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• OWNER’S MANUAL
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• ANVÄNDARHANDLEDNING
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• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor 
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• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit 
toestel te gebruiken.

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

• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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• INSTRUKCJA OBSŁUGI
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• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
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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

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH
CDE-174BT/CDE-173BT

DIGITAL MEDIA RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH
UTE-72BT





Περιεχόµενα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οδηγίες χειρισμού
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ .......................................... 6
ΠΡΟΣΟΧΗ ...................................................... 6
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ .............................................. 6

Έναρξη
Λίστα παρελκόμενων.................................................9
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ....................9
Επιλογή πηγής..............................................................9
Απόσπαση και προσάρτηση της 
πρόσοψης................................................................... 10

Απόσπαση .............................................................. 10
Προσάρτηση.......................................................... 10

Πρώτη εκκίνηση του συστήματος ..................... 10
Ρύθμιση της έντασης .............................................. 10

Ραδιόφωνο
Ακούγοντας ραδιόφωνο........................................ 11
Χειροκίνητη αποθήκευση σταθμών στη 
μνήμη ........................................................................... 11
Αυτόματη αποθήκευση σταθμών ...................... 11
Συντονισμός σε αποθηκευμένους 
σταθμούς .................................................................... 11
Λειτουργία αναζήτησης συχνότητας ................ 11

RDS
Ρύθμιση AF (Εναλλακτικές συχνότητες) σε 
ON/OFF........................................................................ 12
Λήψη RDS τοπικών σταθμών ............................... 12
Ρύθμιση του PI SEEK................................................ 12
Λήψη πληροφοριών για την κίνηση.................. 13

Λήψη πληροφοριών για την κίνηση ενώ 
αναπαράγεται μουσική μέσω USV ή
λαμβάνεται ραδιοφωνικός σταθμός ............... 13

Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου ................... 13

CD/MP3/WMA/AAC
(CDE-174BT/CDE-173BT μόνο)

Αναπαραγωγή.............................................................14
Επανάληψη αναπαραγωγής...................................14
M.I.X. (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)..............14
Αναζήτηση με βάση κείμενο CD ..........................14
Αναζήτηση με βάση το όνομα φακέλου/
αρχείου (αφορά MP3/WMA/AAC) .......................15

Μέθοδος αναζήτησης με βάση το όνομα 
φακέλου.................................................................... 15
Μέθοδος αναζήτησης με βάση το όνομα 
αρχείου .....................................................................15

Απομνημόνευση θέσης αναζήτησης .................15
Σχετικά με τα MP3/WMA/AAC .............................15

Ορολογία .................................................................17

Ρύθµιση ήχου
Ρύθμιση των στοιχείων Επίπεδο Subwoofer/
Επίπεδο Bass/Επίπεδο Mid/Επίπεδο Treble/
Balance (ισορροπία μεταξύ αριστερού και 
δεξιού ηχείου)/Fader (μεταξύ εμπρός και 
πίσω ηχείου)/Επίπεδο AUX Mix/Loudness 
(Ένταση συχνοτήτων)/Defeat ..............................17
Ρύθμιση ήχου.............................................................18

Αποθηκευμένες ρυθμίσεις Equalizer 
(F-EQ) ........................................................................18
Ρύθμιση της καμπύλης του παραμετρικού 
equalizer (3BAND EQ) .........................................18

Ρύθμιση του χειριστηρίου Bass............................18
Ρύθμιση του χειριστηρίου Mid.............................18
Ρύθμιση του χειριστηρίου Treble .........................19

 Ρύθμιση του φίλτρου High Pass 
(αποκοπή χαμηλών συχνοτήτων)....................19

Ρύθμιση Subwoofer σε ON/OFF.......................19
Ρύθμιση του φίλτρου Low Pass 
(αποκοπή υψηλών συχνοτήτων).....................20
Ρύθμιση του Subwoofer Phase 
(φάση Subwoofer).................................................20
Ρύθμιση του Subwoofer System .....................20

Εξωτερική συσκευή ..........................................20
Σύνδεση με εξωτερικό ενισχυτή
(POWER IC) .....................................................20

Ρύθμιση του επιπέδου MX
(Media Xpander) ..............................................20

Ρύθμιση επιπέδου έντασης της πηγής .........19
3-GR



Περιεχόµενα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Ρύθμιση ....................................................................... 23

Γενική Ρύθμιση ...................................................... 24

Αναπαραγωγή δεδομένων MP3/WMA/AAC 
(PLAY MODE)

Ρύθμιση της μεθόδου AUX SETUP ......................24
Ρύθμιση της μεθόδου AUX NAME.......................24

Επίδειξη.......................................................................24
Ρύθμιση οθόνης ................................................... 24

Αλλαγή χρώματος φωτισμού

Ρύθμιση του τρόπου κύλισης ................................25
Ρύθμιση κύλισης (TEXTSCROLL) .........................25

Ρύθμιση Tuner (Συντονιστής) .......................... 25
Ρύθμιση ποιότητας πηγαίου σήματος FM ..........25

Ρύθμιση iPod/iPhone .......................................... 25
Ρύθμιση μεθόδου αναζήτησης iPod/iPhone...25

Χειρισµός BLUETOOTH
Ρύθμιση πριν από τη χρήση................................. 26

Σχετικά με τα BLUETOOTH................................ 26
Πριν από τη χρήση της λειτουργίας 
BLUETOOTH ........................................................... 26
Τρόπος σύνδεσης μιας συμβατής με 
BLUETOOTH συσκευής (σύζευξη) .................. 26

Σύζευξη μιας συμβατής με BLUETOOTH 
συσκευής, που υποστηρίζει τη δυνατότητα 
SSP (Secure Simple Pairing)....................................26
Σύζευξη μιας συμβατής με BLUETOOTH 
συσκευής, που δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα 
SSP (Secure Simple Pairing)....................................26

ΡΥΘΜΙΣΗ BLUETOOTH........................................... 27
Ρύθμιση της σύνδεσης BLUETOOTH 
(BT IN) ....................................................................... 27

Ρύθμιση της συσκευής BLUETOOTH ............. 27
Ρύθμιση της Λειτουργίας αναγνώρισης....... 28
Ρύθμιση ποιότητας του ήχου 
BLUETOOTH ........................................................... 28

Ρύθμιση της έντασης (VOL LV ADJ) .....................28
Αυτόματη ρύθμιση ήχου (TYPE SET) ....................28

Ρύθμιση της οθόνης πληροφοριών του 
καλούντος στη θέση ON/OFF........................... 28

Ρύθμιση της Αυτόματης ενημέρωσης 
τηλεφωνικού καταλόγου σε ON/OFF ................28

Αλλαγή της σειράς της λίστας τηλεφωνικού 
καταλόγου...............................................................28
Ρύθμιση της αυτόματης λήψης κλήσεων 
(Auto Answer) ........................................................29
Επιλογή του ηχείου εξόδου ..............................29
Προβολή της έκδοσης firmware .....................29
Ενημέρωση του firmware ..................................29

Ρύθμιση hands-free τηλεφώνου .........................29
Σχετικά με το hands-free τηλεφώνου ...........29
Απάντηση κλήσης ................................................29
Τερματισμός της κλήσης....................................30

Κλήση.........................................................................30
Επανάκληση αριθμού από το ιστορικό 
εξερχόμενων κλήσεων ............................................30
Κλήση αριθμού από το ιστορικό εισερχόμενων 
κλήσεων.........................................................................31
Κλήση αριθμού από το ιστορικό αναπάντητων 
εισερχόμενων κλήσεων ...........................................31
Κλήση αριθμού από τον τηλεφωνικό 
κατάλογο.......................................................................31
Λειτουργίας αλφαβητικής αναζήτησης 
τηλεφωνικού καταλόγου.........................................31

Λειτουργία αναμονής κλήσης.......................... 31

Κλήση του προκαθορισμένου αριθμού ........32
Ρύθμιση της έντασης κατά τη λήψη μιας 
κλήσης . .....................................................................32
Άμεση σίγαση της εισόδου μικροφώνου 
(Voice Mute) ............................................................32
Λειτουργία εναλλαγής κλήσης..........................32

Λειτουργία BLUETOOTH Audio............................33
Ανάκληση της λειτουργίας BLUETOOTH 
Audio.........................................................................33
Επιλογή του επιθυμητού τραγουδιού ..........33

Παύση .......................................................................33

Άλλες λειτουργίες
Εμφάνιση κειμένου ..................................................21

Σχετικά με τη λειτουργία "text" .......................22
Χρήση του Μπροστινού ακροδέκτη εισόδου 
AUX ................................................................................ 22
Ρύθμιση μέσω του μενού επιλογών .................. 22

Ρύθμιση της γλώσσας Μενού ................................24

(CDE-174BT/CDE173BT μόνο)................................24

(CDE-174BT/CDE173BT μόνο)................................24
Έλεγχος dimmer.........................................................24

τηλεφωνικού καταλόγου σε ON/OFF ................28
Ρύθμιση της Χειροκίνητης ενημέρωσης 

Ρύθμιση ενημέρωσης
τηλεφωνικού καταλόγου ..................................28

Λειτουργία φωνητικού ελέγχου ......................30

Προκαθορισμός αριθμού του τηλεφωνικού 
καταλόγου (Κλήση συντόμευσης) ..................32

Εμφάνιση του κειμένου ......................................33
4-GR



Περιεχόµενα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
iPod/iPhone (προαιρετικό)
Σύνδεση ενός iPod/iPhone................................... 34
Ρύθμιση του χειριστηρίου iPod .......................... 34
Αναπαραγωγή ........................................................... 35
Αναζήτηση ενός επιθυμητού τραγουδιού ...... 35

Λειτουργία άμεσης αναζήτησης......................... 36
Επιλογή Λίστας αναπαραγωγής/Καλλιτέχνη/
Άλμπουμ/Είδους/Συνθέτη .................................... 36

Λειτουργία αλφαβητικής αναζήτησης ............. 36

Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά (M.I.X.) ........... 37
Επανάληψη αναπαραγωγής ................................ 37

Πληροφορίες
Σε περίπτωση δυσκολίας ...................................... 38

Βασικά...................................................................... 38
Ραδιόφωνο ............................................................. 38
CD (CDE-174BT/CDE-173BT μόνο)................. 38
MP3/WMA/AAC .................................................... 38
Ήχος.......................................................................... 39
iPod ........................................................................... 39
Ένδειξη για τη μονάδα CD

Ένδειξη για τη μνήμη USB................................. 39
Ένδειξη για τη μέθοδο iPod ............................. 40
Λειτουργία BLUETOOTH .................................... 40

Προδιαγραφές .......................................................... 41

Εγκατάσταση και συνδέσεις
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ....................................... 42
ΠΡΟΣΟΧΗ ................................................... 42
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ........................................... 42

Εγκατάσταση..............................................................43
Αφαίρεση.................................................................44

Τοποθέτηση του μικροφώνου ............................45
Συνδέσεις ...................................................................46

Μνήµη USB (προαιρετικό)
Αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA/AAC
από μνήμη USB (προαιρετικό) ............................33
Σχετικά με τα MP3/WMA/AAC αρχεία 
της μνήμης USB ........................................................33

(CDE-174BT/CDE-173BT μόνο).........................39

Σύνδεση iPod/iPhone (προαιρετικό)...................44
Σύνδεση στη μπροστινή θύρα USB
(CDE-174BT/CDE-72BT μόνο) ..................................44
Σύνδεση στην πίσω θύρα USB
(CDE-174BT μόνο).........................................................44
Αποσύνδεση του iPod/iPhone.................................44

Σύνδεση μνήμης USB (προαιρετικό) ...............45
Σύνδεση στη μπροστινή θύρα USB
(CDE-174BT/CDE-72BT μόνο) ..................................45

Σύνδεση μνήμης USB .............................................45
Αποσύνδεση μνήμης USB .....................................45

Σύνδεση στην πίσω θύρα USB
(CDE-174BT μόνο).........................................................45

Σύνδεση μνήμης USB .............................................45
Αποσύνδεση μνήμης USB .....................................45

Σηµείωση
∙ Η περιγραφή που σχετίζεται με Δίσκο σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη
  ισχύει μόνο στα CDE-174BT/CDE-173BT.
5-GR



Οδηγίες χειρισµού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Με αυτό το σύµβολο επισηµαίνονται σηµαντικές 
οδηγίες. Αν δεν τις ακολουθήσετε, µπορεί να 
προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός ή θάνατος.

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.

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.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ.
Η κατάποση τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Σε 
τέτοια περίπτωση, συμβουλευθείτε έναν παθολόγο αμέσως.

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.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Με αυτό το σύµβολο επισηµαίνονται σηµαντικές 
οδηγίες. Αν δεν τις ακολουθήσετε µπορεί να 
προκληθεί τραυµατισµός ή ζηµιά υλικής 
ιδιοκτησίας.

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.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Καθαρισμός της συσκευής
Χρησιμοποιείτε μαλακό στεγνό πανί για τον περιοδικό καθαρισμό 
του προϊόντος. Για εντονότερους λεκέδες, υγραίνετε το πανί μόνο 
με νερό. Η χρήση κάθε άλλου καθαριστικού μπορεί να διαλύσει το 
χρώμα ή να καταστρέψει το πλαστικό.

Θερμοκρασία
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία εντός του οχήματος βρίσκεται 
μεταξύ των ορίων +60°C και –10°C πριν από την ενεργοποίηση της 
συσκευής.

Συμπύκνωση υγρασίας
Από συμπύκνωση της υγρασίας μπορεί να παρατηρήσετε ένα 
κυματισμό στον ήχο από την αναπαραγωγή CD. Αν συμβεί αυτό, 
αφαιρέστε το δίσκο από τη συσκευή και περιμένετε περίπου μια 
ώρα έως ότου εξατμιστεί η υγρασία.

Κατεστραμμένος δίσκος
Αποφύγετε την αναπαραγωγή ραγισμένων, στρεβλωμένων ή 
κατεστραμμένων δίσκων. Η αναπαραγωγή δίσκων σε κακή 
κατάσταση μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα το μηχανισμό 
αναπαραγωγής.

Συντήρηση
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, μην προσπαθείτε να 
επιδιορθώσετε τη μονάδα μόνοι σας. Επιστρέψτε την για επισκευή 
στον εξουσιοδοτημένο εμπορικό αντιπρόσωπο της Alpine ή στο 
πλησιέστερο SERVICE της Alpine.

Ποτέ μην επιχειρήσετε τα παρακάτω
Μην κρατάτε σφιχτά ή τραβάτε βίαια το δίσκο κατά τη φάση 
εισαγωγής του στη συσκευή με τον αυτόματο μηχανισμό 
επαναφόρτωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Μην επιχειρείτε την εισαγωγή δίσκου στη μονάδα όταν αυτή είναι 
εκτός λειτουργίας.

