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BLUETOOTH INTERFACE

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
 1-1-8 Nishi Gotanda,

Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone  03-5496-8231

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.

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

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

YAMAGATA (Wuxi) Co., Ltd.
Block 28-25, Changjiang Nanlu, WND, jiangsu, China

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

•

•

•

•

РУККОВООВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Проччтитетите настоящее руковоководство 
перед началом использования оборудования.

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

συσκευή.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

• Η ρύθµιση στ	ι
είων, λειτ	υργιών, κλπ., µπ	ρεί
να τρ	π	π	ιηθεί ή να καταργηθεί 
ωρίς
πρ	ειδ	π	ίηση ανάλ	γα µε τη συνδεδεµένη
συσκευή συµ�ατή µε BLUETOOTH της εταιρείας
Alpine.

• Η πηγή BT Audio δεν είναι διαθέσιµη στ	
µ	ντέλ	 KCE-250BT.
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 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

  ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ
Με αυτ� τ� σύµ��λ� επισηµαίν�νται
σηµαντικές �δηγίες. Αν δεν τις
ακ�λ�υθήσετε, µπ�ρεί να πρ�κληθεί σ��αρ�ς
τραυµατισµ�ς ή θάνατ�ς.

ΜΗΝ ΑΠ�ΣΥΝΑΡΜ�Λ�ΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ
ΑΛΛΑ*ΕΤΕ.
Κίνδυν�ς ατυ
ήµατ�ς, πυρκαγιάς ή ηλεκτρ�πλη�ίας.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ �ΠΩΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠ� ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ·
Η κατάπ�ση τ�υς µπ�ρεί να �δηγήσει σε σ��αρ�
τραυµατισµ�. Σε τέτ�ια περίπτωση, συµ��υλευθείτε
έναν παθ�λ�γ� αµέσως.

-ΡΗΣΗ Μ�Ν� ΣΕ �-ΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΓΕΙΩΣΗ 12 VOLT.
(Συµ��υλευθείτε την αντιπρ�σωπεία εάν δεν είστε
�έ�αι�ι.) Σε δια��ρετική περίπτωση υπάρ
ει κίνδυν�ς
πυρκαγιάς, κ.λπ.

ΠΡΙΝ ΑΠ� ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜ�Λ�ΓΙΑ,
ΑΠ�ΣΥΝ∆ΕΣΤΕ Τ� ΚΑΛΩ∆Ι� ΑΠ� Τ�Ν
ΑΡΝΗΤΙΚ� Π�Λ� ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
Σε αντίθετη περίπτωση µπ�ρεί να πρ�κληθεί
ηλεκτρ�πλη�ία ή τραυµατισµ�ς απ� ηλεκτρικ�
�ρα
υκύκλωµα.

ΜΗΝ ΕΠΙ-ΕΙΡΕΙΤΕ ΠΑΡΕΜΒ�ΛΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΚΑΛΩ∆ΙΑ.
Π�τέ να µην α�αιρείτε τη µ�νωση καλωδίων για να
δώσετε ρεύµα σε άλλες συσκευές. Σε αντίθετη
περίπτωση θα υπερ�είτε τη 
ωρητικ�τητα
µετα�ερ�µεν�υ ρεύµατ�ς τ�υ σύρµατ�ς και θα
πρ�καλέσετε πυρκαγιά ή ηλεκτρ�πλη�ία.

ΝΑ ΜΗΝ ΠΡ�ΚΑΛΕΙΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ Ή
ΚΑΛΩ∆ΙΑ �ΤΑΝ ΑΝ�ΙΓΕΤΕ ΤΡΥΠΕΣ.
#ταν αν�ίγετε τρύπες στ� σασί για την εγκατάσταση,
να παίρνετε πρ��υλά�εις έτσι ώστε να µην έρ
εστε σε
επα�ή, πρ�καλείτε �λά�η ή εµπ�δί$ετε σωλήνες,
γραµµές τρ���δ�σίας µε καύσιµ�, δε�αµενές ή
ηλεκτρικές καλωδιώσεις. Αν δεν πάρετε τέτ�ιες
πρ��υλά�εις µπ�ρεί να πρ�καλέσετε πυρκαγιά.

ΝΑ ΜΗΝ -ΡΗΣΙΜ�Π�ΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΒΙ∆ΕΣ Ή ΤΑ
ΠΑ*ΙΜΑ∆ΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ
Ή Τ�Υ ΤΙΜ�ΝΙ�Υ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ.
Π�τέ δεν πρέπει να 
ρησιµ�π�ι�ύνται �ι �ίδες ή τα
πα�ιµάδια των συστηµάτων των �ρένων ή τ�υ
τιµ�νι�ύ (ή �π�ι�υδήπ�τε άλλ�υ συστήµατ�ς σ
ετικ�ύ
µε την ασ�άλεια), ή �ι δε�αµενές για εγκαταστάσεις ή
συνδέσεις γείωσης. Η 
ρήση των µερών αυτών µπ�ρεί
να καταστήσει αδύνατ� τ�ν έλεγ
� τ�υ �
ήµατ�ς και
να πρ�καλέσει πυρκαγιά, κλπ.

  ΠΡ�Σ�-Η
Με αυτ� τ� σύµ��λ� επισηµαίν�νται
σηµαντικές �δηγίες. Αν δεν τις ακ�λ�υθήσετε
µπ�ρεί να πρ�κληθεί τραυµατισµ�ς ή 4ηµιά
υλικής ιδι�κτησίας.

-ΡΗΣΙΜ�Π�ΙΕΙΤΕ ΤΑ ΕΝ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
&ρησιµ�π�ιείτε µ�ν� τα ενδεδειγµένα ανταλλακτικά. Η

ρήση µη ενδεδειγµένων ανταλλακτικών µπ�ρεί να
πρ�καλέσει εσωτερική �λά�η της µ�νάδας ή να
απ�τρέψει την σωστή τ�π�θέτηση. Αυτ� µπ�ρεί να
�δηγήσει σε 
αλάρωση των ανταλλακτικών µε
συνέπεια κίνδυν� ή �λά�η τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς.

ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ Π�ΛΛΗ
ΥΓΡΑΣΙΑ Ή ΣΚ�ΝΗ.
Απ��ύγετε την εγκατάσταση της µ�νάδας σε θέσεις
µε π�λλή υγρασία ή σκ�νη. Η υγρασία ή η σκ�νη π�υ
διαπερν�ύν την µ�νάδα µπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν
�λά�η τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς.

Η ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΓΙΝ�ΝΤΑΙ ΑΠ� ΕΙ∆ΙΚ�ΥΣ.
Η καλωδίωση και η εγκατάσταση αυτής της µ�νάδας
απαιτ�ύν ειδικές τε
νικές ικαν�τητες και εµπειρία. Για
την ασ�άλεια σας, να συµ��υλεύεστε πάντα τ�ν
αντιπρ�σωπ� απ� �π�υ αγ�ράσατε αυτ� τ� πρ�ϊ�ν για
την εκτέλεση της εργασίας.

ΤΑΚΤ�Π�ΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΠ�ΦΕΥΓ�ΝΤΑΣ
ΠΤΥ-ΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΚ�ΠΕΣ ΑΠ� ΑΙ-ΜΗΡΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.
Τ�π�θετήστε τα καλώδια και την καλωδίωση µακριά
απ� κιν�ύµενα µέρη (�πως ράγες καθισµάτων) ή
αι
µηρές ή κ��τερά αντικείµενα. Αυτ� απ�τρέπει τις
πτυ
ώσεις και τις �λά�ες της καλωδίωσης. Εάν η
καλωδίωση περνά µέσα απ� µια τρύπα σε µέταλλ�,

ρησιµ�π�ιήστε ένα λάστι
� για να µην κ�πεί η
µ�νωση τ�υ καλωδί�υ απ� τα µεταλλικά 
είλη της
τρύπας.

�δηγίες 6ειρισµ�ύ
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΝΑ
ΜΠΕΡ∆ΕΥΤ�ΥΝ ΣΤΑ ΤΡΙΓΥΡΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.
Τακτ�π�ιήστε την καλωδίωση σύµ�ωνα µε τ�
εγ
ειρίδι� για να απ�τρέψετε τις παρεµπ�δίσεις κατά
�δήγηση. Τα καλώδια π�υ εµπ�δί$�υν ή κρέµ�νται σε
θέσεις �πως τ� τιµ�νι, µ�
λ�ς τα
υτήτων, πετάλια
�ρένων, κλπ. µπ�ρ�ύν να είναι ε�αιρετικά επικίνδυνα.

-ΡΗΣΙΜ�Π�ΙΗΣΤΕ ΑΥΤ� Τ� ΠΡ�Ϊ�Ν ΓΙΑ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜ�ΓΕΣ 12V.
&ρήση δια��ρετική απ� την πρ�τιθέµενη µπ�ρεί να
�δηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτρ�πλη�ία ή άλλ�
τραυµατισµ�.

ΚΑΝΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ.
Απ�τυ
ία σωστής συνδεσµ�λ�γίας µπ�ρεί να
πρ�καλέσει πυρκαγιά ή καταστρ��ή υλικ�ύ.
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* Η ρύθµιση "BLUETOOTH IN (BT IN)" ενδέ�εται να
δια�έρει ανάλ�γα µε την κύρια µ�νάδα.
Ανατρέ�τε στ�υς παρακάτω τύπ�υς κύριων µ�νάδων:

Τύπ�ς 1 <Η ρύθµιση "Adapter" εµ9ανί4εται ως επιλ�γή>

Adapter (ADPT):
Αυτή η επιλ�γή επιτρέπει στην κύρια
µ�νάδα να αναγνωρίσει τη σύνδεση µε
αυτ�ν τ�ν µετατρ�πέα. (Η επιλ�γή
τηλε�ών�υ µε λειτ�υργία hands-free είναι
διαθέσιµη και η πηγή BT Audio µπ�ρεί να
εµ�ανιστεί αλλά δεν µπ�ρεί να

ρησιµ�π�ιηθεί.)

