο [Setup] της Πάνω 
μπάρας.

Εικονίδιο [SETUP]

2 Πιέστε [  (BLUETOOTH)]. 

3 Πιέστε [BLUETOOTH].

4 Πιέστε [o] ή [p] του “BLUETOOTH” για να το 
θέσετε στο “On”.

5 Πιέστε [ ].

6 Πιέστε [Ρυθμίστε την συσκευή 
BLUETOOTH].

7 Πιέστε [Search] του “No Device”.

Η λίστα Συσκευής εμφανίζει μέχρι 10 στοιχεία.

8 Πιέστε [Audio] ή [Hands-free] της συσκευής με 
την οποία θέλετε να συνδέσετε από τη λίστα.

Audio:  Ορίζει για χρήση ως συσκευή Ήχου.
Hands-free:  Ορίζει για χρήση ως Ασύρματη Συσκευή.

9 Όταν η καταχώρηση συσκευής ολοκληρωθεί, 
εμφανίζεται μήνυμα και η συσκευή 
επιστρ΄΄εφει στην κανονική λειτουργία.

Η διαδικασία καταχώρησης BLUETOOTH διαφέρει 
ανάλογα την έκδοση της συσκευής και το SSP 
(Αντιστοίχιση Απλής Ασφάλειας). Αν εμφανιστεί σε 
αυτή τη συσκευή ένας χαρακτήρας Κωδικού Εισόδου 4 
ή 6, εισάγετε τον Κωδικό Εισόδου χρησιμοποιώντας τη 
συμβατή συσκευή BLUETOOTH.
Αν εμφανιστεί Κλειδί πρόσβασης 6 χαρακτήρων σε αυτή 
τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το ίδιο Κλειδί 
πρόσβασης στη συμβατή συσκευή BLUETOOTH και 
πιέστε “Yes”.

Απάντηση μιας κλήσης

1 Μια εισερχόμενη κλήση ενεργοποιεί τον ήχο 
κλήσης και την οθόνη εισερχόμενης κλήσης.

2 Πιέστε το [ ] ή πατήστε το κουμπί  
(PHONE).
Η κλήση ξεκινά.

Κλείσιμο του τηλεφώνου

1 Πιέστε το [ ].
Η κλήση τερματίζεται.

•

χείου/
χείων

του 
υ/Προωθεί 
εμπρός 

τουλάχιστο 

ενη 

παρέλθει

πί 

όνη 

α Ήχου

ους
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Εγχειριδιο χρηστη Εγκατάσταση

Εγκατάσταση

Χρήστες του INE-W928R
Για να εγκαταστήσετε το INE-W928R, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνεται στο κιτ 
εγκατάστασης που πωλείται ξεχωριστά για κάθε 
τύπο αυτοκινήτου.

Όταν κάνετε συνδέσεις στο ηλεκτρικό σύστημα του 
οχήματος, να προσέχετε τα εργοστασιακά εγκατεστημένα 
μέρη (π.χ. ενσωματωμένος υπολογιστής). Να μην κάνετε 
συνδέσεις στους ακροδέκτες των μερών αυτών για να 
τροφοδοτήσετε τη μονάδα αυτή. Όταν συνδέετε το INE-
W920R/INE-W928R στο κιβώτιο ασφαλειών, βεβαιωθείτε 
ότι η ασφάλεια για το επιδιωκόμενο κύκλωμα του INE-
W920R/INE-W928R επιτρέπει την κατάλληλη ποσότητα 
ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί 
βλάβη στη συσκευή και /ή στο όχημα. Αν δεν είστε 
βέβαιοι, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της Alpine.
Η οθόνη πρέπει να είναι εντελώς συμπτυγμένη στο 
περίβλημα κατά την εγκατάσταση. Αν δεν είναι, 
προβλήματα  μπορεί να προκύψουν.