Εισαγωγή δίσκων
Η συσκευή σας δέχεται για αναπαραγωγή μόνο ένα δίσκο κάθε 
φορά. Μην προσπαθείτε να φορτώσετε περισσότερους από ένα 
δίσκο.
Βεβαιώστε ότι κατά την εισαγωγή του δίσκου η πλευρά με την 
ετικέτα είναι από την επάνω μεριά. Σε περίπτωση εσφαλμένης 
εισαγωγής του δίσκου η ένδειξη "ERROR" (Σφάλμα) θα αναγραφεί 
στη συσκευή. Αν η ένδειξη "ERROR" (Σφάλμα) συνεχίζει να 
εμφανίζεται ακόμη και μετά την εισαγωγή του δίσκου με το σωστό 
τρόπο, πιέστε το διακόπτη RESET (Επαναρρύθμιση) με ένα μυτερό 
αντικείμενο όπως ένα στυλό διαρκείας.
Η αναπαραγωγή δίσκων κατά την οδήγηση σε πολύ ανώμαλο 
δρόμο μπορεί να εμφανίσει παραλείψεις, αλλά δεν θα χαραχθεί ο 
δίσκος ή θα πάθει βλάβη η συσκευή.

Νέοι δίσκοι
Για να αποφευχθεί εμπλοκή του CD, η ένδειξη "ERROR" 
εμφανίζεται όταν εισάγονται δίσκοι με ακανόνιστες επιφάνειες ή αν 
οι δίσκοι εισάγονται με λάθος τρόπο. Σε περίπτωση που ένας νέος 
δίσκος αποβάλλεται αμέσως μετά από την εισαγωγή του για πρώτη 
φορά, περιεργαστειτε με το δάκτυλο γύρω-γύρω από το εσωτερικό 
της κεντρικής οπής και την εξωτερική άκρη του δίσκου. Αν 
αισθανθείτε μικρά εξογκώματα ή ανωμαλίες, τότε αυτά μπορεί να 
ευθύνονται για την αδυναμία σωστής φόρτωσης του δίσκου. Για 
την αφαίρεση των εξογκωμάτων, ξύστε την εσωτερική πλευρά της 
οπής και την εξωτερική πλευρά του δίσκου με ένα στυλό διαρκείας 
ή κάποιο άλλο εργαλείο, μετά εισάγετε και πάλι το δίσκο.

Δίσκοι με ασυνήθιστο σχήμα
Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή αυτή χρησιμοποιείτε μόνο κυκλικούς 
δίσκους και ποτέ να μην επιχειρήσετε την εισαγωγή δίσκων με 
ασυνήθιστο σχήμα.
Η χρήση δίσκων με ασυνήθιστο σχήμα μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στο μηχανισμό.

Θέση εγκατάστασης
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν θα εγκατασταθεί σε θέση που 
υπόκειται σε:
• Άμεση έκθεση στον ήλιο και τη θερμότητα
• Υψηλή υγρασία και νερό
• Υπερβολική σκόνη
• Υπέρμετρες αναταράξεις

Σωστός χειρισμός
Κατά το χειρισμό του δίσκου μην τον αφήσετε να πέσει. Κρατάτε 
το δίσκο με τρόπο ώστε να μην αφήνετε αποτυπώματα πάνω στην 
επιφάνειά του. Μην προσκολλάτε ταινίες, χαρτί ή ετικέτες με 
κόλλα πάνω στο δίσκο. Μη γράφετε πάνω στο δίσκο.

Καθαρισμός δίσκου
Δακτυλικά αποτυπώματα, σκόνη ή ρύποι πάνω στην επιφάνεια του 
δίσκου μπορεί να προκαλέσουν παραλείψεις κατά την 
αναπαραγωγή στη συσκευή αναπαραγωγής CD. Για συνήθη 
καθαρισμό, σκουπίστε την επιφάνεια αναπαραγωγής με ένα 
καθαρό, μαλακό πανί από το κέντρο του δίσκου προς την 
εξωτερική άκρη. Αν η επιφάνεια είναι πολύ λερωμένη, υγράνετε 
πρώτα ένα καθαρό, μαλακό πανί με διάλυμα μαλακού ουδέτερου 
καθαριστικού και καθαρίστε το δίσκο.

Βοηθητικά δίσκων
Στην αγορά υπάρχουν διαφόρων ειδών βοηθητικά για την 
προστασία της επιφάνειας του δίσκου και τη βελτίωση της 
ποιότητας του ήχου. Όμως, τα περισσότερα από αυτά επηρεάζουν 
το πάχος ή/και τη διάμετρο του δίσκου. Η χρήση τέτοιων 
βοηθητικών μπορεί να γίνει αιτία διαφοροποίησης από τις 
κανονικές προδιαγραφές και μπορεί να δημιουργήσει λειτουργικά 
προβλήματα. Δεν συνιστάται η χρήση τέτοιων παρελκομένων 
πάνω σε δίσκους που αναπαράγονται με συσκευές αναπαραγωγής 
CD της Alpine.

Κεντρική οπήΚεντρική οπή
Νέος δίσκος

Εξωτερικό 
(Εξογκώµατα) 

Εξογκώµατα

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ

∆ιαφανές φύλλο Σταθεροποιητής δίσκου
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Σχετικά με το χειρισμό ψηφιακών δίσκων (CD/CD-R/CD-RW)
• Μην αγγίζετε την επιφάνεια.
• Μην εκθέτετε το δίσκο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
• Μην επικολλάτε αυτοκόλλητα ή ετικέτες.
• Να καθαρίζετε το δίσκο όταν έχει σκόνες.
• Να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν εξογκώματα στην περιφέρεια του 

δίσκου.
• Μη χρησιμοποιείτε βοηθητικά δίσκων που διατίθενται στο εμπόριο.
Μην αφήνετε το δίσκο για μεγάλη διάρκεια μέσα στο αυτοκίνητο 
ή τη μονάδα. Μην εκθέτετε το δίσκο σε άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία. Θερμότητα και υγρασία μπορούν να βλάψουν το CD 
ώστε να μην μπορείτε να το ξαναπαίξετε.

Για πελάτες που χρησιμοποιούν CD-R/CD-RW
• Αν δεν μπορείτε να αναπαράγετε τα περιεχόμενα ενός CD-R/

CD-RW, βεβαιωθείτε ότι η τελευταία περίοδος εγγραφής έκλεισε
(οριστικοποιήθηκε).

• Αν είναι απαραίτητο οριστικοποιήστε πρώτα το CD-R/CD-RW και 
δοκιμάστε ξανά την αναπαραγωγή του.

Για τα αναπαραγόμενα μέσα
Να χρησιμοποιείτε ψηφιακούς δίσκους που διαθέτουν στην πλευρά 
τους για ετικέτες τα παρακάτω σήματα CD.

Αν χρησιμοποιείτε μη τυπικούς ψηφιακούς δίσκους (CD), δεν 
μπορεί να παρασχεθεί εγγύηση για τη σωστή απόδοση της 
συσκευής.
Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους CD-R (εγγράψιμοι ψηφιακοί 
δίσκοι) και CD-RW (επανεγγράψιμοι ψηφιακοί δίσκοι) οι οποίοι 
έχουν εγγραφεί μόνο από συσκευές ήχου.
Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε CD-R/CD-RW με περιεχόμενα 
αρχεία ήχου μορφής MP3.
• Μερικά από τα παρακάτω CD μπορεί να μην μπορούν να 

αναπαραχθούν από αυτή τη μονάδα:
Ελαττωματικά CD, CD με δακτυλικά αποτυπώματα, CD που έχουν 
εκτεθεί σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες ή ηλιακές ακτίνες (π.χ. 
έχουν αφεθεί μέσα στο αυτοκίνητο ή μέσα σε αυτήν τη συσκευή), CD
που έχουν εγγραφεί με ασταθές σύστημα, CD που απέτυχε η 
εγγραφή ή που επιχειρήθηκε σε αυτά επανεγγραφή, CD με σύστημα 
προστασίας αντιγραφής που όμως δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα 
της βιομηχανίας CD ήχου.

• Χρησιμοποιείτε δίσκους με συμπιεσμένα αρχεία ήχου εγγεγραμμένα 
σε μορφή συμβατή με αυτή τη μονάδα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε 
στο "Σχετικά με τα MP3/WMA/AAC" στη σελίδα 15.

• Αρχεία δεδομένων τα οποία δεν είναι αρχεία ήχου και περιέχονται 
στο δίσκο παραλείπονται και δεν αναπαράγονται.

Προστασία της θύρας USB
• Μόνο συσκευές μνήμης Flash USB ή iPod/iPhone μπορούν να 

συνδεθούν στον ακροδέκτη USB αυτής της μονάδας. Δεν μπορούν 
να παρασχεθούν εγγυήσεις σωστής επίδοσης για χρήση με άλλα 
προϊόντα USB. Δεν υποστηρίζεται κόμβος διανομής (hub) USB.

• Ανάλογα με το σχήμα ή το μέγεθος της μνήμης USB, ενδέχεται να 
μην μπορεί να συνδεθεί στον ακροδέκτη USB αυτής της μονάδας - 
συνίσταται η χρήση ενός καλωδίου USB (πωλούνται ξεχωριστά) για 
την εκτέλεση αυτής της σύνδεσης.
Επίσης αποφύγετε την ταυτόχρονη σύνδεση μιας μνήμης Flash και 
του μπροστινού ακροδέκτη εισόδου Aux.

• Εάν τοποθετηθεί στη μονάδα μια συσκευή USB, η συσκευή προεξέχει 
και ενδέχεται να αποτελεί κίνδυνο για την οδήγηση.
Χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης USB του εμπορίου και συνδέστε
τη συσκευή με ασφαλή τρόπο.

• Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή μνήμης Flash, η μονάδα μπορεί 
να μην λειτουργήσει ή μερικές από τις λειτουργίες της να μην είναι 
δυνατές.

• Η μορφή των αρχείων ήχου που μπορούν να αναπαραχθούν από 
αυτή τη μονάδα είναι MP3/WMA/AAC.

• Το όνομα του καλλιτέχνη, ο τίτλος του τραγουδιού, κλπ. μπορούν να 
εμφανίζονται στην οθόνη, αλλά οι χαρακτήρες μπορεί να μην 
απεικονίζονται σωστά.

Σχετικά με το χειρισμό της μνήμης Flash USB

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η Alpine δεν φέρει καµιά ευθύνη σε περίπτωση που χαθούν 
δεδοµένα, κλπ., ακόµη και αν τα δεδοµένα, κλπ., χάθηκαν κατά 
τη διάρκεια χρήσης αυτού του προϊόντος.

• Για να αποφύγετε δυσλειτουργία ή βλάβη, σημειώστε τα παρακάτω 
σημεία.
Διαβάστε το Εγχειρίδιο χρήστη της μνήμης Flash προσεκτικά.

• Σταθεροποιήστε τη μνήμη USB σε θέση που δεν δυσχεραίνει την 
οδήγηση.

• Η μνήμη Flash μπορεί να μην λειτουργεί σωστά σε υψηλές ή χαμηλές
θερμοκρασίες.

• Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένες συσκευές μνήμης Flash USB. 
Σημειώστε ότι ακόμη και οι πιστοποιημένες μνήμες USB, μπορεί να 
μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τον τύπο τους ή την κατάστασή 
τους.

• Δεν παρέχονται εγγυήσεις για τη λειτουργία της μνήμης Flash. Να 
χρησιμοποιείτε τη μνήμη Flash σύμφωνα με τους όρους της 
συμφωνίας.

• Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του τύπου της μνήμης Flash, της 
κατάστασης της μνήμης ή του λογισμικού κωδικοποίησης, η μονάδα 
ενδέχεται να μην αναπαράγει ή να μην εμφανίζει σωστά τις 
πληροφορίες.

• Ένα αρχείο με προστασία αντιγραφής (κατοχύρωση πνευματικής
ιδιοκτησίας) δεν μπορεί να αναπαραχθεί.

• Ενδέχεται να χρειαστεί λίγη ώρα μέχρι να ξεκινήσει η αναπαραγωγή 
από τη μνήμη Flash. Αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αρχείο στη μνήμη 
Flash που δεν είναι αρχείο ήχου, μπορεί να περάσει αρκετή ώρα μέχρι 
την αναπαραγωγή ή την εύρεσή του.

• Η μονάδα έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων με επέκταση 
"mp3", "wma" ή "m4a".

• Μην προσθέτετε τις παραπάνω επεκτάσεις σε ένα αρχείο που δεν 
περιέχει δεδομένα ήχου. Τα μη ηχητικά δεδομένα δεν θα 
αναγνωριστούν. Το αποτέλεσμα της αναπαραγωγής μπορεί να 
περιλαμβάνει ήχο καταστροφικό για τα ηχεία ή/και τους ενισχυτές.

• Συνιστάται η δημιουργία αντιγράφων των σημαντικών δεδομένων σε
ένα προσωπικό υπολογιστή.

• Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ εκτελείται αναπαραγωγή. 
Αλλάξτε την επιλογή SOURCE σε κάτι διαφορετικό εκτός από USB
και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη συσκευή USB, για να αποφύγετε 
πιθανή βλάβη στη μνήμη.
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Λίστα παρελκόμενων

• Κύρια µονάδα ...........................................................................1
• Καλώδιο τροφοδοσίας ............................................................1
• Μικρόφωνο ..............................................................................1

• Κάλυµµα στερέωσης................................................................1
• Θήκη µεταφοράς .....................................................................1

• Ελαστική τάπα..........................................................................1
• Εξαγωνικό µπουλόνι................................................................1
• Βίδα (M5 × 8) ............................................................................4
• Εγχειρίδιο κατόχου........................................................... 1 σετ

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πιέστε SOURCE για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Σημείωση
• Η μονάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πάτημα οποιουδήποτε 

κουμπιού εκτός από το  και το e (Εξαγωγή).

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SOURCE για 
τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη 
μονάδα.

Σημείωση
• Στην πρώτη ενεργοποίηση της μονάδας, η ένταση του ήχου θα 

ξεκινάει από το επίπεδο 12.

Επιλογή πηγής

Πιέστε SOURCE για να αλλάξετε την πηγή. 
TUNER  DISC*1  USB AUDIO/iPod*2  BT AUDIO*3 
 AUXILIARY*4  TUNER

*2 Εμφανίζεται μόνο όταν έχει συνδεθεί iPod/iPhone.
*3 Εμφανίζεται μόνο όταν το στοιχείο AUDIO έχει οριστεί σε ON, 

ανατρέξτε στο "Ρύθμιση της σύνδεσης BLUETOOTH (BT IN)" 
στη σελίδα 27.

*4 Ανατρέξτε στο "Χρήση του Μπροστινού ακροδέκτη εισόδου 
AUX" στη σελίδα 22.

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

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

• Με την ένδειξη "Made for iPod," και "Made for iPhone,"
επισημαίνεται ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για 
σύνδεση ειδικά με το iPod ή το iPhone αντίστοιχα και έχει 
πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τις 
προδιαγραφές επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη 
λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη μη συμμόρφωσή της με 
νομικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας. Λάβετε 
υπόψη ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με το iPod ή το iPhone
ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις της ασύρματης λειτουργίας.

• Η λέξη και το λογότυπο BLUETOOTH® είναι σήματα 
κατατεθέντα, που αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. 
και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την Alpine Electronics, 
Inc. διέπεται από άδεια παραχώρησης χρήσης. 