Off: Αυτή η επιλ�γή δεν επιτρέπει στην κύρια
µ�νάδα να αναγνωρίσει τη σύνδεση µε
αυτ�ν τ�ν µετατρ�πέα.

Τύπ�ς 2 <Η ρύθµιση "Adapter" δεν εµ9ανί4εται ως επιλ�γή>

HFP: Αυτή η επιλ�γή επιτρέπει στην κύρια µ�νάδα
να αναγνωρίσει τη σύνδεση µε αυτ�ν τ�ν
µετατρ�πέα. (Η επιλ�γή τηλε�ών�υ µε
λειτ�υργία hands-free είναι διαθέσιµη, αλλά
η πηγή BT Audio δεν εµ�ανί$εται.)

HFP+Audio (+AUDIO):
Η επιλ�γή BT Audio δεν είναι διαθέσιµη µε
τ�ν µετατρ�πέα. Επ�µένως, µην

ρησιµ�π�ιείτε αυτήν την επιλ�γή.

Off: Αυτή η επιλ�γή δεν επιτρέπει στην κύρια
µ�νάδα να αναγνωρίσει τη σύνδεση µε
αυτ�ν τ�ν µετατρ�πέα.

Πώς να συνδέσετε µια
συσκευή συµ�ατή µε
BLUETOOTH (Αντιστ�ί6ιση)
Για λεπτ�µέρειες σ
ετικά µε τη λειτ�υργία της
συµ�ατής µε BLUETOOTH συσκευής σας,
ανατρέ�τε στ� Εγ
ειρίδι� Κατ�
�υ της συσκευής.

1 �ρίστε µια σύνδεση BLUETOOTH απ� µια
συσκευή συµ�ατή µε BLUETOOTH.

2 � κωδικ�ς PIN ("0000") εµ9ανί4εται στην
συνδεδεµένη µ�νάδα.

• � κωδικ�ς PIN έ�ει �ριστεί σε "0000".

3 Εισαγάγετε τ�ν κωδικ� PIN ("0000") σε µια
συµ�ατή µε BLUETOOTH συσκευή.

4 Εάν η συνδεδεµένη µ�νάδα έ6ει αντιστ�ι6ιστεί
επιτυ6ώς µε µια συµ�ατή µε BLUETOOTH
συσκευή, τ� �ν�µα της αντιστ�ι6ισµένης
συσκευής εµ9ανί4εται στη µ�νάδα και κατ�πιν
η µ�νάδα επιστρέ9ει στην καν�νική λειτ�υργία.

• Εάν µια συσκευή συµ!ατή µε BLUETOOTH έ�ει
αντιστ�ι�ιστεί επιτυ�ώς, την επ�µενη ��ρά π�υ
θα στρέψετε τη µί%α τ�υ ��ήµατ�ς στη θέση on, η
αντιστ�ί�ιση θα πραγµατ�π�ιηθεί αυτ�µατα. Εάν
η αυτ�µατη αντιστ�ί�ιση απ�τύ�ει, επαναλά!ετε
τα παραπάνω !ήµατα.

• Ρυθµίστε τη λειτ�υργία "�ρισµ�ς µεθ�δ�υ
ανα%ήτησης" (σελίδα 5) σε ON, για να
ενεργ�π�ιήσετε την αναγνώριση τ�υ KCE-250BT
απ� ένα κινητ� τηλέ�ων�. Σ�ετικά µε τη λειτ�υργία
εισαγωγής κλειδι�ύ πρ�σ!ασης (κωδικ�ύ
πρ�σ!ασης), ανατρέ�τε στ� Εγ�ειρίδι� Κατ���υ
τ�υ κινητ�ύ τηλε�ών�υ. Επιπλέ�ν, είναι δυνατή η
ανα%ήτηση τ�υ κινητ�ύ τηλε�ών�υ απευθείας απ�
την κύρια µ�νάδα AV. Ανατρέ�τε στην εν�τητα
"Κατα�ώρησης της συσκευής BLUETOOTH (µ�ν�
για την κύρια µ�νάδα AV)" (σελίδα 5).

Ρύθµιση πριν απ� τη 6ρήση
Σ6ετικά µε τ� BLUETOOTH
Τ� BLUETOOTH είναι µια ασύρµατη τε
ν�λ�γία π�υ
δίνει τη δυνατ�τητα επικ�ινωνίας µετα�ύ κινητής
συσκευής ή πρ�σωπικ�ύ υπ�λ�γιστή σε κ�ντινές
απ�στάσεις. Αυτ� διευκ�λύνει κλήσεις µε τη µέθ�δ�
hands-free ή µετα��ρά δεδ�µένων µετα�ύ συσκευών
συµ�ατών µε BLUETOOTH. Η µετάδ�ση BLUETOOTH
είναι διαθέσιµη στ� �άσµα 2,4 GHz 
ωρίς άδεια εάν η
απ�σταση µετα�ύ των συσκευών είναι εντ�ς 10
µέτρων. Για λεπτ�µέρειες, ανατρέ�τε στην κεντρική
σελίδα BLUETOOTH (http://www.bluetooth.com/).

• Ανάλ�γα µε την έκδ�ση BLUETOOTH, ενδέ�εται να
µην είναι δυνατή η επικ�ινωνία συσκευής συµ!ατής
µε BLUETOOTH µε αυτ�ν τ�ν µετατρ�πέα.

• Η καν�νική λειτ�υργία αυτ�ύ τ�υ µετατρ�πέα µε
�λες τις συµ!ατές συσκευές BLUETOOTH δεν
είναι εγγυηµένη. Για �ειρισµ� της συσκευής π�υ
είναι συµ!ατή µε BT, συµ!�υλευθείτε τ�ν
ε��υσι�δ�τηµέν� εµπ�ρικ� αντιπρ�σωπ� της
ALPINE ή την τ�π�θεσία της ALPINE στ� web.

• Ανάλ�γα µε τ� περι!άλλ�ν, η ασύρµατη σύνδεση
BLUETOOTH ενδέ�εται να είναι ασταθής.

• /ταν πραγµατ�π�ιείτε µια κλήση ή �ρί%ετε τις
λειτ�υργίες ρύθµισης, !ε!αιωθείτε �τι έ�ετε
σταθµεύσει τ� αυτ�κίνητ� σας σε ασ�αλή θέση.

• Για λεπτ�µέρειες σ�ετικά µε τ�ν �ειρισµ�
(επιλ�γή, εισαγωγή, ακύρωση) απ� την
συνδεδεµένη µ�νάδα, ανατρέ�τε στ� Εγ�ειρίδι�
Κατ���υ της αντίστ�ι�ης µ�νάδας.

• Ανάλ�γα µε τη συνδεδεµένη συσκευή π�υ είναι
συµ!ατή µε BLUETOOTH, η λειτ�υργία ενδέ�εται
να δια�έρει. Επίσης, ανατρέ�τε στ� Εγ�ειρίδι�
Κατ���υ της συνδεδεµένης συσκευής.

Πρ�τ�ύ 6ρησιµ�π�ιήσετε
τη λειτ�υργία hands-free
Πρ�τ�ύ 
ρησιµ�π�ιήσετε τη λειτ�υργία hands-free
τηλε�ών�υ, πρέπει να εκτελεστ�ύν �ι παρακάτω ρυθµίσεις.

1 Ρυθµίστε τ� "INT MUTE" (στη λειτ�υργία
ρυθµίσεων της συνδεδεµένης Κύριας
µ�νάδας CD ή τ�υ Ψη9ιακ�ύ δέκτη
δεδ�µένων) στ� OFF.

• Πρ�κειµέν�υ � ή��ς να µπ�ρεί να περάσει απ� τη
συµ!ατή µε BLUETOOTH συσκευή, !ε!αιωθείτε �τι η
επιλ�γή INT MUTE έ�ει απενεργ�π�ιηθεί (Η αρ�ική
ρύθµιση στη µ�νάδα είναι στην επιλ�γή OFF).

2 �ρίστε τη ρύθµιση "BLUETOOTH IN" (BT IN)
στην επιλ�γή Adapter (ADPT) ή HFP*.
(ΑνατρέKτε στ� Εγ6ειρίδι� Κατ�6�υ των
συνδεδεµένων µ�νάδων.)

3 Γυρίστε τη µί4α στη θέση off (ACC OFF) και
Kανά στη θέση on (ACC ON).

• Πρ�τ�ύ �ρησιµ�π�ιήσετε τηλέ�ων� µε
λειτ�υργία hands-free, πρέπει να τ� συνδέσετε
µε τ� µετατρ�πέα. Ανατρέ�τε στην εν�τητα
"ΡΥΘΜΙΣΗ BLUETOOTH" (σελ. 4-6).

• Εάν �ι ρυθµίσεις "BLUETOOTH IN" (BT IN)
απενεργ�π�ιηθ�ύν �π�ιαδήπ�τε στιγµή, η επικ�ινωνία
µε τ�ν µετατρ�πέα ακυρώνεται. Για επανάκτηση της
επικ�ινωνίας: επαναλά!ατε τα !ήµατα 1 έως 3 ανωτέρω.
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ΡΥΘΜΙΣΗ BLUETOOTH
a 7ι επε�ηγήσεις στ� παρ�ν Εγ
ειρίδι� Κατ�
�υ

περιγρά��υν κυρίως τις παρακάτω λειτ�υργίες απ�
την κύρια µ�νάδα AV.