1 Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε 
ότι το άνοιγμα και το κλείσιμο της οθόνης 
δεν θα εμπλέκονται με την λειτουργία του 
μοχλού ταχυτήτων. (Μόνo για τo INE-
W928R)

Κινούμενη Οθόνη

2 Εγκαταστήστε το σε γωνία μεταξύ 
οριζόντιας και 30°. Σημειώστε ότι η 
εγκατάσταση σε μια γωνία έξω από αυτό το 
εύρος θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 
της απόδοσης και ενδεχομένως βλάβες.

0 - 30°

•

•

3 Τοποθέτηση του μικροφώνου.
Για την ασφαλή χρήση, βεβαιωθείτε για τα εξής:

η θέση είναι σταθερή και σφιγμένη.
η ορατότητα και οι χειρισμοί του οδηγού δεν 
παρεμποδίζονται.
το μικρόφωνο βρίσκεται κάπου από όπου μπορεί 
εύκολα να ακουστεί η φωνή του οδηγού (στο 
σκιάδιο, κλπ.).

Όταν μιλάτε στο μικρόφωνο, δεν θα πρέπει 
να αλλάζετε στάση οδήγησης. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει απόσπαση της προσοχής, τραβώντας 
την προσοχή σας μακριά από την ασφαλή οδήγηση 
του οχήματός σας. Εξετάστε προσεκτικά την 
κατεύθυνση και την απόσταση, όταν τοποθετείτε το 
μικρόφωνο. Επιβεβαιώστε ότι η φωνή του οδηγού 
φτάνει εύκολα στο μικρόφωνο από την επιλεγμένη 
θέση.

Μικρόφωνο

Σφιγκτήρας καλωδίου 
(Πωλείται ξεχωριστά)

4 Αφαιρέσετε το κάλυμμα στερέωσης από 
την κύρια μονάδα.

Αυτή η μονάδα

Κλειδιά υποστηρίγματος 
(συμπεριλαμβάνονται)

 Γλιστρήστε τη μονάδα μέσα στο κάλυμμα 
στερέωσης και ασφαλίστε την.

•
•

•

Για το
Κάλυ
(συμ

Πλάκε
Πίεση

Κλειδί 
υποστηρίγμ

*1 Αν το 
εμφαν
αυτοκ
λυγίζο

*2 Το πα
τοποθ

5 Αν
στ
στ
φο
όχ
Στε
τη

e

Διάγρα

(Αν τροφ

Αν το ό
ξεχωρισ
Το διάγ
W920R
Αν το κ
του οχή
όταν ο 

•

•

•



ALPINE INE-W920R/INE-W928R QRG 68-21057Z30-A (GR)

13-GR

εξής:

ύ δεν 

υ μπορεί 
(στο 

ει 
εί να 
βώντας 
οδήγηση 

ην 
θετείτε το 
οδηγού 
λεγμένη 

ς από 

τος 
ι)

λυμμα 

Για το INE-W920R
Κάλυμμα στερέωσης 
(συμπεριλαμβάνεται) 

Ταμπλό αυτοκινήτου

Αυτή η μονάδα

Πλάκα πρόσοψης*2 
(Συμπεριλαμβάνεται)

Πλάκες 
Πίεσης*1

Κλειδί 
υποστηρίγματος

Ελαστική τάπα 
(συμπεριλαμβάνεται)

Εξαγωνικό μπουλόνι 
(Συμπεριλαμβάνεται)

*1 Αν το κάλυμμα στερέωσης, όταν εγκατασταθεί, 
εμφανίζεται χαλαρό μέσα στο ταμπλό του 
αυτοκινήτου, μπορείτε να διορθώσετε το πρόβλημα 
λυγίζοντας λίγο τις πλάκες πίεσης.

*2 Το παρεχόμενο κάλυμμα πρόσοψης μπορεί να 
τοποθετηθεί.