• "Η τεχνολογία κωδικοποίησης των MPEG Layer-3 παρέχεται με 
άδεια χρήσης από την Fraunhofer IIS και την Thomson."

• "Η παροχή του προϊόντος αυτού συνοδεύεται μόνο από άδεια για
ιδιωτική, μη εμπορική χρήση και δεν συνοδεύεται από άδεια 
χρήσης, ούτε υπονοείται κάποιο δικαίωμα χρήσης, του προϊόντος 
αυτού για οποιαδήποτε εμπορική (π.χ. κερδοσκοπική) εκπομπή σε 
πραγματικό χρόνο (επίγεια, δορυφορική, καλωδιακή ή/και άλλου 
μέσου), εκπομπή /αναπαραγωγή με το internet, τα τοπικά 
εσωτερικά δίκτυα (intranets) ή/και άλλα δίκτυα ή άλλα συστήματα 
διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως εφαρμογές 
αναπαραγωγής ήχου επί πληρωμή ή κατ' εντολήν. Για τέτοια 
χρήση απαιτείται ανεξάρτητη άδεια. Για λεπτομέρειες, 
επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.mp3licensing.com"

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

Έναρξη

Καλώδιο προέκτασης USB (CDE-174BT µόνο) ........................1•

• Bracket Key ................................................................................1

*1 Εμφανίζεται μόνο στα CDE-174BT/CDE-173BT.

* Η απεικόνιση αφορά το μοντέλο CDE-173BT.
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Απόσπαση και προσάρτηση της πρόσοψης

1 Απενεργοποιήστε τη μονάδα.

2 Πατήστε e (Εξαγωγή) στην κάτω αριστερή πλευρά έως
ότου η πρόσοψη αποσπαστεί.

3 Πιάστε την αριστερή πλευρά της πρόσοψης και τραβήξτε 
την προς τα έξω.

Σημειώσεις
• Η πρόσοψη μπορεί να ζεσταθεί από την κανονική χρήση (ιδιαίτερα οι 

ακροδέκτες σύνδεσης στο πίσω μέρος της πρόσοψης). Αυτό δεν είναι 
ένδειξη δυσλειτουργίας.

• Για την προστασία της πρόσοψης, τοποθετήστε την στην παρεχόμενη
θήκη μεταφοράς.

• Κατά την απόσπαση της πρόσοψης, μην εφαρμόζετε υπερβολική
δύναμη καθώς αυτή μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

1 Τοποθετήστε τη δεξιά πλευρά της πρόσοψης στην κύρια 
μονάδα. Ευθυγραμμίστε το αυλάκι που έχει η πρόσοψη με 
τις προβολές που είναι πάνω στην κύρια μονάδα.

2 Πιέστε την αριστερή πλευρά της πρόσοψης μέχρις ότου
κλειδώσει σταθερά μέσα στην κύρια μονάδα.

Σημειώσεις
• Πριν προσαρτήσετε την πρόσοψη, βεβαιώστε ότι δεν έχουν επικαθίσει

ρύποι ή σκόνη στους ακροδέκτες και ότι δεν υπάρχει κάποιο ξένο 
αντικείμενο μεταξύ της πρόσοψης και της κύριας μονάδας.

• Προσαρτήστε την πρόσοψη με προσοχή, κρατώντας την από τις άκρες 
έτσι ώστε να μην πατήσετε κουμπιά από λάθος.

Πρώτη εκκίνηση του συστήματος

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, ή μετά από αλλαγή 
της μπαταρίας του αυτοκινήτου, κλπ. πρέπει να πατήσετε το διακόπτη 
RESET.

1 Απενεργοποιήστε τη μονάδα.

2 Αφαιρέστε την αποσπώμενη πρόσοψη.

3 Πιέστε το διακόπτη RESET με τη μύτη ενός στυλό
διαρκείας ή με ένα παρόμοια μυτερό αντικείμενο.

Ρύθμιση της έντασης

Στρέψτε τον Rotary encoder μέχρις ότου επιτύχετε την 
επιθυμητή ένταση ήχου.

Απόσπαση

Προσάρτηση

∆ιακόπτης RESET

Ελεγχόμενη με τηλεχειριστήριο
Η μονάδα αυτή μπορεί να ελεγχθεί με ένα προαιρετικό 
τηλεχειριστήριο Alpine. Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον 
εμπορικό αντιπρόσωπο της Alpine.
Στρέψτε τον πομπό του προαιρετικού τηλεχειριστηρίου προς τον 
αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.

Δυνατότητα σύνδεσης σε ένα κουτί διασύνδεσης τηλεχειριστηρίου
Μπορείτε να χειριστείτε τη μονάδα αυτή από τα χειριστήρια του 
τιμονιού του οχήματος χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό κουτί 
διασύνδεσης τηλεχειριστηρίου της Alpine (δεν περιλαμβάνεται). Για 
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο της 
Alpine.

Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
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Ακούγοντας ραδιόφωνο

1 Πιέστε το SOURCE για να επιλέξετε τη μέθοδο TUNER.

2 Πιέστε το BAND επανειλημμένα μέχρις ότου εμφανιστεί η 
επιθυμητή ζώνη ραδιοφώνου.
F1 (FM1)  F2 (FM2)  F3 (FM3)  MW  LW  F1 (FM1)

3 Πιέστε το TUNEA.ME για να επιλέξετε τη μέθοδο
συντονισμού.
DX SEEK (Μέθοδος μακρινών σταθμών)  SEEK (Μέθοδος τοπικών 
σταθμών)  OFF (Χειροκίνητη μέθοδος)  DX SEEK

Σημείωση
• Η αρχική επιλογή είναι η μέθοδος μακρινών σταθμών.
Μέθοδος μακρινών σταθμών:

Σταθμοί είτε με ισχυρό είτε με ασθενές σήμα θα συντονίζονται 
αυτόματα κατά τον αυτόματο εντοπισμό σταθμών (Automatic 
Seek Tuning).

Μέθοδος τοπικών σταθμών:
Σταθμοί μόνο με ισχυρό σήμα θα συντονίζονται αυτόματα κατά 
τον αυτόματο εντοπισμό σταθμών (Automatic Seek Tuning).

Χειροκίνητη μέθοδος:
Κατά τον χειροκίνητο συντονισμό (Manual tuning), η συχνότητα 
ρυθμίζεται χειροκίνητα σε βήματα.

4 Πιέστε το  ή το  για να συντονιστείτε στον
επιθυμητό σταθμό.
Κρατώντας πατημένο το  ή το  θα αλλάζετε συνεχώς τη 
συχνότητα.

Χειροκίνητη αποθήκευση σταθμών στη 
μνήμη

Κατά τη λήψη του σταθμού που θέλετε να αποθηκεύσετε, 
πατήστε και κρατήστε πατημένο, για τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα, οποιοδήποτε από τα preset buttons (1 ως 
6) στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το σταθμό.

Η οθόνη δείχνει τη ζώνη ραδιοφώνου, τον αριθμό μνήμης και τη 
συχνότητα του αποθηκευμένου σταθμού.

Σημειώσεις
• Στο σύνολο μπορούν να αποθηκευθούν στη μνήμη μέχρι και 30 

σταθμοί (6 σταθμοί για κάθε ραδιοφωνική ζώνη: FM1, FM2, FM3, 
MW και LW).

Ραδιόφωνο
• Αν ζητήσετε την αποθήκευση ενός σταθμού σε θέση μνήμης στην

οποία υπάρχει ήδη αποθηκευμένος σταθμός, ο αποθηκευμένος 
σταθμός θα διαγραφεί και θα αντικατασταθεί με το νέο σταθμό.

Αυτόματη αποθήκευση σταθμών
1 Πιέστε το BAND επανειλημμένα μέχρις ότου εμφανιστεί η 

επιθυμητή ζώνη ραδιοφώνου.

2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το TUNEA.ME για 
τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
Η συχνότητα στην οθόνη εξακολουθεί να μεταβάλλεται ενώ η 
αυτόματη μνήμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο συντονιστής 
συχνοτήτων θα αναζητήσει και θα αποθηκεύσει αυτόματα, 6 
σταθμούς με ισχυρό σήμα στην επιλεγμένη ραδιοφωνική ζώνη. 
Οι σταθμοί θα αποθηκευθούν στα κουμπιά μνήμης από 1 έως 6 
με αύξουσα σειρά ισχύος του σήματος.
Όταν όλες οι θέσεις μνήμης συμπληρωθούν, αυτόματα 
συντονιζεται στην θέση μνημης 1.

Σημείωση
• Αν δεν αποθηκευτούν σταθμοί, ο συντονιστής συχνοτήτων θα 

επιστρέψει στον αρχικό σταθμό που ακούγατε πριν ξεκινήσει η
λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης σταθμών.

Συντονισμός σε αποθηκευμένους σταθμούς

Επιλέξτε τη ζώνη και κατόπιν πιέστε οποιοδήποτε από τα 
preset buttons (1 ως 6), στη μνήμη του οποίου έχει 
αποθηκευτεί ο επιθυμητός ραδιοφωνικός σταθμός.
Η οθόνη δείχνει τη ζώνη ραδιοφώνου, τον αριθμό μνήμης και τη 
συχνότητα του αποθηκευμένου σταθμού.

Λειτουργία αναζήτησης συχνότητας

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό με τη συχνότητά 
του.

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε την 
επιθυμητή συχνότητα.

3 Πατήστε το κουμπί ENTER για να συντονιστείτε στην 
επιλεγμένη συχνότητα.

Σημείωση
• Πατήστε το κουμπί  στη μέθοδο αναζήτησης για ακύρωση. 

Αλλιώς, η μέθοδος αναζήτησης συχνοτήτων θα ακυρωθεί αν δεν 
ενεργήσετε για 60 δευτερόλεπτα.

Επιλέξτε ραδιοφωνική ζώνη και συντονιστήτε στο σταθμό
που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.

Ο επιλεγμένος σταθμός αποθηκεύεται

Πιέστε BAND επανειλλημένα μέχρι να εμφανιστεί η 
επιθυμιτή ζώνη ραδιοφώνου.

Η ένδειξη ανάβει.

Πιέστε στη λειτουργία ραδιοφώνου για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης συχνότητας.

* Η απεικόνιση αφορά το μοντέλο CDE-173BT.

1

2

1

2

1
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Ρύθμιση AF (Εναλλακτικές συχνότητες) σε 
ON/OFF

Το RDS (Ραδιοφωνικό Σύστημα Δεδομένων) είναι ένα ραδιοφωνικό 
σύστημα πληροφοριών που χρησιμοποιεί τη δευτερεύουσα φέρουσα 
57 kHz της κανονικής εκπομπής FM. Το RDS σας επιτρέπει να 
λαμβάνετε διαφόρων ειδών πληροφορίες, όπως πληροφορίες για την 
κίνηση και για ονόματα σταθμών, αλλά και να εναλλάσσεστε αυτόματα 
μεταξύ συχνοτήτων εκπομπής του ίδιου προγράμματος με ισχυρότερο 
σήμα.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί AUDIO/SETUP
για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία SETUP

Στρέψτε το Rotary encoder για να επιλέξετε τη λειτουργία
"TUNER", και μετά πιέστε 

Στρέψτε το Rotary encoder για να επιλέξετε το "AF", και
μετά πιέστε
Στρέψτε το Rotary encoder για να αλλάξετε το ΑF
(Εναλλακτικές συχνότητες) σε λειτουργία ON ή OFF.

Σημειώσεις
• Όταν επιλέγεται η λειτουργία AF ON, η μονάδα συντονίζεται

αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα που βρίσκεται στη λίστα AF.
• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία AF OFF, όταν δεν απαιτείται 

αυτόματος επανασυντονισμός.
• Πιέστε

• Αν δεν πραγματοποιηθεί κανένας χειρισμός για 60 δευτερόλεπτα,
η μονάδα θα επιστρέψει αυτόματα στην κανονική λειτουργία.

RDS

* Η απεικόνιση αφορά το μοντέλο CDE-173BT.

VIEW
AUDIO/SETUP

Πιέστε και κρατήστε το AUDIO/SETUP για τουλάχιστον
2 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στην κανονική 
λειτουργία.

1

2

3
4

5

για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
• Πιέστε και κρατήστε για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να

επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

Τα ψηφιακά δεδοµένα RDS περιλαµβάνουν τα παρακάτω 
στοιχεία:

PI Ταυτοποίηση προγράμματος

PS Όνομα υπηρεσίας προγράμματος

AF Κατάλογος εναλλακτικών συχνοτήτων

TP Πρόγραμμα για την κίνηση

TA Ανακοίνωση για την κίνηση

EON Άλλα βελτιωμένα δίκτυα
PTY Τύπου προγράμματος

Λήψη τοπικών σταθμών RDS

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
AUDIOSETUP για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ώστε να 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία SETUP.

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε τη
λειτουργία TUNER και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
ENTER.

3 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε τη
λειτουργία "REGIONAL" και, στη συνέχεια, πατήστε το 
κουμπί /ENTER.

4     Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε 

         REG ON ή REG OFF.

Στον τρόπο λειτουργίας OFF, η μονάδα αυτόματα συνεχίζει να 
λαμβάνει τον συγκεκριμένο τοπικό σταθμό RDS.

5 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
AUDIOSETUP για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ώστε να 
επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

Σημειώσεις

• Πατήστε το κουμπί  για επιστροφή στην προηγούμενη λειτουργία.

• Αν δεν ενεργήσετε για 60 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα επιστρέψει
αυτόματα στην κανονική λειτουργία της.

• Πιέστε και κρατήστε για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να
επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

Ρύθμιση του PI SEEK

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
AUDIOSETUP για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ώστε να 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία SETUP.

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε τη
λειτουργία TUNER και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
ENTER.

3 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε τη
λειτουργία PI SEEK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
ENTER.

4 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε ON ή OFF.

5 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
AUDIOSETUP για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ώστε να 
επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

Σημειώσεις

• Πατήστε το κουμπί  για επιστροφή στην προηγούμενη λειτουργία.

• Αν δεν ενεργήσετε για 60 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα επιστρέψει
αυτόματα στην κανονική λειτουργία της.

• Πιέστε και κρατήστε για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να
επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.
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Λήψη πληροφοριών για την κίνηση
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί BAND/TA για 
τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ώστε να ανάψει η ενδεικτική 
λυχνία "TA".

2 Πατήστε το  ή το  για να επιλέξετε τον επιθυμητό 
σταθμό εκπομπής πληροφορίας για την κίνηση.
Όταν συντονίζεστε σε ένα σταθμό που εκπέμπει πληροφορίες 
για την κίνηση, ανάβει η ενδεικτική λυχνία"    ".
Οι πληροφορίες για την κίνηση ακούγονται μόνον όταν 
εκπέμπονται. Αν δεν εκπέμπονται πληροφορίες για την κίνηση, 
η μονάδα τίθεται σε κατάσταση αναμονής. Όταν ξεκινάει 
εκπομπή πληροφοριών για την κίνηση, η μονάδα συντονίζεται 
αυτόματα σε αυτήν και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
"TRF-INFO" (Πληροφορίες κίνησης) για 2 δευτερόλεπτα.
Όταν τελειώσει η εκπομπή πληροφοριών για την κίνηση, η 
μονάδα αυτόματα τίθεται σε κατάσταση αναμονής.