Λειτ�υργία ρύθµισης
BLUETOOTH

Τα ακ�λ�υθα �ήµατα 1 έως 5 είναι κ�ινά για
διά��ρες λειτ�υργίες BLUETOOTH. Για
λεπτ�µέρειες, ανατρέ�τε σε κάθε µεµ�νωµένη
λειτ�υργία.

• /ταν πραγµατ�π�ιείτε ή λαµ!άνετε µια κλήση
απ� τη συσκευή BLUETOOTH, δεν είναι δυνατή η
εκτέλεση της λειτ�υργίας BLUETOOTH Setup.

• Ανατρέ�τε στ� Εγ�ειρίδι� Κατ���υ της κύριας
µ�νάδας CD, της κύριας µ�νάδας AV ή τ�υ
Ψη�ιακ�ύ δέκτη δεδ�µένων, �ρίστε τη ρύθµιση
"BLUETOOTH IN" (BT IN) στην επιλ�γή Adapter
(ADPT) ή HFP και, στη συνέ�εια, εκτελέσετε τη
λειτ�υργία BLUETOOTH SETUP.

1 Πιέστε τ� κ�υµπί [SETUP] ή [  ] στην �θ�νη
κύριας πηγής.
Εµ�ανί$εται η �θ�νη επιλ�γής SETUP.

2 Πιέστε τη γραµµή τίτλ�υ τ�υ Source Setup.
Εµ�ανί$εται η �θ�νη SOURCE SETUP.

3 Πιέστε τη γραµµή τίτλ�υ τ�υ BLUETOOTH
Setup.
Εµ�ανί$εται η ρύθµιση BLUETOOTH.

4 Πιέστε τα κ�υµπιά [  ], [  ] ή τη γραµµή
τίτλ�υ τ�υ επιθυµητ�ύ στ�ι6εί�υ, για να
αλλάKετε τη ρύθµισή τ�υ.

Στ�ι�εία ρύθµισης:
Paired Devices / Device Search / Clear Device / Service
Provider / Visible Mode / Auto Answer / Speaker Select /
MIC Input / Firmware Version / Firmware Update

5 Πιέστε τα κ�υµπιά [RETURN] ή [  ] , για να
επιστρέψετε στην πρ�ηγ�ύµενη �θ�νη.

-ειρισµ�ς απ� µια κύρια µ�νάδα CD / έναν
Ψη9ιακ� δέκτη δεδ�µένων:

1 Πιέστε και κρατήστε πατηµέν� τ� SETUP για
τ�υλά
ιστ�ν 2 δευτερ�λεπτα.

2 Στρέψτε τ�ν Περιστρ�9ικ� κωδικ�π�ιητή ή
τ�ν Κωδικ�π�ιητή διπλής ενέργειας για να
επιλέ�ετε τα επιθυµητά στ�ι
εία ρύθµισης
και πιέστε ENT.

Στ�ι�εία ρύθµισης:
PAIR DEVICE ↔ VISIBLE MODE ↔ AUTO ANSWER
↔ CLEAR DEVICE ↔ SERVICE NAME ↔ MIC
INPUT ↔ SPEAKER SELECT ↔ FW VERSION ↔
FW UPDATE

• Ανάλ�γα µε τη συνδεδεµένη µ�νάδα,
ενδέ�εται να µην εµ�ανί%�νται κάπ�ια
στ�ι�εία ρύθµισης.

3 Στρέψτε τ�ν Περιστρ�9ικ� κωδικ�π�ιητή ή
τ�ν Κωδικ�π�ιητή διπλής ενέργειας για να
αλλά�ετε τις ρυθµίσεις και πιέστε ENT.

4 Πατήστε και κρατήστε πατηµέν� τ� πλήκτρ�
ESC (ή τ� SETUP) ή  για τ�υλά
ιστ�ν
2 δευτερ�λεπτα.
Η λειτ�υργία SETUP ακυρώνεται.

Ρύθµιση της συσκευής BLUETOOTH

Επιλέ�τε µία απ� τις 5 συνδεδεµένες συµ�ατές µε
BLUETOOTH συσκευές, τις �π�ίες κατα
ωρήσατε
στ� παρελθ�ν.

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Paired Devices

Πιέστε τη συµ�ατή µε BLUΕΤ��ΤΗ συσκευή για
6ρήση (αλλαγή σύνδεσης) απ� τη λίστα Paired
Device.

• Εάν η σύνδεση αλλά�ει µε επιτυ�ία, η ένδει�η
"Connected/(Device name) " εµ�ανί%εται για 2
δευτερ�λεπτα και στη συνέ�εια η �θ�νη
επιστρέ�ει στην �θ�νη Setup.

• Εάν εισαγάγετε λάθ�ς κωδικ� ή η επικ�ινωνία
απ�τύ�ει, εµ�ανί%εται η ένδει�η "Failed".

• /ταν ένα κινητ� τηλέ�ων� συνδέεται µε τη
µ�νάδα, µέ�ρι και 1.000 τηλε�ωνικ�ί αριθµ�ί θα
πρ�στεθ�ύν στ�ν τηλε�ωνικ� κατάλ�γ� (PHONE
BOOK). Επίσης, �ταν γίνει επανασύνδεση τ�υ
κινητ�ύ τηλε�ών�υ, �ι νέες πληρ���ρίες στ�
κινητ� τηλέ�ων� θα ενηµερωθ�ύν αυτ�µατα.

• Ανάλ�γα µε τ� συνδεδεµέν� κινητ� τηλέ�ων�,
ενδέ�εται να µην γίνεται αυτ�µατη ανάκτηση τ�υ
τηλε�ωνικ�ύ καταλ�γ�υ (PHONE BOOK). Εάν
δεν είναι δυνατή η αυτ�µατη ανάκτηση τ�υ
τηλε�ωνικ�ύ καταλ�γ�υ, µπ�ρεί να µετα�ερθεί
�ειρ�κίνητα στ�ν µετατρ�πέα, σύµ�ωνα µε τ�
Εγ�ειρίδι� Κατ���υ τ�υ κινητ�ύ τηλε�ών�υ.

• Εάν θέλετε να συνδέσετε µιαν άλλη συσκευή
συµ!ατή µε BLUΕΤ��ΤΗ, α��τ�υ απ�συνδέσετε
την τρέ��υσα συµ!ατή µε BLUEΤ��ΤΗ συσκευή,
συνδέστε τη συµ!ατή µε BLUEΤ��ΤΗ συσκευή,
στην �π�ία θέλετε να µετα!είτε.

• � αριθµ�ς κατα�ώρησης 5 διαγρά�εται �ταν
γυρί%ετε τ� διακ�πτη τ�υ κινητήρα απ� τη θέση
ACC στη θέση OFF. Εάν και �ι 5 θέσεις έ��υν
κατα�ωρηθεί, δεν µπ�ρείτε να κατα�ωρήσετε την
6η συσκευή. Για την κατα�ώρηση µιας άλλης
συσκευής, πρέπει πρώτα να διαγράψετε µία απ�
τις συσκευές απ� τη θέση 1 έως 5.

-ειρισµ�ς απ� µια κύρια µ�νάδα CD / έναν
Ψη9ιακ� δέκτη δεδ�µένων:

Στρέψτε τ�ν Περιστρ�9ικ� κωδικ�π�ιητή ή τ�ν
Κωδικ�π�ιητή διπλής ενέργειας, για να
επιλέ�ετε µια συσκευή συµ�ατή µε
BLUETOOTH την �π�ία θέλετε να

ρησιµ�π�ιήσετε (της �π�ίας τη σύνδεση
θέλετε να αλλά�ετε) και, στη συνέ
εια, πιέστε
τ� κ�υµπί ENT.
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Κατα6ώρησης της συσκευής BLUETOOTH (µ�ν�
για την κύρια µ�νάδα AV)

#ταν γίνεται ανα$ήτηση ή κατα
ώρηση µιας
συµ�ατής µε BLUETOOTH συσκευής, αυτή
εµ�ανί$εται στη λίστα συσκευών BLUETOOTH.

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Device Search

1 Yταν επιλεγεί τ� Device Search, εµ9ανί4εται
η ένδειKη "Now Searching" και η ανα4ήτηση
Kεκινά.

2 Πιέστε τ� �ν�µα της συσκευής πρ�ς
αντιστ�ί6ιση απ� τη λίστα Device Search.

3 Εάν � µετατρ�πέας έ6ει αντιστ�ι6ιστεί
επιτυ6ώς µε µια συµ�ατή µε BLUETOOTH
συσκευή, εµ9ανί4εται τ� �ν�µα της
συσκευής και ένας κατα6ωρηµέν�ς αριθµ�ς
(Αρ. 1 έως 5) και, στη συνέ6εια, η µ�νάδα
επιστρέ9ει στην καν�νική λειτ�υργία.

• Εάν ένα κινητ� τηλέ�ων� κατα�ωρείται για
πρώτη ��ρά:
Πληκτρ�λ�γήστε έναν κωδικ� πρ�σ!ασης �ταν
εµ�ανιστεί η �θ�νη αριθµητικ�ύ πληκτρ�λ�γί�υ
και στη συνέ�εια πληκτρ�λ�γήστε τ�ν ίδι�
κωδικ� στη συµ!ατή µε BLUEΤ��ΤΗ συσκευή για
να γίνει η σύ%ευ�η. Α��ύ η σύ%ευ�η
�λ�κληρωθεί, η µ�νάδα συνδέεται αυτ�µατα µε
τη συµ!ατή µε BLUEΤ��ΤΗ συσκευή.

• Εάν εισαγάγετε λάθ�ς κωδικ� ή η επικ�ινωνία
απ�τύ�ει, εµ�ανί%εται η ένδει�η "Failed".