5 Αν το όχημά σας διαθέτει το Υποστήριγμα, 
στερεώστε το μακρύ εξαγωνικό μπουλόνι 
στον πίσω πίνακα του INE-W920R και 
φορέστε του την ελαστική τάπα. Αν το 
όχημά σας δεν διαθέτει το Υποστήριγμα 
Στερέωσης, ενισχύστε τη μονάδα 
της κεφαλής με την μεταλλική ταινία 

e στερέωσης (δεν παρέχεται). Ασφαλίστε 
τον ακροδέκτη γείωσης της μονάδας 
σε ένα καθαρό μεταλλικό σημείο 
χρησιμοποιώντας μια βίδα (*1) που είναι 
ήδη προσαρτημένη στο σασί του οχήματος. 
Συνδέστε όλους τους ακροδέκτες του INE-
W920R σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που 
περιγράφονται στην ενότητα ΣΥΝΔΕΣΗ.

Αυτή η μονάδα

Βίδα

Σασί

*1

*2

Εξαγωνικό 
παξιμάδι (Μ5)

Στήριγμα μπουλονιού

Μεταλλική ταινία 
στερέωσης

Ακροδέκτης γείωσης

Για την βίδα με το σημάδι “*2”, χρησιμοποιήστε 
μια κατάλληλη βίδα για την επιλεγμένη τοποθεσία 
στερέωσης.

6 Σύρετε το INE-W920R μέσα στο ταμπλό 
του αυτοκινήτου μέχρι να κάνει κλικ. 
Αυτό διασφαλίζει το σωστό κλείδωμα της 
μονάδας και ότι δεν θα βγει τυχαία από το 
ταμπλό του αυτοκινήτου.

•

Διάγραμμα σύνδεσης Διακόπτη SPST (πωλείται ξεχωριστά)

(Αν τροφοδοσία ACC δεν είναι διαθέσιμη)

SPST SW (προαιρετικό)INE-W920R
INE-W928R

ACC

(Κόκκινο)

BATTERY

(Κίτρινο)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ (5A) 
(προαιρετικό)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ (20A) 
(προαιρετικό)

Μπαταρία

Αν το όχημά σας δεν διαθέτει τροφοδοσία ACC, προσθέστε ένα διακόπτη SPST (μονοπολικός, μιας θέσης) (πωλείται 
ξεχωριστά) και ασφάλεια (πωλείται ξεχωριστά).
Το διάγραμμα και η ποσότητα ρεύματος της ασφάλειας που φαίνονται παραπάνω είναι στην περίπτωση που το INE-
W920R/INE-W928R χρησιμοποιείται ξεχωριστά.
Αν το καλώδιο της μίζας του INE-W920R/INE-W928R έχει συνδεθεί απευθείας με το θετικό (+) πόλο της μπαταρίας ’ 
του οχήματος, το INE-W920R/INE-W928R καταναλώνει κάποιο ρεύμα (αρκετές εκατοντάδες milliampere) ακόμη και 
όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF, με αποτέλεσμα την αποφόρτιση της μπαταρίας.

•

•

•
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Εγχειριδιο χρηστη Συνδέσεις

Συνδέσεις Συνδέσ

REMOTE TURN-ON

Κεραία

Καλώδιο προέκτασης AV ΒΙΝΤΕΟ iPod 
(Περιλαμβάνεται στο KCU-461iV)

Καλώδιο επέκτασης USB
(Συμπεριλαμβάνεται)

(Μπλε/Λευκό)

REVERSE
(Πορτοκαλί/Λευκό)

PARKING BRAKE

(Πράσινη)

(Πράσινο/Μαύρο)

Κεραία GPS (Συμπεριλαμβάνεται)

iPod/iPhone 
(Πωλείται ξεχωριστά)

Προς ενισχυτή ή equalizer

Προς θετική πλευρά του ακροδέκτη πίσω λυχνίας 
σήματος του αυτοκινήτου

Προς ακροδέκτη σήματος χειρόφρενου

Πίσω αριστερό

Μπροστά αριστερό

Μπροστά δεξί

Πίσω δεξί

Ηχεία

(Λευκό)