1

Σημειώσεις

• Αν δεν θέλετε να ακούσετε τη λαμβανόμενη πληροφορία για την 
κίνηση, πατήστε ελαφρά το BAND/TA για να παραλειφθεί το 
συγκεκριμένο μήνυμα για την κίνηση. Η μέθοδος λειτουργίας TA θα 
παραμένει στη θέση ON ώστε να ληφθεί το επόμενο μήνυμα για την 
κίνηση.

• Αν αλλάξετε το επίπεδο έντασης του ήχου ενώ λαμβάνετε 
πληροφορίες για την κίνηση, το νέο επίπεδο έντασης θα αποθηκευθεί
στη μνήμη. Την επόμενη φορά που θα λάβετε πληροφορίες για την 
κίνηση, το επίπεδο έντασης αυτόματα θα ρυθμιστεί στο επίπεδο που 
έχει αποθηκευθεί.

• Κατά τη μέθοδο λειτουργίας TA, η λειτουργία αναζήτησης σταθμών 
SEEK περιορίζεται μόνο σε σταθμούς TP.

Λήψη πληροφοριών για την κίνηση ενώ 
αναπαράγεται μουσική μέσω USB ή 
λαμβάνεται ραδιοφωνικός σταθμός

1     Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί BANDTA για 
τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ώστε να ανάψει η ενδεικτική 
λυχνία             .

2 Αν είναι απαραίτητο, πατήστε το  ή το  για να 
επιλέξετε σταθμό που εκπέμπει πληροφορίες για την 
κίνηση.
Όταν ξεκινάει η εκπομπή πληροφοριών για την κίνηση, η 
μονάδα αυτόματα αποκόπτει τον παραγόμενο ήχο από τις 
πηγές ήχου (όπως CD, εκπομπή FM, USB κτλ).
Όταν τελειώσει η εκπομπή πληροφοριών για την κίνηση, η 
μονάδα αυτόματα επιστρέφει στην κατάσταση λειτουργίας που 
βρισκόταν πριν ξεκινήσει η εκπομπή πληροφοριών για την 
κίνηση.

Όταν δεν μπορούν να εντοπιστούν σταθμοί που εκπέμπουν 
πληροφορίες για την κυκλοφορία:

Στη μέθοδο λειτουργίας TUNER:
Όταν το σήμα TP σταματήσει να λαμβάνεται για περισσότερο 
από 1 λεπτό, αναβοσβήνει η ένδειξη "      ".

Σημείωση
• Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τη λειτουργία EON (άλλα 

βελτιωμένα δίκτυα) για να παρακολουθεί επιπλέον εναλλακτικές 
συχνότητες της λίστας AF. Αν ο σταθμός που λαμβάνεται δεν 
εκπέμπει πληροφορίες για την κίνηση, η συσκευή αυτόματα 
συντονίζεται στο σχετικό σταθμό που εκπέμπει πληροφορίες για την 
κίνηση όταν αυτό συμβεί.

3     Πατήστε και κρατήστε πατημένο το BAND/TA για 
τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία λήψης πληροφοριών για την κίνηση.

Η ενδεικτική λυχνία     σβήνει.

Στη μέθοδο λειτουργίας διαφορετικής πηγής:
Όταν το σήμα TP σταματήσει να λαμβάνεται, επιλέγεται 
αυτόματα ο σταθμός πληροφοριών για την κίνηση μιας άλλης 
συχνότητας.

Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου

Μπορούν να εμφανίζονται μηνύματα από ένα ραδιοφωνικό σταθμό
σε μορφή κειμένου.

Ενώ είστε σε μέθοδο λειτουργίας ραδιοφώνου και 
λαμβάνετε στα FM, πατήστε το VIEW για να επιλέξετε 
απεικόνιση ραδιοφωνικού κειμένου.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί θα αλλάζει το εμφανιζόμενο 
κείμενο.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "Εμφάνιση κειμένου" στη 
σελίδα 21.
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Αναπαραγωγή

1 Εισάγετε ένα δίσκο με την πλευρά της ετικέτας προς τα 
επάνω.
Ο δίσκος θα τραβηχτεί αυτόματα μέσα στη μονάδα.

Σημείωση
• Μόλις εισαχθεί ένας δίσκος, πατήστε το SOURCE για να 

μεταβείτε στη λειτουργία DISC.

2 Όταν αναπαράγετε MP3/WMA/AAC, πατήστε το  ή το 
για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο.

3 Πατήστε το  ή το  για να επιλέξετε το επιθυμητό 
κομμάτι (αρχείο).
Πατώντας και κρατώντας πατημένο το  ή το  θα γίνεται 
συνεχής γρήγορη μετακίνηση του κομματιού προς τα πίσω/
προς τα εμπρός.

4 Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το .
Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή πατήστε ξανά το .

5     Για να αφαιρέσετε το δίσκο, πατήστε  .

• Μην αφαιρείτε ένα CD πριν το τέλος του κύκλου αποβολής. Μη
προσπαθείτε να εισάγετε περισσότερους από ένα δίσκο τη φορά. 
Οποιοδήποτε από τα δύο θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία.

• Η ενδεικτική λυχνία "" ανάβει όταν εισαχθεί δίσκος.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίσκους CD τριών ιντσών (8 cm).
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων με προστασία κατά της

αντιγραφής DRM (Digital Rights Management) σε αυτήν τη μονάδα.

• Κατά την αναπαραγωγή δεδομένων MP3/WMA/AAC στη οθόνη
εμφανίζονται οι αύξοντες αριθμοί των αποθηκευμένων αρχείων στο 
δίσκο.

• Ο εμφανιζόμενος χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να μην αντιστοιχεί
στον πραγματικό χρόνο στην περίπτωση αναπαραγωγής αρχείου
εγγεγραμμένου με VBR (μεταβλητό ρυθμό Bit).

CD/MP3/WMA/AAC
(CDE-174BT/CDE-173BT
μόνο)

* Η απεικόνιση αφορά το μοντέλο CDE-173BT.

Σημειώσεις

Επανάληψη αναπαραγωγής

1 Πατήστε a 4.
Το τραγούδι επαναλαμβάνεται συνεχώς.
a*1  a*2  (off )  a

*1 Γίνεται επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός μόνο 
κομματιού.

*2 Γίνεται επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μόνο των αρχείων 
ενός φακέλου. (λειτουργία MP3/WMA/AAC μόνο)

2 Για να ακυρώσετε μια επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, 
επιλέξτε το (off) στην προηγούμενη διαδικασία.

M.I.X. (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)

1 Πατήστε 5s.
Τα τραγούδια αναπαράγονται με τυχαία σειρά. 
s*1  s ALL*2/3  (off )  s

*1 Γίνεται αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά μόνο των αρχείων ενός
φακέλου. (λειτουργία MP3/WMA/AAC)

*2     Γίνεται αναπαραγωγή των κομματιών/αρχείων με τυχαία
   σιιρά. (Λειτουργία CD ή MP3/WMA/AAC)

2     Για να ακυρώσετε μια αναπαραγωγή M.I.X., επιλέξτε το 
(off) στην προηγούμενη διαδικασία.

*3    Στη λειτουργία USB, όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα 
        στη μνήμη USB αναπαράγονται με τυχαία σειρά..

Αναζήτηση με βάση κείμενο CD

Σε δίσκους που χρησιμοποιούν κείμενο CD, μπορεί να γίνει αναζήτηση 
τραγουδιών και αναπαραγωγή τους με βάση τους αποθηκευμένους 
τίτλους τους. Σε δίσκους χωρίς κείμενο CD, οι αναζητήσεις γίνονται με 
βάση τον αύξοντα αριθμό του κομματιού που αντιστοιχεί σε κάθε 
τραγούδι.

1 Πατήστε το κουμπί ENTER κατά την αναπαραγωγή.
Αυτό θα ρυθμίσει τον τρόπο αναζήτησης και θα ανάψει την 
ενδεικτική λυχνία "".

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το
επιθυμητό κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
ENTER.
Η ενέργεια θα αναπαράγει το επιλεγμένο κομμάτι.
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Σημειώσεις
• Πατήστε το κουμπί  στη μέθοδο αναζήτησης για ακύρωση. 

Αλλιώς, η μέθοδος αναζήτησης θα ακυρωθεί αν δεν ενεργήσετε για 
60 δευτερόλεπτα.

• Αν ζητήσετε αναζήτηση με βάση κείμενο CD κατά τη διάρκεια 
αναπαραγωγής M.I.X., η μέθοδος αναπαραγωγής M.I.X. θα 
ακυρωθεί.

Αναζήτηση με βάση το όνομα φακέλων/
αρχείων (αφορά MP3/WMA/AAC)

Μπορεί να γίνει αναζήτηση με βάση το όνομα φακέλων και αρχείων και 
αυτά να φαίνονται στην οθόνη κατά την αναπαραγωγή τους.

1 Κατά την αναπαραγωγή MP3/WMA/AAC, πατήστε το 
κουμπί ENTER για να ενεργοποιήσετε τη μέθοδο 
αναζήτησης.
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία "".

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε τη μέθοδο 
αναζήτησης Folder Name (όνομα φακέλου) και, στη 
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

3 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε τον
επιθυμητό φάκελο.

4 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ENTER για 
τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για αναπαραγωγή του 
πρώτου αρχείου στον επιλεγμένο φάκελο.

Σημειώσεις

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για τουλάχιστον 2
δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη μέθοδο αναζήτησης. Αλλιώς, η 
μέθοδος αναζήτησης θα ακυρωθεί αν δεν ενεργήσετε για 
60 δευτερόλεπτα.

• Για να αναζητήσετε αρχεία ενώ είστε στη μέθοδο αναζήτησης Folder 
Name (όνομα φακέλου), πατήστε το κουμπί ENTER. Θα γίνει 
αναζήτηση στα αρχεία του φακέλου.

• Πατήστε το  για να εγκαταλείψετε τη μέθοδο αναζήτησης με βάση
το όνομα φακέλων στο βήμα 3 και να επιλέξετε μέθοδο αναζήτησης με 
βάση το όνομα αρχείων.

• Ο αρχικός φάκελος απεικονίζεται ως "\ROOT".
• Αν ζητήσετε αναζήτηση με βάση το όνομα φακέλων κατά τη διάρκεια 

αναπαραγωγής M.I.X., η μέθοδος αναπαραγωγής M.I.X. θα 
ακυρωθεί.

1 Κατά την αναπαραγωγή MP3/WMA/AAC, πατήστε το 
κουμπί ENTER για να ενεργοποιήσετε τη μέθοδο 
αναζήτησης.
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία "".

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε τη μέθοδο 
αναζήτησης με βάση το όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, 
πατήστε το κουμπί ENTER.

3 Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο περιστρέφοντας τον Rotary
encoder.

4 Πατήστε το κουμπί ENTER για αναπαραγωγή του
επιλεγμένου αρχείου.

Σημειώσεις

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για τουλάχιστον 2
δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη μέθοδο αναζήτησης. Αλλιώς, η 
μέθοδος αναζήτησης θα ακυρωθεί αν δεν ενεργήσετε για 
60 δευτερόλεπτα.

• Πατήστε το  ενώ είστε σε μέθοδο αναζήτησης για να επιστρέψετε 
στην προηγούμενη μέθοδο.

• Αν ζητήσετε αναζήτηση με βάση το όνομα αρχείων κατά τη διάρκεια 
αναπαραγωγής M.I.X., η μέθοδος αναπαραγωγής M.I.X. θα 
ακυρωθεί.

Μέθοδος αναζήτησης µε βάση το όνοµα 
φακέλων

Μέθοδος αναζήτησης µε βάση το όνοµα 
αρχείων

• Αν οποιοδήποτε από τα preset buttons (1 through 6) πιεστεί
κατά τη διάρκεια της λειτρουργίας αναζήτησης, μπορεί να 
γίνει ταχύτερα αναζήτηση πηγαίνοντας απευθείας στην 
αποθηκευμένη τοποθεσία. Για λεπτομέρειες, δείτε τη 
"Λειτουργία Άμεσης Αναζήτησης" στη σελίδα 33.

• Αν οποιοδήποτε από τα preset buttons (1 through 6) πιεστεί
κατά τη διάρκεια της λειτρουργίας αναζήτησης, μπορεί να 
γίνει ταχύτερα αναζήτηση πηγαίνοντας απευθείας στην 
αποθηκευμένη τοποθεσία. Για λεπτομέρειες, δείτε τη 
"Λειτουργία Άμεσης Αναζήτησης" στη σελίδα 33.

Αν οποιοδήποτε από τα preset buttons (1 through 6) πιεστεί
κατά τη διάρκεια της λειτρουργίας αναζήτησης, μπορεί να 
γίνει ταχύτερα αναζήτηση πηγαίνοντας απευθείας στην 
αποθηκευμένη τοποθεσία. Για λεπτομέρειες, δείτε τη 
"Λειτουργία Άμεσης Αναζήτησης" στη σελίδα 33.

•

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μπορείτε γρήγορα να 
επιστρέψετε στο τελευταίο επιλεγμένο επίπεδο ιεραρχίας στη 
λειτουργία αναζήτησης.

Πατήστε

Εμφανίζεται η ιεραρχία που επιλέξατε τελευταία στη 
λειτουργία αναζήτησης.

Σχετικά με τα MP3/WMA/AAC

ΠΡΟΣΟΧΗ
Με εξαίρεση την προσωπική χρήση, η αντιγραφή δεδοµένων 
ήχου (συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων MP3/WMA/AAC) ή 
η διανοµή τους, µεταφορά τους, ή η πιστή αντιγραφή τους, είτε 
δωρεάν είτε µε αµοιβή, χωρίς την άδεια του κατόχου των 
πνευµατικών δικαιωµάτων, απαγορεύεται αυστηρά από το Νόµο 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και από διεθνή συνθήκη.

Τι είναι το MP3;
Το MP3, του οποίου το επίσημο όνομα είναι "MPEG Audio Layer 3", είναι 
ένα πρότυπο συμπίεσης που θεσπίστηκε από τον ISO, το Διεθνή 
Οργανισμό Προτύπων, και το MPEG που αποτελεί ίδρυμα κοινής 
δράσης της IEC.
Τα αρχεία MP3 περιέχουν συμπιεσμένα δεδομένα ήχου. Η 
κωδικοποίηση MP3 είναι σε θέση να συμπιέζει τα δεδομένα ήχου σε 
εξαιρετικά μεγάλα ποσοστά, ελαττώνοντας το μέγεθος των αρχείων 
μουσικής μέχρι και στο ένα δέκατο του αρχικού τους μεγέθους. Αυτό 
επιτυγχάνεται διατηρώντας σε μεγάλο ποσοστό την ποιότητα ήχου CD. 
Η μέθοδος MP3 πραγματώνει τόσο μεγάλα ποσοστά συμπίεσης 
αφαιρώντας τους ήχους που δεν γίνονται αντιληπτοί από το ανθρώπινο 
αυτί ή που επικαλύπτονται από άλλους ήχους.