• Η εισαγωγή εν�ς κωδικ�ύ πρ�σ!ασης σε µια
κύρια µ�νάδα AV έ�ει µέγεθ�ς 4 ψη�ίων τ�
µέγιστ�. Εάν ένας κωδικ�ς πρ�σ!ασης στη
συµ!ατή µε BLUEΤ��ΤΗ συσκευή υπερ!αίνει τα
4 ψη�ία, επανα�έρετε τ�ν κωδικ� και
πραγµατ�π�ιήστε �ανά τη ρύθµιση.

• Εάν επιλέ�ετε µια συσκευή πρ�ς σύνδεση απ� τη
λίστα Device Search, ενώ έ�ει συνδεθεί µια άλλη
συσκευή τη συγκεκριµένη στιγµή, η σύνδεση θα
απ�τύ�ει και η επιλεγµένη συσκευή δεν θα
πρ�στεθεί στη λίστα Pair Devices.

∆ιαγρα9ή συσκευής BLUΕΤ��ΤΗ απ� τη λίστα

Μπ�ρείτε να διαγράψετε τ� ιστ�ρικ� µιας
πρ�ηγ�υµένως συνδεδεµένης συσκευής π�υ είναι
συµ�ατή µε BLUEΤ77ΤΗ.

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Clear Device

1 Πατήστε την συµ�ατή µε BLUEΤ��ΤΗ
συσκευή π�υ θέλετε να διαγράψετε απ� τη
λίστα Clear Device.
Εµ�ανί$εται ένα µήνυµα.

2 Πατήστε τ� [Yes] εάν επιθυµείτε διαγρα9ή.

•  Εάν πατήσετε τ� [No] η ρύθµιση θα ακυρωθεί.
• � αριθµ�ς κατα�ώρησης 5 διαγρά�εται �ταν

γυρί%ετε τ� διακ�πτη τ�υ κινητήρα απ� τη θέση
ACC στη θέση OFF.

-ειρισµ�ς απ� µια κύρια µ�νάδα CD / έναν
Ψη9ιακ� δέκτη δεδ�µένων:

Στρέψτε τ�ν Περιστρ�9ικ� κωδικ�π�ιητή ή τ�ν
Κωδικ�π�ιητή διπλής ενέργειας, για να επιλέ�ετε
τη συµ�ατή µε BLUETOOTH συσκευή π�υ θέλετε

να διαγράψετε και, στη συνέ
εια, πιέστε τ� κ�υµπί
ENT.

Εµ9άνιση �ν�µατ�ς παρ�6�υ τηλε9ωνικών
υπηρεσιών

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Service Provider

Εµ�ανί$εται τ� �ν�µα της εταιρείας παρ�
ής
υπηρεσιών της συνδεδεµένης συµ�ατής µε
BLUETOOTH συσκευής. Εάν δεν υπάρ
ει
συνδεδεµένη συσκευή συµ�ατή µε BLUETOOTH,
εµ�ανί$εται η ένδει�η "ID UNSENT".

• Ανάλ�γα µε τ�ν τύπ� �αρακτήρων, �ρισµένα
�ν�µατα εταιρειών παρ��ής υπηρεσιών
τηλε�ωνίας δεν είναι δυνατ�ν να πρ�!ληθ�ύν.

�ρισµ�ς µεθ�δ�υ ανα4ήτησης

Μπ�ρείτε να �ρίσετε εάν θα είναι δυνατή η αναγνώριση
τ�υ KCE-250BT απ� µια συµ�ατή µε BLUETOOTH
συσκευή ή �
ι. Τυπικά, �ρίστε αυτήν την επιλ�γή στ� ON.

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Visible Mode

ON: ∆υνατ�τητα αναγνώρισης τ�υ KCE-250BT
απ� τη συµ�ατή µε BLUETOOTH συσκευή.

OFF: Κατάργηση δυνατ�τητας αναγνώρισης τ�υ
KCE-250BT απ� τη συµ�ατή µε
BLUETOOTH συσκευή.

Αυτ�µατη απάντηση κλήσεων

#ταν γίνεται λήψη µιας κλήσης, µπ�ρείτε να
�ρίσετε εάν επιθυµείτε να απαντήσετε την κλήση
αυτ�µατα ή �
ι.

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Auto Answer

ON: #ταν γίνεται λήψη µιας κλήσης, απαντάται
αυτ�µατα µετά απ� περίπ�υ 5 δευτερ�λεπτα.

OFF: #ταν γίνεται λήψη µιας κλήσης, δεν θα
απαντάται αυτ�µατα. Εάν εµ�ανιστεί ένα
µήνυµα και πατηθεί τ� κ�υµπί [ ] κατά τη
λήψη µιας κλήσης, µπ�ρείτε να απαντήσετε
στην κλήση. (#ταν έ
ει συνδεθεί µια κύρια
µ�νάδα CD / ένας Ψη�ιακ�ς δέκτης
δεδ�µένων, πιέστε τ� κ�υµπί  ή , για
να απαντήσετε σε µια κλήση.)

• Εάν η ρύθµιση λήψης κλήσης στ� κινητ�
τηλέ�ων� είναι ενεργ�π�ιηµένη, η κλήση θα
απαντηθεί αυτ�µατα ακ�µα και αν η ρύθµιση έ�ει
�ριστεί στην επιλ�γή OFF.

Επιλ�γή της εK�δ�υ η6εί�υ

Επιλέ�τε τ� η
εί� τ�υ �
ήµατ�ς, στ� �π�ί� θα ε�άγεται
� ή
�ς απ� τη συµ�ατή µε BLUETOOTH συσκευή.

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Speaker Select
All: 7 ή
�ς αναπαράγεται απ� �λα τα η
εία στ�

αυτ�κίνητ�.
F-L: 7 ή
�ς αναπαράγεται µ�ν� απ� τ�

µπρ�στιν� αριστερ� η
εί�.
F-R: 7 ή
�ς αναπαράγεται µ�ν� απ� τ�

µπρ�στιν� δε�ι� η
εί�.
F-LR: 7 ή
�ς αναπαράγεται απ� τ� µπρ�στιν�

αριστερ� και τ� µπρ�στιν� δε�ι� η
εί�.

• ∆εν είναι δυνατή η ρύθµιση κατά τη διάρκεια
κλήσης. Αλλά�τε τη ρύθµιση πρ�τ�ύ
πραγµατ�π�ιήσετε µια κλήση.

• /ταν συνδεθεί ένας επε�εργαστής ή��υ
IMPRINT (PXA-H100) ή ένας ε�ωτερικ�ς
επε�εργαστής ή��υ (PXA-H701, κτλ.), θα γίνει
�ρισµ�ς της πρ�επιλεγµένης ρύθµισης All και
δεν θα είναι δυνατή η πρ�σαρµ�γή.



ALPINE KCE-250BT  68-16909Z21-A (GR)

6-GR

Ρύθµιση της έντασης για την είσ�δ� τ�υ µικρ�9ών�υ

Μπ�ρείτε να αυ�ήσετε ή να µειώσετε τ� επίπεδ�
έντασης εισ�δ�υ τ�υ µικρ��ών�υ.

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Mic Input

Πιέστε τ� κ�υµπί [  ] ή [  ], για να επιλέKετε τ�
επιθυµητ� επίπεδ� έντασης (0~7). (Yταν έ6ει
συνδεθεί µια κύρια µ�νάδα CD /ένας Ψη9ιακ�ς
δέκτης δεδ�µένων, στρέψτε τ�ν Περιστρ�9ικ�
κωδικ�π�ιητή ή τ�ν Κωδικ�π�ιητή διπλής
ενέργειας, για να επιλέKετε τ� επίπεδ�
έντασης.)

• Η ρύθµιση µπ�ρεί να ρυθµιστεί µ�ν� �ταν έ�ει
συνδεθεί η συµ!ατή µε BLUETOOTH συσκευή.

• Η ρύθµιση δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια
µιας τηλε�ωνικής κλήσης. �ρίστε τη ρύθµιση
πριν πρ�!είτε σε τηλε�ωνική κλήση.

Εµ9άνιση της έκδ�σης υλικ�λ�γισµικ�ύ (firmware)

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Firmware Version

Θα εµ�ανιστεί η τρέ
�υσα έκδ�ση υλικ�λ�γισµικ�ύ
(firmware).

• /ταν η έκδ�ση υλικ�λ�γισµικ�ύ τ�υ BLUETOOTH
είναι µεταγενέστερη απ� την έκδ�ση 255, �ι
πληρ���ρίες έκδ�σης ενδέ�εται να µην
εµ�ανί%�νται σωστά. Για λεπτ�µέρειες,
ανατρέ�τε στην κεντρική σελίδα της Alpine.

Ενηµέρωση τ�υ υλικ�λ�γισµικ�ύ

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Firmware Update
Με αυτή τη ρύθµιση, µπ�ρεί να ενεργ�π�ιηθεί η
λειτ�υργία ενηµέρωσης τ�υ υλικ�λ�γισµικ�ύ
BLUETOOTH.

Για 6ρήστες στην Ευρώπη:
Μελλ�ντικές ενηµερώσεις υλικ�λ�γισµικ�ύ
BLUETOOTH (για συµ�ατ�τητα τηλε�ών�υ) για
τ�υς πελάτες θα είναι διαθέσιµη για πρ�ϊ�ντα της
Alpine π�υ ανα�έρ�νται στη σηµείωση (*1).
Για λεπτ�µέρειες ενηµέρωσης τ�υ υλικ�λ�γισµικ�ύ
BLUETOOTH, επισκε�τείτε την τ�πική τ�π�θεσία
της Alpine στ� web ή επιλέ�τε τη 
ώρα σας απ� την
κεντρική σελίδα της Alpine Europe
(http://www.alpine-europe.com). Για τα πρ�ϊ�ντα, τα
�π�ία ∆ΕΝ ανα�έρ�νται στη σηµείωση (*1),
επικ�ινωνήστε µε τ�ν τ�πικ� αντιπρ�σωπ� της
Alpine ή τ� κέντρ� υπ�στήρι�ης της Alpine της

ώρας σας.