(Λευκό/Μαύρο)

(Γκρι/Μαύρο)

(Γκρι)

(Μοβ/Μαύρο)

(Μοβ)

Μπαταρία

Κλειδί μίζας

Κουτί Συνδετήρων KCU-461iV 
(Πωλείται ξεχωριστά)

Μνήμη USB 
(Πωλείται ξεχωριστά)

(Κίτρινο/Μπλε)

IGNITION
(Κόκκινο)

BATTERY
(Κίτρινο)

GND
(Μαύρο)

10A

Βύσμα κεραίας ISO

Τηλέφωνο Nokia 
(Πωλείται ξεχωριστά)

Κιτ σύνδεσης τηλεφώνου Nokia 
KCU-230NK (Πωλείται ξεχωριστά)

Προς κεραία ισχύος

POWER ANT
(Μπλε)

Συνδέσεις 1/2
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Συνδέσεις 2/2

REMOTE OUT
(Καφέ)

REMOTE IN
(Καφέ)

SPEED SENSOR
(Πράσινο/Λευκό)

CAMERA1

CAMERA2

CAMERA SW

Συνδέστε αυτό με το κουτί της προαιρετικής 
Διεπαφής Ελέγχου Οχήματος.

Στο κουτί διασύνδεσης τηλεχειριστηρίου 
οδήγησης. (Μόνo για τo INE-W920R) (Κίτρινο)

(Κόκκινο)

(Λευκό)

(Κίτρινο)

(Κόκκινο)

(Λευκό)

Προς τερματικό εξόδου βίντεο

Προς τερματικά εξόδου ήχου (Δ, Α)

Προς τερματικό εισόδου βίντεο

Προς τερματικά εισόδου ήχου (Δ, Α)

Ενισχυτής

Ενισχυτής

Ενισχυτής

Πίσω αριστερό

Πίσω δεξί

Μπροστά αριστερό

Μπροστά δεξί

Subwoofer

Προς ακροδέκτη απομακρυσμένης εισόδου

Προς ακροδέκτη απομακρυσμένης εξόδου

Προς τη γραμμή παύσης ταχύτητας οχήματος

Προς την Κάμερα οπισθοπορείας/Άλλη κάμερα

Προς την Μπροστινή κάμερα/Κάμερα 
οπισθοπορείας

Δεν χρησιμοποιείται

Προς το κουτί διασύνδεσης τηλεχειριστηρίου 
οδήγησης (Μόνo για τo INE-W928R)

Μικρόφωνο (συμπεριλαμβάνεται)

ας 

α

a 
τά)
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Εγχειριδιο χρηστη Προδιαγραφές

Προδιαγραφές

ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΤΟΡ
Μέγεθος οθόνης 6,1” (INE-W920R)
  8,0” (INE-W928R)
Τύπος LCD Διαφανής τύπος TN LCD
Σύστημα λειτουργίας Ενεργή μήτρα TFT
Αριθμός εικονοστοιχείων 1.152.000 pcs. 

(800 × 3 × 480)
Πραγματικός αριθμός εικονοστοιχείων
  99% ή περισσότερα
Σύστημα φωτισμού LED

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ FM
Εύρος συντονισμού 87,5 – 108,0 MHz
Αποτελεσματική μονοφωνική ευαισθησία
  8,1 dBf (0,7 μV/75 ohm))
50 dB Ευαισθησία σίγασης 12 dBf (1,1 μV/75 ohm)
Ευαισθησία εναλλακτικού καναλιού
  80 dB
Αναλογία σήματος προς θόρυβο
  65 dB
Στερεοφωνικός διαχωρισμός 35 dB
Αναλογία λήψης 2,0 dB