Απομνημόνευση θέσης αναζήτησης
15-GR



Τι είναι το WMA;
Το WMA, ή "Windows Media™ Audio", είναι συμπιεσμένα δεδομένα 
ήχου.
Τα δεδομένα WMA είναι παρόμοια με τα δεδομένα ήχου MP3.

Τι είναι το AAC;
AAC είναι τα αρχικά του "Advanced Audio Coding", και είναι μια βασική 
μορφή συμπίεσης δεδομένων ήχου που χρησιμοποιείται από τα MPEG2 
ή MPEG4.

Μέθοδος δημιουργίας αρχείων MP3/WMA/AAC
Τα δεδομένα ήχου συμπιέζονται χρησιμοποιώντας αντίστοιχο 
λογισμικό κωδικοποίησης για MP3/WMA/AAC. Για λεπτομέρειες 
σχετικά με τη δημιουργία αρχείων MP3/WMA/AAC, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήστη των αντίστοιχων λογισμικών.
Τα αρχεία MP3/WMA/AAC με δυνατότητα αναπαραγωγής στη συσκευή 
αυτή έχουν τις επεκτάσεις "mp3" / "wma" / "m4a". Αρχεία χωρίς 
επέκταση δεν μπορούν να αναπαραχθούν (υποστηρίζεται WMA έκδοση 
7.1, 8 και 9). Προστατευμένα αρχεία δεν υποστηρίζονται ούτε και τα 
ακατέργαστα αρχεία AAC (χρησιμοποιώντας την επέκταση ".aac").
Υπάρχουν διαφόρων ειδών εκδόσεις της μορφής AAC. Βεβαιώστε ότι το 
λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε είναι συμβατό με τις αποδεκτές 
μορφές που αναγράφονται παραπάνω. Υπάρχει περίπτωση η μορφή 
του αρχείου ήχου να είναι τέτοια, που να μην μπορεί να αναπαραχθεί το 
περιεχόμενό του, ακόμη και αν η επέκταση του αρχείου είναι από τις 
αποδεκτές επεκτάσεις.
Υποστηρίζεται η αναπαραγωγή αρχείων AAC που κωδικοποιήθηκαν 
από την iTunes.

Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δειγματοληψίας και bit αναπαραγωγής

MP3

WMA

AAC

Η συσκευή αυτή μπορεί να μην αναπαράγει σωστά ανάλογα με τους 
ρυθμούς δειγματοληψίας.

Τίτλοι ID3/τίτλοι WMA
Η συσκευή αυτή υποστηρίζει τίτλους ID3 v1 και v2, και WMA.
Αν δεδομένα τίτλου περιέχονται σε αρχείο MP3/WMA/AAC, η συσκευή 
αυτή έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει στην οθόνη τον τίτλο του 
τραγουδιού (τίτλος κομματιού), το όνομα του καλλιτέχνη, το όνομα του 
άλμπουμ με δεδομένα τίτλου ID3/WMA.
Η συσκευή αυτή μπορεί να εμφανίζει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες 
ενός byte (μέχρι 30 στην περίπτωση τίτλων ID3 και μέχρι 15 στην 
περίπτωση τίτλων WMA) και την παύλα υπογράμμισης. Στη θέση μη 
υποστηριζόμενων χαρακτήρων, εμφανίζεται η ένδειξη "NO SUPPORT".
Εάν οι πληροφορίες περιέχουν χαρακτήρες διαφορετικούς από τις 
πληροφορίες ετικέτας ID3, το αρχείο ήχου ενδεχομένως δεν θα 
αναπαραχθεί.
Οι πληροφορίες τίτλων μπορεί να μην απεικονίζονται σωστά ανάλογα 
με το περιεχόμενό τους.

Παραγωγή δίσκων MP3/WMA/AAC
Τα αρχεία MP3/WMA/AAC πρώτα δημιουργούνται και μετά 
εγγράφονται σε ένα CD-R ή CD-RW με τη χρήση ενός λογισμικού 
εγγραφής CD-R. Ένας δίσκος μπορεί να χωρέσει μέχρι 510 αρχεία/
φακέλους (συμπεριλαμβανομένου του αρχικού φακέλου), και ο 
μέγιστος αριθμός φακέλων είναι 255.
Η αναπαραγωγή μπορεί να μην είναι δυνατή αν ο δίσκος ξεπεράσει τα 
όρια που περιγράφηκαν παραπάνω.

Υποστηριζόμενα μέσα
Τα μέσα από τα οποία μπορεί να αναπαράγει αυτή η συσκευή είναι 
CD-ROM, CD-R, και CD-RW.

Αντίστοιχα συστήματα αρχείων
Η συσκευή αυτή υποστηρίζει δίσκους που έχουν διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τα Επίπεδο 1 ή Επίπεδο 2 του προτύπου ISO9660.
Το πρότυπο ISO9660 επιβάλλει κάποιους περιορισμούς που οφείλετε να 
γνωρίζετε.
Το μέγιστο βάθος εμπεριεχομένων υποφακέλων είναι 8 
(συμπεριλαμβανομένου του αρχικού φακέλου). Ο αριθμός των 
χαρακτήρων για όνομα φακέλου/αρχείου είναι περιορισμένος.
Δεκτοί χαρακτήρες για ονόματα φακέλων/αρχείων είναι τα γράμματα 
A-Z (μόνο κεφαλαία), τα αριθμητικά ψηφία 0-9, και η '_' (παύλα 
υπογράμμισης).
Η συσκευή αυτή μπορεί επίσης να αναπαράγει δίσκους σε μορφή Joliet, 
Romeo, κλπ., καθώς και άλλα πρότυπα που είναι συμβατά με το 
πρότυπο ISO9660. Όμως, μερικές φορές τα ονόματα αρχείων, ονόματα 
φακέλων, κλπ. δεν απεικονίζονται σωστά.

Υποστηριζόμενες μορφές
Η συσκευή αυτή υποστηρίζει CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Enhanced 
CD (CD-Extra) και Multi-Session.
Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να αναπαράγει σωστά δίσκους που έχουν 
εγγραφεί με τα συστήματα Track At Once ή packet writing.

Ρυθμοί δειγμα-
τοληψίας:

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 
12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Ρυθμοί Bit: 8 - 320 kbps

Ρυθμοί δειγμα-
τοληψίας:

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz

Ρυθμοί Bit: 32 - 192 kbps

Ρυθμοί δειγμα-
τοληψίας:

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 
12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Ρυθμοί Bit: 16 - 320 kbps

Σειρά αναπαραγωγής των αρχείων
Τα αρχεία αναπαράγονται σύμφωνα με τη σειρά που το λογισμικό 
εγγραφής τα έγγραψε πάνω στο δίσκο. Επομένως, η σειρά 
αναπαραγωγής ενδέχεται να μην είναι η αναμενόμενη. Επιβεβαιώστε τη 
σειρά εγγραφής στο υποστηρικτικό υλικό του λογισμικού. Η σειρά 
αναπαραγωγής των φακέλων και των αρχείων έχει ως εξής.

* Ο αύξων αριθμός/το όνομα ενός φακέλου δεν θα εμφανίζονται αν δεν

Αρχικός 
φάκελος

Φάκελος Αρχείο MP3/WMA/AAC

υπάρχουν αναγνώσιμα αρχεία στο φάκελο. 
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Ρυθμοί Bit
Είναι ο ρυθμός συμπίεσης του "ήχου" που καθορίζεται για την 
κωδικοποίηση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός Bit τόσο καλύτερη 
είναι η ποιότητα του ήχου, αλλά ταυτόχρονα και τόσο ογκωδέστερα 
είναι τα αρχεία.

Ρυθμός δειγματοληψίας
Η τιμή αυτή δείχνει πόσες φορές το δευτερόλεπτο λαμβάνεται δείγμα 
δεδομένων (εγγράφεται). Για παράδειγμα, τα μουσικά CD 
χρησιμοποιούν ρυθμούς δειγματοληψίας 44,1 kHz, που σημαίνει ότι 
κάθε δευτερόλεπτο λαμβάνονται 44.100 δείγματα ήχου. Όσο 
μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός δειγματοληψίας τόσο καλύτερη είναι η 
ποιότητα του ήχου, αλλά ταυτόχρονα και τόσο ογκωδέστερα είναι τα 
αρχεία.

Κωδικοποίηση
Η μετατροπή μουσικών CD, αρχείων WAVE (AIFF) και άλλων αρχείων 
ήχου σε προκαθορισμένη συμπιεσμένη μορφή.

Τίτλος (Tag)
Οι πληροφορίες για τραγούδια όπως οι τίτλοι, τα ονόματα των 
καλλιτεχνών, τα ονόματα των άλμπουμ, κλπ., που περιέχονται μέσα στα 
αρχεία MP3/WMA/AAC.

Αρχικός φάκελος
Ο αρχικός φάκελος (root folder ή root directory) βρίσκεται στην 
κορυφή του συστήματος αρχείων. Ο αρχικός φάκελος περιέχει όλους 
τους φακέλους και όλα τα αρχεία. Δημιουργείται αυτόματα σε όλους 
τους δίσκους εγγραφής.

Ρύθμιση των στοιχείων Επίπεδο Subwoofer/
Επίπεδο Bass/Επίπεδο Mid/Επίπεδο Treble/
Balance (ισορροπία) (μεταξύ αριστερού και 
δεξιού ηχείου)/Fader (μεταξύ εμπρός και 
πίσω ηχείου)//Defeat

Πατήστε το AUDIO επανειλημμένα για να επιλέξετε την 
επιθυμητή μέθοδο.
Κάθε πάτημα αλλάζει τη μέθοδο ως εξής:
SUBWOOFER*1  BASS LEVEL*2  MID LEVEL*2  TRE LEVEL*2 
 BALANCE  FAERD  DEFEAT  VOLUME  SUBWOOFER

*1 Όταν η λειτουργία subwoofer έχει οριστεί στο OFF, το επίπεδό 
της δεν μπορεί να ρυθμιστεί, ανατρέξτε στο 
"Ρύθμιση Subwoofer σε ON/OFF" στη σελίδα 19.

*2 Το στοιχείο μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν το DEFEAT είναι
ρυθμισμένο σε OFF.

Σημείωση
• Αν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για 5 δευτερόλεπτα, η μονάδα 

επιστρέφει αυτόματα στην κανονική λειτουργία.

2 Στρέψτε τον Rotary encoder μέχρις ότου επιτύχετε τον 
επιθυμητό ήχο σε κάθε μέθοδο.
Ρυθμίζοντας το DEFEAT σε ON, οι προηγούμενες ρυθμίσεις 
επιπέδου για τις επιλογές BASS, MID και TRE LEVEL 
επιστρέφουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ρύθμιση ήχου

Subwoofer 0 ~ +15

Επίπεδο Bass (μπάσα) -7 ~ +7

Επίπεδο Mid (μεσαία) -7 ~ +7

Επίπεδο Treble (πρίμα) -7 ~ +7

Balance (Ισορροπία) L15 ~ R15

Fader R15 ~ F15

Defeat ON/OFF

Volume (Ένταση ήχου) 0 ~ 35

Ορολογία

* Η απεικόνιση αφορά το μοντέλο CDE-173BT.

1
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Ρύθμιση ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε εύκολα τη μονάδα, ώστε να ικανοποιεί τις 
προτιμήσεις σας και τον τρόπο χρήσης. Από το μενού AUDIO SETUP, 
μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση ήχου (Audio).

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
AUDIOSETUP για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ώστε να 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία SETUP.

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το στοιχείο 
AUDIO και μετά πατήστε το κουμπί ENTER.
AUDIO  GENERAL  DISPLAY  TUNER  iPod  BLUETOOTH

3 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το
επιθυμητό μενού ρύθμισης ήχου και, στη συνέχεια, 
πατήστε το κουμπί ENTER.

*1 Η ρύθμιση δεν είναι δυνατή αν το DEFEAT έχει οριστεί σε ON.
*2 Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούνται στη ρύθμιση

FACTORY EQ ή 3BAND EQ επηρεάζουν και τις υπόλοιπες 
ρυθμίσεις.

*3 Στο βήμα 3, είναι δυνατή η επιλογή τριών στοιχείων ρύθμισης
ήχου (Bass, Mid και Treble) στη λειτουργία 3BAND EQ, 
επομένως, στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το 
επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
ENTER για να συνεχίσετε με το βήμα 4.

*4 Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες αν το SUBWOOFER έχει 
ρυθμιστεί στο OFF.

4 Στρέψτε τον Rotary encoder για να αλλάξετε τη ρύθμιση 
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
(π.χ. επιλέξτε SUBW ON ή SUBW OFF)

5 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
AUDIOSETUP για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ώστε να 
επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

Σημειώσεις
• Πατώντας το κουμπί  επιστρέφετε στην προηγούμενη λειτουργία 

του μενού ήχου.

• Αν δεν ενεργήσετε εντός 60 δευτερολέπτων, τότε αυτόματα η μέθοδος 
του μενού ήχου ακυρώνεται.

10 τυπικές ρυθμίσεις equalizer έχουν αποθηκευθεί από τον 
κατασκευαστή για μια ποικιλία μουσικού υλικού. Οι ρυθμίσεις του 
στοιχείου USER δημιουργούνται στη λειτουργία 3BAND EQ.

USER / FLAT (Αρχική ρύθμιση) / POPS / ROCK / ΝEWS / JAZZ / 
ELEC DANCE / HIP HOP / EASY LIS / COUNTRY / CLASSICAL

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του equalizer για να δημιουργήσετε 
μια καμπύλη απόκρισης που θα ικανοποιεί περισσότερο τις προσωπικές 
σας προτιμήσεις. Είναι δυνατή η ρύθμιση των στοιχείων Bass, Mid και 
Treble σε αυτήν τη λειτουργία.

Ρύθµιση του χειριστηρίου Bass

1 Αφού επιλέξετε τη ρύθμιση BASS στο στοιχείο 3BAND EQ, 
στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το 
επιθυμητό στοιχείο ρύθμισης της λειτουργίας Bass και, 
στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ENTER.
WIDTH (Q)  CENTER FRQ  LEVEL

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε την 
επιθυμητή τιμή ρύθμισης και, στη συνέχεια, πατήστε το 
κουμπί ENTER.

3 Πατήστε το κουμπί  για επιστροφή στο προηγούμενο 
βήμα.

 Ρύθµιση του εύρους ζώνης µπάσων (WIDTH (Q))

Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το 
επιθυμητό εύρος ζώνης μπάσων.
WIDE 0,50  MEDIUM 1,00  MEDIUM 1,50  NARROW 2,00

Αλλάζει το εύρος μπάσων προς ενίσχυση σε μεγάλο ή σε μικρό. Ρύθμιση 
μεγάλου εύρους θα ενισχύσει μεγαλύτερο διάστημα συχνοτήτων από 
τις δύο πλευρές της κεντρικής συχνότητας. Μια στενότερη ρύθμιση θα 
ενισχύσει μόνο τις συχνότητες που είναι κοντά στην κεντρική 
συχνότητα.