*1:Παραδείγµατα µ�νάδων π�υ µπ�ρ�ύν να
ενηµερωθ�ύν: IVA-D511R/RB, iXA-W404R,
iDA-X313/311/311R/305S/305/303/301/301RR,
CDE-W203Ri, CDE-112Ri/111R/111RM/102Ri/
101R/101RM

Για 6ρήστες στην Αµερική:
Μελλ�ντικές ενηµερώσεις υλικ�λ�γισµικ�ύ
BLUETOOTH (για συµ�ατ�τητα τηλε�ών�υ) για
τ�υς πελάτες θα είναι διαθέσιµη για πρ�ϊ�ντα της
Alpine π�υ ανα�έρ�νται στη σηµείωση (*2).
Για λεπτ�µέρειες ενηµέρωσης τ�υ υλικ�λ�γισµικ�ύ
BLUETOOTH, επισκε�τείτε την κεντρική σελίδα της
Alpine America (http://www.alpine-usa.com).
Για τα πρ�ϊ�ντα, τα �π�ία ∆ΕΝ ανα�έρ�νται στη
σηµείωση (*2), επικ�ινωνήστε µε τ�ν τ�πικ�
αντιπρ�σωπ� της Alpine ή τ� κέντρ� υπ�στήρι�ης
της Alpine της 
ώρας σας.

*2:Παραδείγµατα µ�νάδων π�υ µπ�ρ�ύν να
ενηµερωθ�ύν: INA-W900, IVA-NAV-10, iXA-W404,
iDA-X305S/305/303, CDA-118M/117/105, CDE-102

Για 6ρήστες στην Ασία:
Μελλ�ντικές ενηµερώσεις υλικ�λ�γισµικ�ύ
BLUETOOTH (για συµ�ατ�τητα τηλε�ών�υ) για
τ�υς πελάτες θα είναι διαθέσιµη για πρ�ϊ�ντα της
Alpine π�υ ανα�έρ�νται στη σηµείωση (*3).
Για λεπτ�µέρειες ενηµέρωσης τ�υ υλικ�λ�γισµικ�ύ
BLUETOOTH, επισκε�τείτε την κεντρική σελίδα της
Alpine Asia (http://www.alpine-asia.com).
Για τα πρ�ϊ�ντα, τα �π�ία ∆ΕΝ ανα�έρ�νται στη
σηµείωση (*3), επικ�ινωνήστε µε τ�ν τ�πικ�
αντιπρ�σωπ� της Alpine ή τ� κέντρ� υπ�στήρι�ης
της Alpine της 
ώρας σας.

*3:Παραδείγµατα µ�νάδων π�υ µπ�ρ�ύν να
ενηµερωθ�ύν: IVA-D511E, iXA-W404E,
iDA-X305S/305/303, CDA-117E/105E, CDE-W203E,
CDE-102E/101E/101EM
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Απάντηση µιας κλήσης
7ι εισερ
�µενες κλήσεις αναγγέλλ�νται µε τ�ν ή
�
κλήσης της εισερ
�µενης κλήσης και την πρ���λή
εν�ς µηνύµατ�ς (#ν�µα καλ�ύντ�ς/Αρ. ΤΗΛΕΦΩΝ7Υ).

ΑγγίKτε τ� [  ].
Η κλήση �εκινά.

• Ένδει�η  (Ισ�ύς σήµατ�ς):
Κατά την κλήση, η ένδει�η θα εµ�ανί%ει την
τρέ��υσα ισ�ύ σήµατ�ς τ�υ κινητ�ύ τηλε�ών�υ.
Σε �π�ιαδήπ�τε λειτ�υργία εκτ�ς απ� την Κλήση,
η µ�νάδα δεν µπ�ρεί να δια!άσει την ισ�ύ τ�υ
σήµατ�ς τ�υ κινητ�ύ τηλε�ών�υ ακρι!ώς. Στην
περίπτωση αυτή, η ένδει�η εµ�ανί%ει την ισ�ύ
σήµατ�ς της τελευταίας κλήσης.

• /ταν η ρύθµιση "Αυτ�µατη απάντηση κλήσεων"
(σελίδα 5) έ�ει ρυθµιστεί σε ON, µπ�ρείτε να
λά!ετε µια κλήση αυτ�µατα.

• Κατά την κλήση απ�κ�πτεται � ή��ς πηγής της
µ�νάδας. Με την �λ�κλήρωση της κλήσης η
αναπαραγωγή θα συνε�ιστεί.

Κύρια µ�νάδα CD / Ψη9ιακ�ς δέκτης δεδ�µένων:
Πιέστε τα κ�υµπιά  ή .

Κλείσιµ� τ�υ Τηλε9ών�υ
Πιέστε τ� κ�υµπί [  ].

Η κλήση τερµατί$εται.

Κύρια µ�νάδα CD / Ψη9ιακ�ς δέκτης δεδ�µένων:
Πιέστε τα κ�υµπιά  ή .

Ρύθµιση της έντασης κατά
τη διάρκεια µιας κλήσης
Κατά τη διάρκεια της κλήσης, µπ�ρείτε να
ρυθµίσετε την ένταση τ�υ ή
�υ. Τ� επίπεδ�
έντασης τ�υ ή
�υ π�υ �ρίσατε, απ�θηκεύεται.

Πιέστε τ� κ�υµπί  /  ή στρέψτε τ�ν
Περιστρ�9ικ� κωδικ�π�ιητή, για να ρυθµίσετε
την ένταση.

Κύρια µ�νάδα CD / Ψη9ιακ�ς δέκτης δεδ�µένων:

Στρέψτε τ�ν Περιστρ�9ικ� κωδικ�π�ιητή ή τ�ν
Κωδικ�π�ιητή διπλής ενέργειας, για να
ρυθµίσετε την ένταση.

• Ίσως �ρειαστεί να αυ�ήσετε την ένταση τ�υ ή��υ
σε σ�έση µε τ� καν�νικ� επίπεδ� ακρ�ασης
ή��υ. Ωστ�σ�, υπερ!�λική αύ�ηση της έντασης
τ�υ ή��υ ενδέ�εται να πρ�καλέσει
µικρ��ωνισµ�. Εάν παρατηρηθεί µικρ��ωνισµ�ς,
καθώς � µικρ��ωνισµ�ς συνδέεται άµεσα µε την
ένταση τ�υ ή��υ, µειώστε την ένταση τ�υ ή��υ
στ� ελά�ιστ� δυνατ� πρ�κειµέν�υ να ε�αλει�θεί.
Τ�π�θέτηση τ�υ µικρ��ών�υ σε κατεύθυνση
αντίθετη πρ�ς τα κεντρικά η�εία τ�υ
αυτ�κινήτ�υ (π.�. στ� σκίαστρ� τ�υ αυτ�κινήτ�υ)
µπ�ρεί επίσης να µειώσει τ� µικρ��ωνισµ� σε
υψηλή ένταση.

-ειρισµ�ς τηλε9ών�υ
µε τη λειτ�υργία
Hands-Free

Σ6ετικά µε τ� τηλέ9ων� µε
λειτ�υργία Hands-Free

7ι κλήσεις µε τη λειτ�υργία hands-free είναι
δυνατές, �ταν 
ρησιµ�π�ιείτε ένα κινητ�
τηλέ�ων� συµ�ατ� µε τα πρ��ίλ HSP (Head Set
Profile) και HFP (Hands-Free Profile) µε µια κύρια
µ�νάδα CD, µια κύρια µ�νάδα AV ή έναν Ψη�ιακ�
δέκτη δεδ�µένων της ALPINE, π�υ είναι συµ�ατά
µε BLUETOOTH.

• Απ��ύγετε την πραγµατ�π�ίηση κλήσεων µε τη
λειτ�υργία hands-free σε δρ�µ�υς µε
επι!αρυµένη κίνηση ή µε στρ��ές.

• Κλείστε τα παράθυρα κατά την κλήση ώστε να
µειωθεί � ε�ωτερικ�ς θ�ρυ!�ς.

• Εάν και �ι δύ� συν�µιλητές �ρησιµ�π�ι�ύν
συσκευές µε λειτ�υργία hands-free ή η κλήση
πραγµατ�π�ιείται σε µέρ�ς µε π�λύ θ�ρυ!�,
ενδέ�εται να αντιµετωπί%�υν µια εύλ�γη
δυσκ�λία ακρ�ασης της �ωνής τ�υ συν�µιλητή.

• Ανάλ�γα µε την κατάσταση της τηλε�ωνικής
γραµµής ή τη �ρήση �ρισµένων κινητών
συσκευών, �ι �ωνές ενδέ�εται να µην
ακ�ύγ�νται �υσικές.

• /ταν �ρησιµ�π�ιείτε µικρ��ων�, µιλήστε �σ�
περισσ�τερ� µπ�ρείτε απευθείας στ� µικρ��ων�
για να επιτευ�θεί η καλύτερη δυνατή π�ι�τητα
ή��υ.