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ MW
Εύρος συντονισμού 531 – 1.602 kHz
Αποτελεσματική ευαισθησία 25,1 μV/28 dBf

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ LW
Εύρος συντονισμού 153 – 281 kHz
Ευαισθησία (πρότυπο IEC) 31,6 μV/30 dBf

ΤΜΗΜΑ USB
Απαιτήσεις USB USB 1.1/2.0
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 1.000 mA
Κλάση USB USB (Αναπαραγωγή από τη 

συσκευή)/USB (Κλάση μαζικής 
αποθήκευσης)

Σύστημα αρχείων FAT12/16/32
Αποκωδικοποίηση MP3 MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Αποκωδικοποίηση WMA Windows Media™ Audio
Αποκωδικοποίηση AAC Αρχείο “.m4a” μορφής AAC-LC
Αριθμός καναλιών 2 κανάλια (Στερεοφωνικά)
Απόκριση συχνότητας* 5-20.000 Hz (±1 dB)
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
  0,008% (στο 1 kHz)
Δυναμικό εύρος 95 dB (στο 1 kHz)
Αναλογία σήματος προς θόρυβο
  100 dB
Διαχωρισμός καναλιών 85 dB (στο 1 kHz)

Η απόκριση συχνότητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το 
λογισμικό κωδικοποίησης/ρυθμό bit.

ΤΜΗΜΑ CD/DVD
Απόκριση συχνότητας 5 - 20.000 Hz (±1 dB)
Wow & Flutter (% WRMS) Κάτω από τα μετρήσιμα όρια
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
  0,008% (στο 1 kHz)
Δυναμικό εύρος 95 dB (στο 1 kHz)
Διαχωρισμός καναλιών 85 dB (στο 1 kHz)
Σύστημα σημάτων NTSC/PAL

*

Οριζόντια ανάλυση 500 γραμμές ή περισσότερες
Επίπεδο εξόδου βίντεο 1Vp-p (75 ohm)
Αναλογία S/N βίντεο DVD: 60 dB
Αναλογία S/N Audio 100 dB

ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Μήκος κύματος DVD: 666 nm
  CD: 785 nm
Ισχύς Laser CLASS II

ΤΜΗΜΑ GPS
Συχνότητα Υποδοχής GPS 1.575,42 ±1 MHz
Ευαισθησία Υποδοχής GPS -130 dB max.

ΤΟΜΕΑΣ BLUETOOTH
Προδιαγραφή BLUETOOTH Bluetooth V2.1+EDR
Ισχύς Εξόδου +4 dBm Μεγ. (Ισχύς κλάσης 2)
Προφίλ HFP (Προφίλ Hands-Free)
  OPP (Προφίλ Ώθησης Αντικειμένου)
  PBAP (Προφίλ Πρόσβασης 

Καταλόγου)
  A2DP (Προφίλ Προηγμένης 

Διανομής Ήχου)
  AVRCP (Προφίλ Τηλεχειριστηρίου 

Ήχου/Βίντεο)

ΓΕΝΙΚΑ
Απαιτήσεις ισχύος 14,4 V DC 

(11–16 V επιτρεπόμενο)
Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C to + 60°C
Μέγιστη ισχύς εξόδου 50 W × 4
Τάση εξόδου 2.000 mV/10k ohms (INE-W920R)
  4.000 mV/10k ohms (INE-W928R)
Βάρος 2,26 kg (INE-W920R)
  2,76 kg (INE-W928R)
Επίπεδο εξόδου ήχου (INE-W920R/INE-W928R)
 Preout (Εμπρός, πίσω): 2v/10k ohms (μέγ.) / 4v/10k ohms 

(μέγ.)
 Preout (Subwoofer): 2v/10k ohms (μέγ.) / 4v/10k ohms 

(μέγ.)
 AUX OUT: 1,2V/10k ohms / 1,2V/10k ohms

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΑΣΙ (INE-W920R/INE-W928R)
Πλάτος 178 mm / 178 mm
Ύψος 100 mm / 100 mm
Βάθος 164,4 mm / 152,2 mm