 Ρύθµιση της κεντρικής συχνότητας µπάσων (CENTER FRQ)

Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε την 
επιθυμητή κεντρική συχνότητα μπάσων.
60 (Hz)  80 (Hz)  100 (Hz)   120 (Hz) 
Δίνει έμφαση στο εύρος συχνοτήτων μπάσων που εμφανίζεται.

 Ρύθµιση του επιπέδου Bass

Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το 
επιθυμητό επίπεδο μπάσων (–7~+7)*.
Μπορείτε να αυξήσετε ή να ελαττώσετε το επίπεδο μπάσων.

* Η ρύθμιση μπορεί επίσης να γίνει πατώντας το AUDIO. 
Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση των στοιχείων Επίπεδο Subwoofer/
Επίπεδο Bass/Επίπεδο Mid/Επίπεδο Treble/Balance (ισορροπία)
(μεταξύ αριστερού και δεξιού ηχείου)/Fader (μεταξύ εμπρός και 
πίσω ηχείου)/Defeat" στη σελίδα 17.

Ρύθµιση του χειριστηρίου Mid

1 Αφού επιλέξετε τη ρύθμιση MID στο στοιχείο 3BAND EQ,
στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το 
επιθυμητό στοιχείο ρύθμισης της λειτουργίας Mediant 
και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ENTER.
WIDTH (Q)  CENTER FRQ  LEVEL

Κάντε τα βήµατα 1 έως 5 για να επιλέξετε την κατηγορία που 
θέλετε να αλλάξετε. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο 
αλλαγής κάθε ρύθµισης, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες.

Αποθηκευµένες ρυθµίσεις Equalizer (F-EQ)

Ρύθµιση της καµπύλης του παραµετρικού 
equalizer (3BAND EQ)

(π.χ επιλέξτε SUBWOOFER)

Πατώντας και κρατόντας το κουμπί  για τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα επιστρέφετε στην κανονική λειτουργία.

•

Αντικείμενο ρύθμισης: FACTORY EQ

Περιεχόμενα ρύθμισης:

  Αντικείμενο Ρύθμισης: 3BAND EQ
  Περαιτέρω Αντικείμενα Ρύθμισης: BASS / MID / TREBLE

POWER IC MX SETTING
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2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε την 
επιθυμητή τιμή ρύθμισης, και στη συνέχεια πατήστε το 
κουμπί ENTER.

3 Πατήστε το κουμπί  για επιστροφή στο προηγούμενο 
βήμα.

 Ρύθµιση του εύρους ζώνης µεσαίων (WIDTH (Q))

Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το 
επιθυμητό εύρος ζώνης μεσαίων.
WIDE 0,75  MEDIUM 1,00  MEDIUM 1,25  NARROW 1,50 

 Ρύθµιση της κεντρικής συχνότητας µεσαίων (CENTER FRQ)

Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε την 
επιθυμητή κεντρική συχνότητα μεσαίων.
 500 (Hz)  1,0k (Hz)   1,5k (Hz)  2,5k (Hz)

 Ρύθµιση του επιπέδου Mid

Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το 
επιθυμητό επίπεδο μεσαίων (-7 ~ +7)*.
Μπορείτε να αυξήσετε ή να ελαττώσετε το επίπεδο μεσαίων.

* Η ρύθμιση μπορεί επίσης να γίνει πατώντας το AUDIO. 
Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση των στοιχείων Επίπεδο Subwoofer/
Επίπεδο Bass/Επίπεδο Mid/Επίπεδο Treble/Balance (ισορροπία)
(μεταξύ αριστερού και δεξιού ηχείου)/Fader (μεταξύ εμπρός και 
πίσω ηχείου)/Defeat" στη σελίδα 17.

Ρύθµιση του χειριστηρίου Treble

1 Αφού επιλέξετε τη ρύθμιση TREBLE στο στοιχείο 3BAND
EQ, στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το 
επιθυμητό στοιχείο ρύθμισης της λειτουργίας Treble και, 
στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ENTER.
WIDTH (Q)  CENTER FRQ  LEVEL

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε την 
επιθυμητή τιμή ρύθμισης και, στη συνέχεια, πατήστε το 
κουμπί ENTER.

3 Πατήστε το κουμπί  για επιστροφή στο προηγούμενο 
βήμα.

 Ρύθµιση του εύρους ζώνης πρίµων (WIDTH (Q))

Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε 
το επιθυμητό εύρος ζώνης πρίμων.
WIDE 0,75  NARROW 1,25

 Ρύθµιση της κεντρικής συχνότητας πρίµων (CENTER FRQ)

Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε την 
επιθυμητή κεντρική συχνότητα πρίμων.
7,5K (Hz)  10,0K (Hz)  12,5K (Hz)  15,0K (Hz)

 Ρύθµιση του επιπέδου Treble

Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το 
επιθυμητό επίπεδο πρίμων (–7~+7)*.
Μπορείτε να αυξήσετε ή να ελαττώσετε το επίπεδο πρίμων.

* Η ρύθμιση μπορεί επίσης να γίνει πατώντας το AUDIO. 
Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση των στοιχείων Επίπεδο Subwoofer/
Επίπεδο Bass/Επίπεδο Mid/Επίπεδο Treble/Balance (ισορροπία)
(μεταξύ αριστερού και δεξιού ηχείου)/Fader (μεταξύ εμπρός και 
πίσω ηχείου)/Defeat" στη σελίδα 17.

Το φίλτρο High Pass στη μονάδα αυτή μπορεί να ρυθμιστεί με τρόπο 
ώστε να ικανοποιούνται οι προσωπικές σας προτιμήσεις. Αυτή η 
δυνατότητα λειτουργεί καλύτερα όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 
με ένα subwoofer.

  Αντικείμενο ρύθμισης: HPF

Περιεχόμενα ρύθμισης:
OFF (Αρχική ρύθμιση) / 60 (Hz) / 80 (Hz) / 120 (Hz) / 160 (Hz)
Αναπαράγονται όλες οι συχνότητες που βρίσκονται πάνω από την 
επιλεγμένη συχνότητα αποκοπής.

Ρύθµιση του φίλτρου High Pass (αποκοπή 
χαµηλών συχνοτήτων)

Το επίπεδο έντασης κάθε πηγής είναι ανεξάρτητα ρυθμιζόμενο. Για 
παράδειγμα, αν το επίπεδο TUNER ακούγεται χαμηλότερο από του 
CD, το επίπεδό του μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς να επηρεάσει τις 
άλλες πηγές.

    Αντικείμενο ρύθμισης: VOL LV ADJ

Ρύθµιση του επιπέδου έντασης πηγής 

    Περαιτέρω αντικείμενα ρύθμισης: TUNER / DISC* / USB  

iPod /BT AUDIO / AUX
Περιεχόμενα ρύθμισης:

μόνο.

Όταν το subwoofer είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να ρυθμίσετε το 
επίπεδο εξόδου του subwoofer (ανατρέξτε στο "Ρύθμιση των στοιχείων 
Επίπεδο Subwoofer/Επίπεδο Bass/Επίπεδο Mid/Επίπεδο Treble/Balance 
(ισορροπία) (μεταξύ αριστερού και δεξιού ηχείου)/Fader (μεταξύ 
εμπρός και πίσω ηχείου)/Defeat" στη σελίδα 17).

  Αντικείμενο ρύθμισης: SUBWOOFER

Περιεχόμενα ρύθμισης:
ON (Αρχική ρύθμιση) / OFF

ON:
Το σήμα του subwoofer εξάγεται από τους ακροδέκτες RCA 
του Subwoofer (ανατρέξτε στο "Συνδέσεις" στη σελίδα 46).

OFF:
Δεν εξάγεται σήμα subwoofer από τους ακροδέκτες RCA του 
Subwoofer (ανατρέξτε στο "Συνδέσεις" στη σελίδα 46).

Ρύθµιση Subwoofer σε ON/OFF
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Η φάση εξόδου του subwoofer εναλλάσσεται μεταξύ του SUBWOOFER 
NORMAL (0°) και του SUBWOOFER REVERSE (180°). Για να 
ρυθμίσετε το επίπεδο, στρέψτε τον Rotary encoder. Μία από αυτές τις 
ρυθμίσεις ενδέχεται να παράγει καλύτερο ήχο σε σχέση με τις άλλες, 
ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης του subwoofer.

  Αντικείμενο ρύθμισης: SUBW PHASE

Περιεχόµενα ρύθµισης:
NORMAL (Αρχική ρύθμιση) / REVERSE

Όταν το subwoofer είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 
του SYS 1 και του SYS 2 για το επιθυμητό εφέ subwoofer.

  Αντικείμενο ρύθμισης: SUBW SYS

Ρύθµιση περιεχοµένων:
SUBW SYS 1 / SUBW SYS 2 (Αρχική ρύθμιση)

SUBW SYS 1:
Το επίπεδο subwoofer αλλάζει σύμφωνα με τη ρύθμιση της κύριας 
έντασης ήχου.

SUBW SYS 2:
Το επίπεδο subwoofer αλλάζει διαφορετικά από τη ρύθμιση της 
κύριας έντασης ήχου. Για παράδειγμα, ακόμη και σε ρυθμίσεις 
χαμηλής έντασης, το subwoofer είναι ακουστό.

Ρύθµιση του Subwoofer Phase (φάση 
Subwoofer)

Ρύθµιση του Subwoofer System

Εξωτερική συσκευή

Σύνδεση με εξωτερικό ενισχυτή (POWER IC)

   Αντικείμενο ρύθμισης: POWER IC

Όταν συνδεθεί ένας εξωτερικός ενισχυτής, η ποιότητα ήχου μπορεί να
βελτιωθεί σταματώντας την παροχή ρεύματος από τον ενσωματωμένο 
ενισχυτή.

Περιεχόμενα ρύθμισης:

OFF/ON (Αρχική ρύθμιση)
OFF:

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν η γραμμή εξόδου αυτής
της μονάδας χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει ένα εξωτερικό 
ενισχυτή. Σε αυτή τη λειτουργία ο ενσωματωμένος ενισχυτής της 
μονάδας είναι απενεργοποιημένος και δεν μπορεί να 
τροφοδοτήσει ηχεία.

ON:
Τα ηχεία τροφοδοτούνται από τον ενσωματωμένο ενισχυτή.

Το φίλτρο Low Pass στη μονάδα αυτή μπορεί να ρυθμιστεί με τρόπο 
ώστε να ικανοποιούνται οι προσωπικές σας προτιμήσεις.

  Αντικείμενο ρύθμισης: SUBW LPF

Περιεχόµενα ρύθµισης:
OFF (Αρχική ρύθμιση) / LPF 60 (Hz) / LPF 80 (Hz) / 
LPF 120 (Hz) / LPF 160 (Hz)
Αναπαράγονται όλες οι συχνότητες που είναι χαμηλότερες από την 
επιλεγμένη συχνότητα αποκοπής.

Ρύθµιση του φίλτρου Low Pass (αποκοπή 
υψηλών συχνοτήτων)

Ενισχυτής

Ενισχυτής

Εμπρός

Εμπρός

Αριστερό

Αριστερό

Δεξί

Δεξί

Πίσω

Πίσω

Ηχείο
Εμπρός δεξί

Ηχείο
Πίσω δεξί

Ηχείο
Πίσω αριστερό

Ηχείο
Εμπρός αριστερό

Ηχεία

Δεξί
Πίσω

Εμπρός
Δεξί

Αριστερό
Πίσω

Εμπρός
Αριστερό

Σημείωση

• Κανένας ήχος δεν παράγεται από το σύστημα όταν η ισχύς
εξόδου έχει ρυθμιστεί στο OFF.

Ρύθµιση του επιπέδου ΜΧ

Το ΜΧ (Media Xpander) κάνει τα φωνητικά ή τα μουσικά
όργανα να ακούγονται ευδιάκριτα, ανεξάρτητα από την 
πηγή μουσικής. Το CD, iPod, κτλ, θα μπορεί να αναπαράγει 
τη μουσική καθαρά, ακόμη και σε αυτοκίνητα με έντονο 
θόρυβο κύλισης.

   Αντικείμενο ρύθμισης: MX SETTING
Περιεχόμενα ρύθμισης:

CD* / CMPM* / USB / iPod / BT AUDIO / AUX
CD* (LEVEL 1 ως 3):

Η λειτουργία CD επεξεργάζεται μεγάλη ποσότητα
δεδομένων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Το ΜΧ εκμεταλλεύεται αυτή τη μεγάλη ποσότητα 
δεδομένων για να αναπαράξει ένα πιο καθαρό, 
ευδιάκριτο αποτέλεσμα.
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Εμφάνιση κειμένου

Πληροφορίες κειμένου, όπως το όνομα του δίσκου και ο τίτλος του 
κομματιού, θα εμφανίζονται στην οθόνη εφόσον ο αναπαραγόμενος 
δίσκος είναι συμβατός με κείμενο CD. Είναι επίσης εφικτή η εμφάνιση 
του ονόματος του φακέλου, του ονόματος του αρχείου ή του τίτλου, 
κλπ. κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA/AAC.

Πατήστε VIEW.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί θα αλλάζει το εμφανιζόμενο 
κείμενο.

Σημείωση
• Όταν η ρύθμιση TEXTSCROLL για την κύλιση του κειμένου έχει ορισθεί

στο SCR MANUAL (ανατρέξτε στις "Ρυθμίσεις κύλισης στη σελίδα 
25), πατήστε και κρατήστε πατημένο το VIEW για τουλάχιστον 
2 δευτερόλεπτα, τότε το τρέχον κείμενο κυλίεται μια φορά (δεν 
ισχύει στη λειτουργία ραδιοφώνου).

Οι ενδείξεις στη λειτουργία ραδιοφώνου:
Αν υπάρχει λειτουργία PS (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος)

Αν δεν υπάρχει λειτουργία PS (Όνομα υπηρεσίας 
προγράμματος)

Οι ενδείξεις στη λειτουργία CD (CDE-174BT/CDE-173BT μόνο):

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ/ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΝΥΘΕΙ 
 ΚΕΙΜΕΝΟ (ΟΝΟΜΑ ΔΙΣΚΟΥ)*4  
ΚΕΙΜΕΝΟ (ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ)*4  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ/ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΝΥΘΕΙ

Οι ενδείξεις στη λειτουργία MP3/WMA/AAC:

PS (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος)*1  ΟΝΟΜΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ*2  ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ*2  PTY (Τύπος 
προγράμματος)*3  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ*2  PS (Όνομα 
υπηρεσίας προγράμματος)

Άλλες λειτουργίες
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CMPM* / USB / iPod / BT AUDIO (LEVEL 1 ως 3):

Διορθώνει πληροφορίες που χάθηκαν τη στιγμή της
συμπίεσης. Αυτό αναπαράγει ένα καλά 
ισορροπημένο ήχο, κοντά στον αυθεντικό.

AUX (LEVEL 1 ως 3):
Επιλέξτε τη λειτουργία ΜΧ (CMPM, MOVIE, ή MUSIC) που 
ανταποκρίνεται στο συνδεδεμένο μέσο.