• �ρισµένα �αρακτηριστικά κινητών τηλε�ώνων
ε�αρτώνται απ� τις δυνατ�τητες και τις
ρυθµίσεις τ�υ δικτύ�υ τ�υ παρ���υ υπηρεσιών.
Επιπλέ�ν, �ρισµένα �αρακτηριστικά ενδέ�εται
να µην έ��υν ενεργ�π�ιηθεί απ� τ�ν πάρ���
υπηρεσιών ή/και �ι ρυθµίσεις τ�υ δικτύ�υ τ�υ
παρ���υ υπηρεσιών ενδέ�εται να περι�ρί%�υν
τη λειτ�υργικ�τητα τ�υ �αρακτηριστικ�ύ.
Σ�ετικά µε τη διαθεσιµ�τητα και τη
λειτ�υργικ�τητα �αρακτηριστικών επικ�ινωνείτε
πάντα µε τ�ν πάρ��� υπηρεσιών.
/λα τα �αρακτηριστικά, η λειτ�υργικ�τητα και
άλλες πρ�διαγρα�ές τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς, καθώς και
πληρ���ρίες π�υ περιέ��νται στ� Εγ�ειρίδι�
Κατ���υ, !ασί%�νται στα πι� πρ�σ�ατα
διαθέσιµα στ�ι�εία και θεωρείται �τι ήταν
ακρι!ή κατά την εκτύπωση.
Η εταιρεία Alpine διατηρεί τ� δικαίωµα αλλαγής
ή τρ�π�π�ίησης �π�ιωνδήπ�τε πληρ���ριών ή
τε�νικών �αρακτηριστικών �ωρίς πρ�ειδ�π�ίηση
ή υπ��ρέωση.

a 7ι επε�ηγήσεις στ� παρ�ν Εγ
ειρίδι� Κατ�
�υ
περιγρά��υν κυρίως τις παρακάτω λειτ�υργίες απ�
την κύρια µ�νάδα AV.
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τ� συνδεµέν� κινητ� τηλέ�ων�, � τηλε�ωνικ�ς
αριθµ�ς δεν εµ�ανί%εται και σε αυτήν την
περίπτωση δεν µπ�ρείτε να εκτελέσετε
επανάκληση τ�υ αριθµ�ύ απ� τη µ�νάδα.

Επανάκληση αριθµ�ύ στ� Ιστ�ρικ�
εKερ6�µενων κλήσεων

7ι ήδη κληθέντες τηλε�ωνικ�ί αριθµ�ί
απ�θηκεύ�νται στ� ιστ�ρικ� ε�ερ
�µενων
κλήσεων. Μπ�ρείτε να εκτελέσετε επανάκληση
εν�ς αριθµ�ύ µε ανα$ήτηση τ�υ ιστ�ρικ�ύ
ε�ερ
�µενων κλήσεων.

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Dialed Calls

Πατήστε τ� [Call] στ� �ν�µα τ�υ ατ�µ�υ ή τ�ν
τηλε9ωνικ� αριθµ� π�υ θέλετε να καλέσετε απ�
τη λίστα Dialed Calls.
Η κλήση πραγµατ�π�ιείται.

Κλήση αριθµ�ύ στ� Ιστ�ρικ� εισερ6�µενων
κλήσεων

7ι τηλε�ωνικ�ί αριθµ�ί απ� τις εισερ
�µενες
κλήσεις απ�θηκεύ�νται στ� Ιστ�ρικ� εισερ
�µενων
κλήσεων. Μπ�ρείτε να πραγµατ�π�ιήσετε
επανάκληση αυτών των αριθµών µε ανα$ήτηση σε
αυτήν τη λίστα.

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Received Calls

Πατήστε τ� [Call] στ� �ν�µα τ�υ ατ�µ�υ ή τ�ν
τηλε9ωνικ� αριθµ� π�υ θέλετε να καλέσετε απ�
τη λίστα Received Calls.
Η κλήση πραγµατ�π�ιείται.

Κλήση αριθµ�ύ στ� Ιστ�ρικ� αναπάντητων
κλήσεων

7ι τηλε�ωνικ�ί αριθµ�ί απ� λη�θείσες κλήσεις π�υ
δεν απαντήθηκαν απ�θηκεύ�νται στ� Ιστ�ρικ�
αναπάντητων κλήσεων. Μπ�ρείτε να
πραγµατ�π�ιήσετε επανάκληση αυτών των
αριθµών µε ανα$ήτηση σε αυτήν τη λίστα.

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Missed Calls

Πατήστε τ� [Call] στ� �ν�µα τ�υ ατ�µ�υ ή τ�ν
τηλε9ωνικ� αριθµ� π�υ θέλετε να καλέσετε απ�
τη λίστα Missed Calls.
Η κλήση πραγµατ�π�ιείται.

Λειτ�υργία επανάκλησης
Μπ�ρείτε να καλέσετε �ανά ένα άτ�µ� π�υ
καλέσατε στ� παρελθ�ν.

Μετά απ� την �λ�κλήρωση µιας κλήσης πιέστε εντ�ς
5 δευτερ�λέπτων τ� κ�υµπί [  ]*1 στην �θ�νη.
Τ� τηλέ�ων� καλείται πάλι.

*1Κύρια µ�νάδα CD/Ψη�ιακ�ς δέκτης δεδ�µένων:
Πιέστε τα κ�υµπιά  ή .

Λειτ�υργία εναλλαγής ή6�υ
Ενώ κάνετε µια κλήση, αυτή η λειτ�υργία σας
επιτρέπει να εισάγετε τη µετα��ρά τ�υ ή
�υ απ�
τ� κινητ� τηλέ�ων� στα η
εία τ�υ αυτ�κινήτ�υ.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης πιέστε τ� κ�υµπί
[  ]*2, για να µετα9έρετε τ�ν ή6� κλήσης απ�
τη µ�νάδα στ� κινητ� τηλέ9ων� και αντίστρ�9α.

*2Κύρια µ�νάδα CD/Ψη�ιακ�ς δέκτης δεδ�µένων:
Πατήστε και κρατήστε πατηµέν� τ� κ�υµπί ENT
για τ�υλά�ιστ�ν 2 δευτερ�λεπτα.

• Ανάλ�γα µε τ� κινητ� τηλέ�ων� και τη
συνδεδεµένη µ�νάδα, αυτή η λειτ�υργία
ενδέ�εται να µην εκτελεστεί.

Ιστ�ρικ� κλήσεων
Τ� Ιστ�ρικ� κλήσεων καταγρά�εται για την
τελευταία ε�ερ
�µενη/λη�θείσα/αναπάντητη κλήση.
Υπάρ
�υν π�λλ�ί τρ�π�ι πραγµατ�π�ίησης κλήσεων
µε �άση τ� "Ιστ�ρικ� κλήσεων". Τα ακ�λ�υθα
�ήµατα 1 έως 4 είναι κ�ινά για τ�υς διά��ρ�υς
τρ�π�υς πραγµατ�π�ίησης αυτών των κλήσεων. Για
λεπτ�µέρειες, ανατρέ�τε σε κάθε µεµ�νωµένη
κατηγ�ρία για πραγµατ�π�ίηση κλήσεων.

1 Πιέστε SOURCE/f.
Εµ�ανί$εται η �θ�νη επιλ�γής SOURCE.

2 ΣΠιέστε τα κ�υµπιά [Phone] ή [  ].
Εµ�ανί$εται η �θ�νη Telephone Menu.

3 Πιέστε τη γραµµή τίτλων τ�υ επιθυµητ�ύ
στ�ι6εί�υ για να πραγµατ�π�ιήσετε την κλήση.

Στ�ι�εία ρύθµισης:
Dialed Calls / Received Calls / Missed Calls / Phone
Book / Dial Input / Voice Dial

• � µετατρ�πέας θα ενηµερώνει τις πληρ���ρίες
στ� Ιστ�ρικ� κλήσεων αυτ�µατα κάθε ��ρά π�υ
συνδέεται ένα κινητ� τηλέ�ων� ή λαµ!άνεται/
πραγµατ�π�ιείται µια κλήση. Εκείνη τη στιγµή, εάν
επιλέ�ετε �π�ιαδήπ�τε ε�ερ��µενη λειτ�υργία, θα
εµ�ανιστεί η ένδει�η "Now Updating".

• Απαιτείται κάπ�ι�ς �ρ�ν�ς για την εµ�άνιση της
λίστας και επίσης αµέσως µετά τη σύνδεση, η
λίστα ενδέ�εται να µην ενηµερωθεί.

4 Πιέστε τ� [  ] για να επιστρέψετε στην
πρ�ηγ�ύµενη �θ�νη.
Πατήστε τ� κ�υµπί [Exit], για να επιστρέψετε
στην �θ�νη κύριας πηγής π�υ εµ�ανι$�ταν πριν
απ� την εκκίνηση της λειτ�υργίας ρύθµισης.

• Εάν πραγµατ�π�ιήσετε µια κλήση απευθείας απ�
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Κλήση αριθµ�ύ απ� τ�ν τηλε9ωνικ� κατάλ�γ�
(Phone Book)

Είναι δυνατή η λήψη έως 1.000 τηλε�ωνικών αριθµών
απ� ένα κινητ� τηλέ�ων� στη συµ�ατή µε BLUEΤ77ΤΗ
συσκευή. Πραγµατ�π�ιήστε µια κλήση επιλέγ�ντας τ�
πρ�σωπ� απ� τη λίστα τηλε�ωνικ�ύ καταλ�γ�υ.

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Phone Book

Πατήστε τ� [Call] στ� �ν�µα τ�υ ατ�µ�υ ή τ�ν
τηλε9ωνικ� αριθµ� π�υ θέλετε να καλέσετε απ�
τη λίστα Phone Book.
Η κλήση πραγµατ�π�ιείται.