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ (INE-W920R/INE-W928R)
Πλάτος 170 mm / 197 mm
Ύψος 95 mm / 124,4 mm
Βάθος 18,5 mm / 30,2 mm

Λόγω των διαρκών βελτιώσεων του προϊόντος, οι 
προδιαγραφές και ο σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγές 
χωρίς προειδοποίηση.
Η οθόνη LCD κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας μια 
τεχνολογία κατασκευής εξαιρετικά μεγάλης ακρίβειας. 
Η πραγματική αναλογία των pixel της υπερβαίνει το 
99,99%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα το 
0,01% των pixel να είναι πάντα είτε ενεργοποιημένα 
(ON) είτε απενεργοποιημένα (OFF).
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Αυτό το στοιχείο ενσωματώνει τεχνολογία 
προστασίας από αντιγραφή που προστατεύεται 
από τις ευρεσιτεχνίες των ΗΠΑ και άλλα πνευματικά 
δικαιώματα της Rovi Corporation. Απαγορεύονται ο 
αντίστροφος σχεδιασμός και η αποσυναρμολόγηση.

Κατασκευάστηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. 
Το Dolby και το σύμβολο με το διπλό D είναι εμπορικά 
σήματα της Dolby Laboratories.

Το Windows Media και το λογότυπο Windows είναι 
εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα 
της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και/ή σε άλλες χώρες.

Τα iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, 
και iTunes είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., 
καταχωρημένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

“Made for iPod,” και “Made for iPhone,” σημαίνουν ότι 
ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να 
συνδέεται συγκεκριμένα με iPod ή iPhone αντιστοίχως, 
και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή να 
καλύπτει τις προδιαγραφές απόδοσης της Apple. 
Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της 
συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με νομικές 
προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας. 
Παρακαλώ προσέξτε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ 
με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση 
της ασύρματης τηλεφωνίας.

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
Οι ονομασίες “Nokia” και “Works with Nokia” είναι 
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia 
Corporation.

Τα DivX®, DivX Certified® και τα συνδυαζόμενα 
λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation 
ή των θυγατρικών εταιρειών της και χρησιμοποιούνται 
με άδεια.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι 
καταχωρημένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην 
Bluetooth SIG, Inc. Και κάθε χρήση τέτοιων σημάτων 
από την Alpine Electronics, Inc. γίνεται με άδεια.

“Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 έχει 
άδεια από την Fraunhofer IIS and Thomson.”

“Η προμήθεια αυτού του προϊόντος μεταβιβάζει 
μόνο άδεια για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση και 
δεν μεταβιβάζει άδεια ή υποδηλώνει οποιοδήποτε 
δικαίωμα για χρήση του προϊόντος σε οποιοδήποτε 
εμπορική (πχ. έσοδα-παραγωγή) μετάδοση σε 
πραγματικό χρόνο (επίγεια, δορυφορική, καλωδιακή 
και/ή άλλων μέσων), μετάδοση/ροή μέσω ίντερνετ, 
ενδοδίκτυα, όπως εφαρμογές pay-audio ή audio-
on-demand. Απαιτείται ανεξάρτητη άδεια για τέτοια 
χρήση. Για λεπτομέρειες, παρακαλώ επισκεφθείτε το 
http://www.mp3licensing.com”

©1993-2011 NAVTEQ. Με την επιφύλαξη παντός 
δικαιώματος.
Μερίδιο πνευματικών δικαιωμάτων ©2011, Microsoft 
Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House Fletchamstead Highway,

Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)

98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex,

France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano

Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32

01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,

1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-ku,

Tokyo 145-0067, JAPAN
Phone: 03-5499-4531

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,

California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,

Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway,

Hallam Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3,
80807 München, Germany

Phone 089-32 42 640
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