* CDE-174BT/CDE-173BT μόνο

Σημειώσεις

•

•

•

•
•

Κάθε πηγή μουσικής, όπως CD και MP3/WMA/AAC μπορεί να
έχει  τη δική του ρύθμιση ΜΧ.
Σε δίσκους που έχουν ταυτόχρονα MP3/WMA/AAC και CD-DA,
όταν η πηγή αλλάζει από "MP3/WMA/AAC σε CD-DA" ή από
"CD-DA σε MP3/WMA/AAC, η αλλαγή της λειτουργίας ΜΧ 
μπορεί να καθυστερήσει ελαφρά την αναπαραγωγή.

Επιλέγοντας LEVEL OFF, η λειτουργια ΜΧ κάθε πηγής μουσικής
τίθεται στο OFF.
Η λειτουργία  δεν λειτουργεί όταν το DEFEAT είναι στο ΟΝ.
Δεν υπάρχει λειτουργία ΜΧ για το ραδιόφωνο FM, MW και LW.

* Η απεικόνιση αφορά το μοντέλο CDE-173BT.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ*2  ΟΝΟΜΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ*2  PTY (Τύπος προγράμματος)*3  
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ*2  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ/ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΝΥΘΕΙ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ  ΟΝΟΜΑ 
ΦΑΚΕΛΟΥ*5  ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ*6  ΟΝΟΜΑ 
ΑΛΜΠΟΥΜ*6  ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ*6  → ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ/ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΝΥΘΕΙ

Οι ενδείξεις στη λειτουργία iPod:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ/ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΝΥΘΕΙ   
ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ*6  ΟΝΟΜΑ ΑΛΜΠΟΥΜ*6  
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ*6  → ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ/
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΝΥΘΕΙ



*3

*3

R*3
Τα συμβατά με κείμενο CD περιέχουν πληροφορίες κειμένου όπως το 
όνομα του δίσκου και ο τίτλος του κομματιού. Τέτοια πληροφορία 
κειμένου αναφέρεται ως "text".

Σημειώσεις
• Μερικοί χαρακτήρες μπορεί να μην απεικονίζονται σωστά στη μονάδα

αυτή, ανάλογα με τον τύπο του χαρακτήρα.
• Η ένδειξη "NO SUPPORT" εμφανίζεται όταν οι επιθυμητές 

πληροφορίες κειμένου δεν είναι δυνατόν να εμφανιστούν σε αυτήν τη 
μονάδα.

• Οι πληροφορίες κειμένου ή τίτλων μπορεί να μην απεικονίζονται
σωστά, ανάλογα με το περιεχόμενό τους.

Χρήση του Μπροστινού ακροδέκτη εισόδου 
AUX

Συνδέστε μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής κλπ. 
συνδέοντάς την απλώς με την είσοδο στην πρόσοψη. Απαιτείται 
προαιρετικό καλώδιο σύνδεσης (τυπικό RCA σε βύσμα 3,5ø 
mini-phono ή 3,5ø σε βύσμα 3,5ø mini-phono).

Πατήστε το κουμπί SOURCE και επιλέξτε τη λειτουργία 
AUXILIARY για ακρόαση της φορητής συσκευής.

Σημειώσεις
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν το AUX SETUP έχει 

ρυθμιστεί στο ON. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "Ρύθμιση 
της μεθόδου AUX SETUP" στη σελίδα 24.•
Αν μια μνήμη USB συνδέεται απευθείας στην εμπρός θύρα USB,
το μέγεθος ή το σχήμα της μπορεί να παρέμβει στους χειρισμούς 
οδήγησης. Αποφύγετε να κάνετε συνδέσεις στην είσοδο AUX και 
τη θύρα USB ταυτόχρονα. (CDE-174BT/CDE-173BT μόνο).

Σχετικά µε τη λειτουργία "text"

Φορητή συσκευή 
αναπαραγωγής κλπ.

Κύρια µονάδα

ή

Προαιρετικό καλώδιο σύνδεσης (βύσµατα 
RCA [κόκκινο, λευκό] βύσµατα 3,5ø mini) ή 
(βύσµατα 3,5ø mini).

Οι ενδείξεις στη λειτουργία BLUETOOTH Audio:
BT A/ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΝΥΘΕΙ*7  ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ*6 
 ΟΝΟΜΑ ΑΛΜΠΟΥΜ*6  ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ*6  BT A/
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΝΥΘΕΙ

*1 Πατήστε και κρατήστε VIEW για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα 
αν εμφανίζεται το PS στη λειτουργία ραδιοφώνου, η συχνότητα
εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα.

*2 Αν δεν υπάρχει μήνυμα κειμένου ή η μονάδα δεν μπορεί να λάβει
το μήνυμα σωστά, εμφανίζεται το "NO DATA"/"NO TEXT".

*3 Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη εκπομπή PTY, εμφανίζεται το "NO PTY".

*4 Εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή δίσκου με κείμενο CD. Αν δεν 
υπάρχει κείμενο (Όνομα δίσκου ή όνομα τραφουδιού", εμφανίζεται  
το "DISC TEXT/TRACK TEXT".

*5 Αν δεν υπάρχει κείμενο (Όνομα φακέλου ή όνομα αρχείου), 
εμφανίζεται το "FOLDER"/"FILE".

*6 Αν ένα αρχείο MP3/WMA/AAC περιέχει πληροφορίες τύπου ID3 tag/
WMA tag, οι πληροφορίες τύπου ID3 tag/WMA tag εμφανίζονται (π.χ. 
όνομα τραγουδιού, όνομα καλλιτέχνη, και όνομα άλμπουμ). Όλα τα 
υπόλοιπα δεδομένα τύπου tag αγνοούνται.

*7 Ανάλογα με το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, ο χρόνος που έχει
διανυθεί μπορεί να μην εμφανίζεται.

Ρύθμιση μέσω του μενού επιλογών

Μπορείτε γρήγορα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται
με την παρούσα Πηγή χρησιμοποιώντας το Μενού Επιλογών.

1 Πατήστε και κρατήστε                          /ΟΡΤΙΟΝ για 
τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε 
το μενού επιλογών της παρούσας πηγής.

Σημείωση
• Το μενού επιλογών ποικίλει ανάλογα με την πηγή.

2 Στρέψτε το Rotary encoder για να επιλέξετε το επιθυμητό
αντικείμενο, και μετά πατήστε

3 Στρέψτε το Rotary encoder για να αλλάξετε τη ρύθμιση,
και μετά πατήστε

Μετά τη ρύθμιση, η οθόνη θα επιστρέψει στην παρούσα πηγή
αυτόματα.

Τα ακόλουθα αντικείμενα ρύθμισης εμφανίζονται όταν η MENU
LANG έχει οριστεί σε ENGLISH. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο 
"Ρύθμιση της Γλώσσας Μενού" στη σελίδα 24.

   Αντικείμενο ρύθμισης:

Λειτουργία TUNER:

Λειτουργία DISC (CDE-174BT/CDE-173BT μόνο):

Λειτουργία USB:

Λειτουργία iPod:

Λειτουργία BT AUDIO:

Λειτουργία AUX:

Λειτουργία PHONE (Λειτουργία χωρίς κλήσεις):

Λειτουργία PHONE (Λειτουργία με κλήσεις):

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

CD SET*4 ↔ VOL LV ADJ*2 ↔ MX SETTING*5 ↔ DIMMER

VOL LVL ADJ*2 ↔ MX SETTING*5 ↔ DIMMER*3

APP DIRECT*6 ↔ iPod SET*7 ↔ VOL LV ADJ*2 ↔ 
MX SETTING*5 ↔ DIMMER*3

BT SET*8 ↔ VOL LV ADJ*2 ↔ MX SETTING*5 ↔ DIMMER

AUX SET*9 ↔ VOL LV ADJ*2 ↔ MX SETTING*5 ↔ DIMME

PHONE SET*10 ↔VOL LV ADJ*11 ↔ DIMMER*3

MIC GAIN*12 ↔ CALL SOUND*12 ↔ SPK SWITCH*13 ↔
VOICE MUTE*14 ↔ CALL WAIT*15 ↔ END CALL*16 ↔
VOL LV ADJ*11 ↔ DIMMER*3
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Ρύθμιση
Μπορείτε να προσαρμόσετε εύκολα τη μονάδα, έτσι ώστε να ικανοποιεί 
τις προτιμήσεις σας και τον τρόπο χρήσης. Από το μενού SETUP 
μπορείτε να μεταβάλλετε τις ρυθμίσεις GENERAL, DISPLAY κλπ.

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
AUDIOSETUP για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ώστε να 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία SETUP.

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το
επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
ENTER.
(π.χ. επιλέξτε GENERAL)
AUDIO*1  GENERAL  DISPLAY  TUNER  iPod  

BLUETOOTH*2

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

   DEMO 

DISPLAY:

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

iPod
iPod LIST

*2   Ανατρέξτε στο "ΡΥΘΜΙΣΗ BLUETOOTH" στη σελίδα 27.
*1   Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση ήχου" στη σελίδα 17.

*4   Εμφανίζεται μόνο όταν το AUX SETUP έχει οριστεί σε ON.

*7   Ανατρέξτε στο "Λήψη τοπικών σταθμών RDS" στη σελίδα 12.
*8  Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση του PI SEEK" στη σελίδα 12.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο με τον Rotary encoder και, στη 
συνέχεια, πιέστε το ENTER.
(π.χ. επιλέξτε AUX SETUP)

4 Στρέψτε τον Rotary encoder για να αλλάξετε τη ρύθμιση 
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
(π.χ. Επιλέξτε AUX ON ή AUX OFF.)

ΡΥΘΜΙΣΗ

Κάντε τα βήµατα 1 έως 5 για να επιλέξετε µια από τις µεθό-
δους του µενού SETUP που θέλετε να αλλάξετε. ∆είτε την 
αντίστοιχη παρακάτω ενότητα σχετικά µε το επιλεγµένο 
στοιχείο του µενού SETUP.

*1 Τα αντικείμενα προς ρύθμιση είναι ίδια με τις ρυθμίσεις 
TUNER στη λειτουργία "ΡΥΘΜΙΣΗ". Για λεπτομέρειες, 
ανατρέξτε στη "ΡΥΘΜΙΣΗ" στη σελίδα 23.

*2 Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο έντασης
της παρούσας πηγής ανεξάρτητα, για να δημιουργήσετε 
τη δική σας τονική προτίμηση. Οι ρυθμισμένες τιμές στη 
λειτουργία επιλογών και τη ΡΥΘΜΙΣΗ συνδέονται. 
Ανατρέξτε στη "Ρύθμιση επιπέδου έντασης πηγής" στη 
σελίδα 19.

*3     Ανατρέξτε στο "Έλεγχος dimmer" στη σελίδα 24.

*4

*5

*6

*7

*8

*9

*10

*11

Η λειτουργία PLAY MODE μπορεί να επιλεχθεί σε αυτή
τη λειτουργία. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο 
"Αναπαραγωγή δεδομένων MP3/WMA/AAC (PLAY MODE) 
(CDE-174BT/CDE-173BT μόνο)" στη σελίδα 24.
Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση του επιπέδου ΜΧ" στη σελίδα 20.

Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση του χειριστηρίου iPod" στη σελίδα 34.
Τα αντικείμενα προς ρύθμιση είναι ίδια με τις ρυθμίσεις 
iPod στη λειτουργία ΡΥΘΜΙΣΗ. Για λεπτομέρειες, 
ανατρέξτε στη "Ρύθμιση iPod/iPhone" στη σελίδα 25. 
Το FW VERSION μπορεί να επιλεχθεί από αυτή τη 
λειτουργία. Μπορείτε να δείτε την παρούσα έκδοση 
firmware του BLUETOOTH χρησιμοποιώντας αυτή τη 
ρύθμιση.
Το AUX NAME μπορεί να επιλεχθεί από αυτή τη λειτουργία.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη "Ρύθμιση της μεθόδου AUX 
NAME" στη σελίδα 24.
Τα CALL SOUND, CALLER ID, PB UPDATE, PB ORDER, 
AUTO ANS, SPEAKER SL και FW VERSION μπορούν να 
επιλεχθούν σε αυτή τη λειτουργία. Για λεπτομέρειες 
σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη "ΡΥΘΜΙΣΗ 
BLUETOOTH" στη σελίδα 27.
Τα επίπεδα έντασης ομιλίας με hands free, ήχου κλήσης και 
μικροφώνου μπορούν να προσαρμωστούν χρησιμοποιώντας 
αυτή τη ρύθμιση. Η αλλαγή ρύθμισης στις Επιλογές επηρεάζει 
τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού ΡΥΘΜΙΣΗ. Ανατρέξτε στη 
"Ρύθμιση της έντασης (VOL LV ADJ)" στη σελίδα 28.

*12

*13

*14

*15

*16

Ανατρέξτε στη "Ρύθμιση ποιότητας του ήχου BLUETOOTH"
στη σελίδα 28.
Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο ήχος μπορεί να αλλάξει μεταξύ 
μονάδας και τηλεφώνου χρησιμοποιώντας αυτή τη ρύθμιση. 
Αυτός ο χειρισμός μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί 
πατώντας BAND. Ανατρέξτε στη "Λειτουργία εναλλαγής 
κλήσης" στη σελίδα 32.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, αν ενεργοποιηθεί η σίγαση φωνής,
η είσοδος μικροφώνου θα σιγήσει ακαριαία και τα αναβοσβήσει το 
"VOICE MUTE". Αυτός ο χειρισμός μπορεί επίσης να 
πραγματοποιηθεί πατώντας 
Ανατρέξτε στην Άµεση σίγαση της εισόδου µικροφώνου (Voice Mute)̈  
στη σελίδα 31.

Επιλέξτε αυτό το αντικείμενο για να τερματίσετε την κλήση.

Αν υπάρχει κλήση σε αναμονή, επιλέξτε αυτό το αντικείμενο για
να εμφανίσετε όνομα και αριθμό καλούντος (1 ή 2). Πατήστε 
VIEW και η ένδειξη θα αλλάξει.

AUDIO/SETUP

* Η απεικόνιση αφορά το μοντέλο CDE-173BT.

ILLUMINATI*5  DIMMER  TEXT SCROLL  SCROLLTYPE

*3   Δεν εμφανίζεται όταν σαν πηγή έχει επιλεχθεί το AUXILIARY.

*5   CDE-174BT/CDE-173BT μόνο.
*6   Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση AF (Ενναλακτικές συχνότητες) σε 
ON/OFF" στη σελίδα 12.
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Ρύθµιση της μεθόδου AUX NAME
Μπορείτε να αλλάξετε το εμφανιζόμενο AUX NAME στη λειτουργία 
SETUP.

    Αντικείµενο ρύθμισης:  AUX NAME
Περιεχόμενα ρύθμισης:

AUXILIARY (Αρχική ρύθμιση) / TV / DVD / PORTABLE / GAME

Σημείωση:
• Το PORTABLE εμφανίζεται σε συντομογραφία ως PMD.