• Εάν για ένα �ν�µα υπάρ��υν διά��ρ�ι αριθµ�ί
κατα�ωρηµέν�ι στ�ν τηλε�ωνικ� κατάλ�γ�,
επιλέ�τε και πατήστε τ� [Call] στ�ν επιθυµητ�
αριθµ� και α��ύ πατήσετε τ� �ν�µα, τ�τε θα
πραγµατ�π�ιηθεί κλήση. Εάν πατήσετε
απευθείας τ� [Call] στ� �ν�µα, θα
πραγµατ�π�ιηθεί κλήση τ�υ πρ�επιλεγµέν�υ
αριθµ�ύ τ�υ �ν�µατ�ς. Αυτή η λειτ�υργία δεν
υπ�στηρί%εται απ� �λα τα κινητά τηλέ�ωνα.

• Τα �ν�µατα στ� Phone Book (τηλε�ωνικ�ς
κατάλ�γ�ς) είναι κατα�ωρηµένα µε αλ�α!ητική
σειρά. Η λίστα πρ�ωθείται στ�ν επ�µεν�
αλ�α!ητικ� �αρακτήρα, π.� πατήστε τ�
ALPHABET [  ], για να µετα!είτε στα �ν�µατα
π�υ �εκιν�ύν απ� B, �ταν !ρίσκεστε σε εκείνα
π�υ �εκιν�ύν απ� A. (Ισ�ύει µ�ν� για �αρακτήρες
τ�υ Αγγλικ�ύ αλ�α!ήτ�υ.)

• Εάν δεν είναι δυνατή η λήψη εν�ς �ν�µατ�ς απ�
τ�ν τηλε�ωνικ� κατάλ�γ�, εµ�ανί%εται µ�ν� �
τηλε�ωνικ�ς αριθµ�ς (πρ�επιλεγµέν�ς αριθµ�ς).
Εάν δεν είναι δυνατή η λήψη εν�ς �ν�µατ�ς και
εν�ς αριθµ�ύ, εµ�ανί%εται η ένδει�η "ID UNSENT".

• Εάν τ� ιστ�ρικ� κλήσεων ή � τηλε�ωνικ�ς
κατάλ�γ�ς τ�υ κινητ�ύ τηλε�ών�υ πρ�στεθεί ή
διαγρα�εί κατά τη σύνδεση µε τη µ�νάδα, η
λίστα π�υ εµ�ανί%εται στην µ�νάδα ενδέ�εται να
µην ενηµερωθεί. Εάν δεν έ�ει ενηµερωθεί, δεν
µπ�ρείτε να πραγµατ�π�ιήσετε σωστά µια κλήση.

Κλήση αριθµ�ύ 6ρησιµ�π�ιώντας την άµεση
εισαγωγή κλήσης (Dial Input) (µ�ν� για την
κύρια µ�νάδα AV)

Μπ�ρείτε να πραγµατ�π�ιήσετε µια κλήση
πληκτρ�λ�γώντας τ�ν αριθµ� τηλε�ών�υ
απευθείας στην �θ�νη αριθµητικ�ύ πληκτρ�λ�γί�υ
της κύριας µ�νάδας AV.

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Dial Input

Εµ9ανί4εται η �θ�νη µε τ� αριθµητικ� πληκτρ�λ�γι�.
Πατήστε (πληκτρ�λ�γήστε) τ�ν τηλε9ωνικ� αριθµ�
και, στη συνέ6εια, πατήστε τ� [Call].
Η κλήση πραγµατ�π�ιείται.

• Σ�ετικά µε τ� αριθµητικ� πληκτρ�λ�γι�
[  ]: κλείνει την �θ�νη εισαγωγής αριθµητικ�ύ
πληκτρ�λ�γί�υ.
[Delete All]: διαγρά�ει �λ�υς τ�υς αριθµ�ύς π�υ
έ��υν εισα�θεί.
[  ]: διαγρά�ει έναν πρ�ηγ�ύµεν� αριθµ�.

Λειτ�υργία 9ωνητικής κλήσης

Μπ�ρείτε να πραγµατ�π�ιήσετε µια τηλε�ωνική
κλήση εκτελώντας τη �ωνητική λειτ�υργία.

Στ�ι�εί� ρύθµισης: Voice Dial

1 Πιέστε τη γραµµή τίτλ�υ της λειτ�υργίας Voice Dial.
Εµ�ανί$εται ένα µήνυµα.

2 Πατήστε τ� [Yes] για να ενεργ�π�ιήσετε τη
λειτ�υργία 9ωνητικής κλήσης.
Ενεργ�π�ιείται η λειτ�υργία �ωνητικής κλήσης
και εµ�ανί$εται η ένδει�η "Speak".

• Πατήστε τ� [No]  για να επιστρέψετε στην �θ�νη
Telephone Menu.

3 Πείτε τ�ν αριθµ� τηλε9ών�υ*, τ� �ν�µα*,
π�υ θέλετε να καλέσετε στ� µικρ�9ων�.

* � αριθµ�ς και τ� �ν�µα ε�αρτώνται απ� τις
πληρ���ρίες �ωνητικής κλήσης π�υ είναι
απ�θηκευµένες στ� κινητ� τηλέ�ων�.

• Αν η λειτ�υργία �ωνητικής κλήσης απ�τύ�ει, η
µ�νάδα θα επιστρέψει αυτ�µατα στην καν�νική
λειτ�υργία σε 30 δευτερ�λεπτα.

• Αυτή η λειτ�υργία µπ�ρεί να εκτελεστεί µ�ν�
�ταν έ�ει συνδεθεί ένα κινητ� τηλέ�ων� π�υ
υπ�στηρί%ει λειτ�υργία �ωνητικής κλήσης. Εάν
τ� κινητ� τηλέ�ων� δεν υπ�στηρί%ει λειτ�υργία
�ωνητικής κλήσης, η ένδει�η "Failed"
εµ�ανί%εται για 2 δευτερ�λεπτα.

• Η απ�δ�ση της λειτ�υργίας �ωνητικής κλήσης
ε�αρτάται απ� τ� εύρ�ς αναγνώρισης τ�υ κινητ�ύ
τηλε�ών�υ και την τ�π�θέτηση τ�υ µικρ��ών�υ.
Σηµειώστε την τ�π�θέτηση τ�υ µικρ��ών�υ.

• Η λειτ�υργία �ωνητικής κλήσης ε�αρτάται απ�
τη λειτ�υργία τ�υ κινητ�ύ τηλε�ών�υ. Για
πληρ���ρίες, ανατρέ�τε στ� Εγ�ειρίδι� Κατ���υ
τ�υ κινητ�ύ τηλε�ών�υ.

Κύρια µ�νάδα CD / Ψη9ιακ�ς δέκτης δεδ�µένων:

1 Πατήστε και κρατήστε πατηµέν� τ�  ή τ�
 για τ�υλά
ιστ�ν 2 δευτερ�λεπτα.

Ενεργ�π�ιείται η λειτ�υργία �µιλίας και
εµ�ανί$εται η ένδει�η "SPEAK".

2 Πείτε τ�ν αριθµ� τηλε�ών�υ, τ� �ν�µα
π�υ θέλετε να καλέσετε στ� µικρ��ων�.

Κλήση αριθµ�ύ απ� µια κύρια µ�νάδα CD/έναν
ψη9ιακ� δέκτη δεδ�µένων

1 Πιέστε τ� κ�υµπί [PHONE].
2 Στρέψτε τ�ν Περιστρ�9ικ� κωδικ�π�ιητή ή

τ�ν Κωδικ�π�ιητή διπλής ενέργειας, για να
επιλέ�ετε τις επιθυµητές ρυθµίσεις (DIALED /
RECEIVED / MISSED / PHONE BOOK) και
πιέστε τ� κ�υµπί ENT.
Εµ�ανί$εται η λίστα.

3 Στρέψτε τ�ν Περιστρ�9ικ� κωδικ�π�ιητή ή τ�ν
Κωδικ�π�ιητή διπλής ενέργειας, για να επιλέ�ετε
τ�ν αριθµ� τηλε�ών�υ π�υ θέλετε να καλέσετε
και, στη συνέ
εια, πατήστε τ� κ�υµπί ENT.
Η κλήση πραγµατ�π�ιείται.
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ΕKαρτήµατα
ΕλέγKτε τα εKαρτήµατα.

Μ�νάδα KCE-250BT Καλώδι� τρ�9�δ�σίας

x 1 x 1

Μικρ�9ων� Καλώδι� διασύνδεσης BLUETOOTH

x 1 x 1

Ταινία Velcro Υπ�στηρίγµατα
στερέωσης µικρ�9ών�υ

x 2 x 1

Εγκατάσταση

Στερέωση ταινίας Velcro

Για λ�γ�υς ασ�αλείας, ακ�λ�υθήστε τις παρακάτω
�δηγίες κατά την επιλ�γή της θέσης τ�π�θέτησης.

• Μην τ�π�θετείτε τ� µετατρ�πέα κάτω απ� τα
π�δια σας. Μην πατάτε τ�ν µετατρ�πέα και µην
ασκείτε υπερ��λική πίεση σε αυτ�ν.

• Πριν απ� την τ�π�θέτηση τ�υ µετατρ�πέα
α�ήστε αρκετ� 
ώρ� κάτω απ� τη µ�νάδα, για
να απ�τρέψετε πιθανή δυσλειτ�υργία λ�γω
εκπεµπ�µεν�υ θ�ρύ��υ.

• Ανάλ�γα µε τη θέση τ�π�θέτησης τ�υ
µετατρ�πέα, ενδέ
εται να παρα
θεί θ�ρυ��ς
κατά τη 
ρήση µιας συµ�ατής µε BLUETOOTH
συσκευής. Αυτ� τ� �αιν�µεν� ενδέ
εται να
πρ�καλέσει παρεµ��λές π�υ θα �δηγήσ�υν σε
σ�άλµατα στα δεδ�µένα BLUETOOTH π�υ
απ�στέλλ�νται ή λαµ�άν�νται. Σε αυτήν την
περίπτωση ενδέ
εται να παρ�υσιαστ�ύν
πρ��λήµατα στην αντιστ�ί
ιση ή την καν�νική
λειτ�υργία της συσκευής BLUETOOTH. Σε
αυτήν την περίπτωση, στερεώστε τ�
µετατρ�πέα σε άλλη θέση.

Τ�π�θετήστε τη µια πλευρά της ταινίας Velcro
στ� κ�υτί.
Α�αιρέστε τ� πίσω µέρ�ς απ� την άλλη πλευρά της
ταινίας Velcro. Πιέστε ελα�ρά τ�ν µετατρ�πέα στην
επιλεγµένη θέση στερέωσης.

Στερέωση τ�υ µικρ�9ών�υ

Για λ�γ�υς ασ�αλείας, στερεώστε τ� µικρ��ων� σε
µια απ� τις παρακάτω θέσεις.

• Σε σταθερή και ασ�αλή θέση.
• Σε θέση π�υ δεν εµπ�δί$ει την ασ�αλή �δήγηση

τ�υ �
ήµατ�ς.
• Στερεώστε τ� µικρ��ων� σε µια θέση �π�υ η

�ωνή τ�υ �δηγ�ύ µπ�ρεί εύκ�λα να εντ�πιστεί.

Επιλέ�τε µια θέση για τ� µικρ��ων� ώστε να είναι
εύκ�λ�ς � εντ�πισµ�ς της �ωνής τ�υ �δηγ�ύ. Εάν
απαιτείται απ� τ�ν �δηγ� να κινείται πρ�ς τ�
µικρ��ων� πρ�κειµέν�υ να ακ�υστεί, αυτ� θα
πρ�καλέσει διάσπαση της πρ�σ�
ής, �π�ία µπ�ρεί
να απ��εί επικίνδυνη.

Στερεώστε τ� µικρ�9ων� 6ρησιµ�π�ιώντας την
ταινία Velcro ή τ� υπ�στήριγµα π�υ παρέ6εται.

Ταινία
Velcro

Πάτωµα
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Συνδέσεις

Σύνδεση τ�υ BLUETOOTH INTERFACE σε µια συµ�ατή
µ�νάδα Alpine
Πριν απ� τη λειτ�υργία, �ε�αιωθείτε �τι ρυθµίσατε τ� "INT MUTE" και τ� "AUX+" (στη λειτ�υργία
ρύθµισης της συνδεδεµένης κύριας µ�νάδας*) στ� OFF.
* Η Κύρια µ�νάδα περιλαµ!άνει την Κύρια µ�νάδα CD, την Κύρια µ�νάδα AV και τ�ν Ψη�ιακ� δέκτη δεδ�µένων.
• /ταν τ� KCE-250BT είναι συνδεδεµέν� σε µια κύρια µ�νάδα, η ρύθµιση INT MUTE ενδέ�εται να µην είναι

δυνατή, ανάλ�γα µε την κύρια µ�νάδα.
• Η ρύθµιση AUX+ ενδέ�εται να µην είναι δυνατή, ανάλ�γα µε την κύρια µ�νάδα.
• Για πληρ���ρίες, ανατρέ�τε στ� Εγ�ειρίδι� Κατ���υ της κύριας µ�νάδας.

Συνδέσεις για την κύρια µ�νάδα µε τ� συνδετήρα Full Speed / Συνδετήρας ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ BLUETOOTH
Παράδειγµα για µια µ�νάδα συµ�ατή µε BLUETOOTH:
Σειρά INA-W900, IVA-NAV-10, IVA-D511, σειρά iXA-W404, σειρά iDA-X313/311/305/303/301, σειρά CDA-118M/117/105, σειρά
CDE-W203/112Ri/111/102/101

• Για πληρ���ρίες σ�ετικά µε άλλες µ�νάδες συµ!ατές µε BLUETOOTH εκτ�ς απ� τις πρ�ανα�ερ�µενες,
απευθυνθείτε στ�ν τ�πικ� επίσηµ� εµπ�ρικ� αντιπρ�σωπ� της Alpine ή επισκε�τείτε την κεντρική
σελίδα της Alpine.

Μ�νάδα συµ�ατή µε
BLUETOOTH
(Πωλείται Kε6ωριστά)

(Εάν έ6ει συνδεθεί η µ�νάδα
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ BLUETOOTH,
δεν µπ�ρείτε να
6ρησιµ�π�ιήσετε µια συσκευή
π�υ έ6ει συνδεθεί στ�ν
ακρ�δέκτη INT (διακ�πή
9ωνής, κλπ.).)

Ασ9άλεια
(7,5 A)

1 Στ� συνδετήρα Full Speed / Συνδετήρα
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ BLUETOOTH

2 Καλώδι� ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ BLUETOOTH
(περιλαµ�άνεται)

3 Μικρ�9ων� (Περιλαµ�άνεται)
4 Ακρ�δέκτης εK�δ�υ διακ�πής ή6�υ (ρ�4/µαύρ�)

Πραγµατ�π�ιείτε συνδέσεις µ�ν� �ταν η
συσκευή είναι απενεργ�π�ιηµένη, δια��ρετικά
µπ�ρεί να πρ�κληθεί δυσλειτ�υργία.

5 Ακρ�δέκτης εισ�δ�υ διακ�πής ή6�υ (ρ�4/µαύρ�)

6 Ακρ�δέκτης ACC (Μί4α) (κ�κκιν�)
Στ�ν ακρ�δέκτη ισ
ύ�ς ACC.

7 Ακρ�δέκτης µπαταρίας (κίτριν�)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη σε µια υπ�δ�
ή
π�υ παρέ
ει ρεύµα συνε
ώς (στ� θετικ� (+)
π�λ� της µπαταρίας).

8 Ακρ�δέκτης γείωσης (µαύρ�)
Συνδέστε σε µεταλλικ� τµήµα τ�υ πλαισί�υ
στήρι�ης µε �ίδα.
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Συνδέσεις για την κύρια µ�νάδα µε τ� συνδετήρα για άµεση σύνδεση iPod
Μ�νάδα συµ�ατή µε BLUETOOTH:
Σειρά IVA-D106/D105, σειρά IVA-W505/W502/W205/W202, σειρά iDA-X300/X200/X100/X001, σειρά CDA-988*, σειρά
CDE-9882Ri, CDE-9880R, CDE-9874/9872

• �ι κύριες µ�νάδες CDE-9872 και CDE-9872L π�υ αγ�ράστηκαν στην Αµερική δεν είναι συµ!ατές µε
BLUETOOTH.

Μ�νάδα συµ�ατή µε
BLUETOOTH
(Πωλείται Kε6ωριστά)

1 Συνδετήρας για άµεση σύνδεση iPod
2 Καλώδι� διασύνδεσης (KWE-460E) (Πωλείται

6ωριστά)

3 Μικρ�9ων� (Περιλαµ�άνεται)
4 Ακρ�δέκτης εK�δ�υ διακ�πής ή6�υ (ρ�4/

µαύρ�)
Πραγµατ�π�ιείτε συνδέσεις µ�ν� �ταν η
συσκευή είναι απενεργ�π�ιηµένη, δια��ρετικά
µπ�ρεί να πρ�κληθεί δυσλειτ�υργία.

5 Ακρ�δέκτης εισ�δ�υ διακ�πής ή6�υ (ρ�4/
µαύρ�)

6 Ακρ�δέκτης ACC (Μί4α) (κ�κκιν�)
Στ�ν ακρ�δέκτη ισ
ύ�ς ACC.

7 Ακρ�δέκτης µπαταρίας (κίτριν�)
Συνδέστε αυτ�ν τ�ν ακρ�δέκτη σε µια υπ�δ�
ή
π�υ παρέ
ει ρεύµα συνε
ώς (στ� θετικ� (+)
π�λ� της µπαταρίας).

8 Ακρ�δέκτης γείωσης (µαύρ�)
Συνδέστε σε µεταλλικ� τµήµα τ�υ πλαισί�υ
στήρι�ης µε �ίδα.

(Εάν έ6ει συνδεθεί η µ�νάδα
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ BLUETOOTH,
δεν µπ�ρείτε να
6ρησιµ�π�ιήσετε µια συσκευή
π�υ έ6ει συνδεθεί στ�ν
ακρ�δέκτη INT (διακ�πή
9ωνής, κλπ.).)

Ασ9άλεια
(7,5 A)
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Πρ�διαγρα9ές
ΕΝ�ΤΗΤΑ BLUETOOTH

Πρ�διαγρα�ές BLUETOOTH V2,0
BLUETOOTH
Ισ
ύς ε��δ�υ +4 dBm Μέγ. (Ενεργειακή τά�η 2)
Profile HFP (Hands-Free Profile)

HSP (Head Set Profile)

ΓΕΝΙΚΑ
Απαιτήσεις ισ
ύ�ς 13,5V DC

(10-16 V επιτρεπ�µεν�)
Βάρ�ς 96 g

ΜΕΓΕΘ�Σ Τ�Υ ΠΛΑΙΣΙ�Υ ΣΤΗΡΙ*ΗΣ
Πλάτ�ς 95 mm (3-3/4")
Ύψ�ς 25 mm (1")
Βάθ�ς 77 mm (3")

• Η λέ�η και τα λ�γ�τυπα BLUETOOTH® είναι
σήµατα κατατεθέντα, π�υ απ�τελ�ύν ιδι�κτησία
της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε �ρήση των
σηµάτων αυτών απ� την Alpine Electronics Inc.
διέπεται απ� άδεια παρα�ώρησης �ρήσης.