5 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
AUDIOSETUP για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ώστε να 
επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

Ρύθµιση της µεθόδου AUX SETUP
Μπορείτε να εισαγάγετε τον ήχο μιας εξωτερικής συσκευής, (όπως μιας 
φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου) στον ακροδέκτη AUX αυτής 
της μονάδας.

  Αντικείµενο ρύθμισης: AUX SETUP

Ρύθµιση περιεχοµένων:
AUX OFF/AUX ON (Αρχική ρύθμιση)

ON:
Ρυθμίστε σε ON όταν συνδέσετε μια φορητή συσκευή. Ο ήχος από 
τη φορητή συσκευή εισάγεται στη μονάδα αν πατήσετε το 
SOURCE και μετά επιλέξετε το AUX.

OFF:
Όταν έχει ρυθμιστεί στο OFF, δεν είναι δυνατή η επιλογή της 
προέλευσης AUX.

Ρύθµιση General (γενική)

Η ρύθμιση GENERAL επιλέγεται στο κύριο μενού ρύθμισης στο βήμα 2. 

Ρύθµιση της γλώσσας Menu

Ρυθμίστε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στη μονάδα.

  Αντικείµενο ρύθμισης: MENU LANG
Περιεχόμενα ρύθμισης:

ENGLISH (Αρχική ρύθμιση) / RUSSIAN / GERMAN / FRENCH / 
SPANISH / ITALIAN / DUTCH

Σημείωση
• Το εγχειρίδιο χρήστη περιγράφει το μενού ρυθμίσεων όταν το ENGLISH

είναι επιλεγμένο.

Αναπαραγωγή δεδοµένων MP3/WMA/AAC (PLAY 
MODE)
Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράγει δίσκους με μικτό περιεχόμενο 
CD και MP3/WMA/AAC, εγγεγραμμένους σε προηγμένη μορφή CD 
(CD Extra). Όμως, σε μερικές περιπτώσεις, η αναπαραγωγή ενός 
προηγμένου CD μπορεί να παρουσιάσει δυσκολίες. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε την αναπαραγωγή μόνο του 
τμήματος του CD που περιέχει τα δεδομένα CD. Όταν ένας δίσκος 
περιέχει μικτά δεδομένα CD και MP3/WMA/AAC, η αναπαραγωγή 
αρχίζει από το τμήμα του δίσκου με τα δεδομένα CD.

  Αντικείµενο ρύθμισης: PLAY MODE

Ρύθµιση περιεχοµένων:
CD-DA / CDDA/MP3(Αρχική ρύθμιση)

CD-DA:
Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο τα δεδομένα CD στην 1η 
περίοδο.

CDDA/MP3:
Μπορούν να αναπαραχθούν δίσκοι με μικτά δεδομένα: δεδομένα 
CD, αρχεία MP3/WMA/AAC σε ανάμικτη σειρά και δίσκοι 
πολλαπλών περιόδων.

Σημείωση
• Πραγματοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση πριν από την εισαγωγή δίσκου. 

Αν ο δίσκος έχει ήδη εισαχθεί, αφαιρέστε τον πρώτα.

Σημειώσεις

• Πατήστε το κουμπί  για επιστροφή στην προηγούμενη λειτουργία.

• Αν δεν ενεργήσετε για 60 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα επιστρέψει
αυτόματα στην κανονική λειτουργία της.

• Πιέστε και κρατήστε για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να
επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

Επίδειξη
Η μονάδα αυτή διαθέτει μια λειτουργία επίδειξης για την οθόνη.

  Αντικείμενο ρύθμισης: DEMO

Περιεχόμενα ρύθμισης:
DEMO OFF (Αρχική ρύθμιση) / DEMO ON

Σημείωση
• Για να εγκαταλείψετε τη μέθοδο Demo, επιλέξτε την ρυθμιση DEMO

OFF.

Αλλαγή χρώµατος φωτισµού
(CDE-174BT/CDE-173BT μόνο)
Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα φωτισμού των κουμπιών της 
μονάδας.

   Αντικείµένο ρύθμισης: I LLUMINATI

Περιεχόμενα ρύθμισης;
ILUM TYPE1 (Αρχική ρύθμιση) / ILUM TYPE2

ILUM TYPE1:
Το χρώμα φωτισμού είναι πράσινο.

ILUM TYPE2:
Το χρώμα φωτισμού είναι κόκκινο.

Ρύθμιση οθόνης
Η ρύθμιση DISPLAY επιλέγεται στο κύριο μενού ρύθμισης στο βήμα 2.

Έλεγχος Dimmer

Ρυθμίστε τον έλεγχο DIMMER στο AUTO για να μειώσετε την ένταση 
φωτισμού της μονάδας με τα φώτα πορείας του οχήματος αναμμένα. 
Αυτή η μέθοδος μειώνει τον οπίσθιο φωτισμό της μονάδας μέχρι ενός 
σημείου τη νύχτα.

  Αντικείμενο ρύθμισης: DIMMER

Περιεχόμενα ρύθμισης;
DIM MANUAL / DIM AUTO (Αρχική ρύθμιση)
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Ρύθµιση του τρόπου κύλισης 
Επιλέξτε μία από δύο μεθόδους κύλισης. Επιλέξτε τον τύπο που 
προτιμάτε.

  Αντικείµενο ρύθμισης: SCROLLTYPE

Ρύθµιση περιεχοµένων:
SCR TYPE1 / SCR TYPE2 (Αρχική ρύθμιση)

SCR TYPE1:
Οι χαρακτήρες κυλίονται από τα δεξιά προς τα αριστερά, ένας 
χαρακτήρας κάθε φορά μέχρι να εμφανιστεί όλος ο τίτλος.

SCR TYPE2:
Οι λέξεις σχηματίζονται από αριστερά προς τα δεξιά, με ένα 
χαρακτήρα τη φορά. Όταν η οθόνη γεμίσει, διαγράφεται και οι 
επόμενες λέξεις εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο μέχρις ότου 
εμφανιστούν όλες οι λέξεις του τίτλου.

Ρύθµιση κύλισης (TEXTSCROLL)
Η συγκεκριμένη μονάδα CD μπορεί να εμφανίζει στην οθόνη τα 
ονόματα του δίσκου και των τραγουδιών που έχουν εγγραφεί σε 
δίσκους CD-TEXT, καθώς επίσης και πληροφορίες κειμένου των 
αρχείων MP3/WMA/AAC, τα ονόματα των φακέλων και τους τίτλους.

  Αντικείµενο ρύθμισης:: TEXTSCROLL

Περιεχόμενα ρύθμισης:
SCR MANUAL (Αρχική ρύθμιση) / SCR AUTO

SCR AUTO:
Γίνεται συνεχής κύλιση των τρεχουσών πληροφοριών κειμένου 
του CD, φακέλου, τίτλου κλπ.

SCR MANUAL:
Η οθόνη κυλίεται όταν φορτώνεται ένας δίσκος, ή όταν αλλάζει 
κομμάτι, κλπ.

Σημείωση
• Σε σημεία της οθόνης, η κύλιση μπορεί να μη συμβαίνει, ή το

περιεχόμενό της μπορεί να διαφέρει.

Η ρύθμιση TUNER επιλέγεται στο κύριο μενού ρύθμισης στο βήμα 2.

Ρύθµιση ποιότητας πηγαίου σήµατος FM

Η μονάδα μπορεί να ρυθμίσει την προτιμώμενη ποιότητα πηγαίου 
σήματος για το ραδιόφωνο FM.

    Αντικείµένο ρύθμισης: FM SET

Περιεχόμενα ρύθμισης:
HI-FI / NORMAL (Αρχική ρύθμιση) / STABLE

Η ρύθμιση "iPod" επιλέγεται στο κύριο μενού ρύθμισης στο βήμα 2.

Ρύθµιση της µεθόδου αναζήτησης iPod/iPhone
Η μονάδα επιτρέπει την αναζήτηση  σε iPod/iPhone με τη χρήση 
εννέα διαφορετικές μεθόδους αναζήτησης.

  Αντικείµενο ρύθμισης: iPod LIST

Περιεχόμενα ρύθμισης:
OFF / ON

Σημειώσεις
• Η μέθοδος αναζήτησης για Playlists/Artists/Albums/Podcasts/

Genres/Songs/Genius Mix είναι αρχικά ρυθμισμένη στο On. Η 
μέθοδος αναζήτησης για Audiobooks/Composers είναι αρχικά 
ρυθμισμένη στο Off.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο αναζήτησης, ανατρέξτε στο 
"Αναζήτηση ενός επιθυμητού τραγουδιού" στη σελίδα 35.

Ρύθµιση Tuner (Συντονιστής)

Ρύθµιση iPod/iPhone 

HI-FI:

NORMAL:

STABLE:

Ρύθμιση υψηλής ποιότητας

Κανονική ρύθμιση

Έλεγχος θορύβου

Σημείωση
• Μπορεί να υπάρχει πιο έντονος θόρυβος όταν έχει επιλεχθεί το

HI-FI, ανάλογα με την κατάσταση λήψης. Σε αυτή την 
περίπτωση, προτείνεται η ρύθμιση NORMAL.

  Περαιτέρω αντικείμενα ρύθμισης: PLAYLISTS / ARTISTS / 
  ALBUMS / AUDIOBOOKS / PODCASTS / GENRES /
  COMPOSERS / SONGS / GENIUS MIX
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Ρύθμιση πριν από τη χρήση

Το BLUETOOTH είναι μια ασύρματη τεχνολογία που δίνει τη 
δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ κινητού τηλεφώνου ή προσωπικού 
υπολογιστή σε κοντινές αποστάσεις. Αυτό διευκολύνει κλήσεις με τη 
μέθοδο hands-free ή μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών συμβατών 
με BLUETOOTH. Η μεταφορά BLUETOOTH είναι διαθέσιμη στο 
φάσμα 2,4 GHz χωρίς άδεια, εάν η απόσταση μεταξύ των συσκευών δεν 
υπερβαίνει τα 10 μέτρα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Αρχική 
σελίδα για τη λειτουργία BLUETOOTH (http://www.bluetooth.com).

Σημειώσεις
• Ανάλογα με την έκδοση του BLUETOOTH, μια συμβατή με 

BLUETOOTH συσκευή ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να 
επικοινωνήσει με αυτήν τη μονάδα.

• Η κανονική λειτουργία αυτής της μονάδας με όλες τις συμβατές με
BLUETOOTH συσκευές δεν είναι εγγυημένη. Για χειρισμό της 
συσκευής που είναι συμβατή με BT, συμβουλευθείτε τον 
εξουσιοδοτημένο εμπορικό αντιπρόσωπο της ALPINE ή την τοποθεσία
της ALPINE στο web.

• Ανάλογα με το περιβάλλον, η ασύρματη σύνδεση BLUETOOTH
ενδέχεται να είναι ασταθής.

• Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση ή εκτελείτε εργασίες ρύθμισης, 
φροντίστε να σταθμεύσετε το αυτοκίνητό σας σε ασφαλές σημείο.

• Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή, η
λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει. Ανατρέξτε επίσης στο Εγχειρίδιο 
χρήστη της συνδεδεμένης συσκευής.

• Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση σε αυτήν τη μονάδα 
χρησιμοποιώντας ένα τηλέφωνο συμβατό με BLUETOOTH, το όνομα 
της μονάδας εμφανίζεται ως "Alpine CD Receiver" (CDE-174BT/
CDE-173BT μόνο)/"Alpine Digital Media Receiver" (UTE-72BT μόνο).

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH, πρέπει να 
ορίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ορίστε την επιλογή "BT IN" στο ON, όταν θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε ένα τηλέφωνο με hands-free ή τη 
λειτουργία BT Audio. Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση της 
σύνδεσης BLUETOOTH (BT IN)" στη σελίδα 27.

Χειρισμός BLUETOOTH

Σχετικά µε τα BLUETOOTH

Πριν από τη χρήση της λειτουργίας
BLUETOOTH

Η απεικόνιση αφορά το μοντέλο CDE-173BT.*

VIEW
AUDIO/SETUP

/VOICE CTRL

Σημείωση
• Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH, πρέπει να 

γίνει σύζευξη της συσκευής με αυτήν τη μονάδα. Ανατρέξτε στο 
"Τρόπος σύνδεσης μιας συμβατής με BLUETOOTH συσκευής 
(σύζευξη)" στη σελίδα 26.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση από συμβατή με BLUETOOTH 
συσκευή, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη της συμβατής με 
BLUETOOTH συσκευής.

Σύζευξη µιας συµβατής µε BLUETOOTH 
συσκευής, που υποστηρίζει τη δυνατότητα SSP 
(Secure Simple Pairing)

1 Χρησιμοποιώντας τη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή, 
επιλέξτε τη συσκευή "Alpine CD Receiver" (CDE-174BT/
CDE-173BT μόνο)/"Alpine Digital Media 
Receiver" (UTE-72BT μόνο) για σύζευξη.

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να αλλάξετε την οθόνη 
της κύριας μονάδας από "PAIR NO" σε "PAIR YES" και, στη 
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
Αν επιλέξετε "PAIR NO", η σύνδεση θα ακυρωθεί.

3 Εάν η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζεται το
μήνυμα "CONNECTED" για μερικά δευτερόλεπτα. Κατόπιν, 
η κύρια μονάδα επιστρέφει στην προηγούμενη 
κατάσταση.

Σύζευξη µιας συµβατής µε BLUETOOTH 
συσκευής, που δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα 
SSP (Secure Simple Pairing)

1 Χρησιμοποιώντας τη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή, 

2 Εισαγάγετε τον κωδικό PIN ("0000") σε μια συμβατή με
BLUETOOTH συσκευή.

Σημείωση
• Ο κωδικός PIN ορίζεται σταθερά ως "0000".

3 Εάν η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζεται το
μήνυμα "CONNECTED" για μερικά δευτερόλεπτα. Κατόπιν, 
η κύρια μονάδα επιστρέφει στην προηγούμενη 
κατάσταση.

Σημειώσεις
• Αν η σύνδεση δεν επιτευχθεί, εμφανίζεται η ένδειξη "FAILED".
• Μετά από την επιτυχημένη σύζευξη, οι δύο συσκευές πρέπει να 

αντιστοιχίζονται ξανά αυτόματα, κάθε φορά που θα στρέφετε τη μίζα 
του οχήματος στη θέση ON. Ωστόσο, η εκ νέου σύζευξη ενδέχεται να 
αποτύχει. Εάν η εκ νέου αυτόματη σύζευξη αποτύχει, προσπαθήστε να
κάνετε σύζευξη μη αυτόματα.

• Ορίστε την επιλογή "VISIBLE M" σε VISI M ON προκειμένου η 
μονάδα αυτή να μπορεί να αναγνωριστεί από μια συμβατή με 
BLUETOOTH συσκευή, ανατρέξτε στο "Ρύθμιση της Λειτουργίας 
αναγνώρισης" στη σελίδα 28.

Τρόπος σύνδεσης µιας συµβατής µε 
BLUETOOTH συσκευής (σύζευξη)

επιλέξτε τη συσκευή "Alpine CD Receiver" (CDE-174BT/
CDE-173BT μόνο)/"Alpine Digital Media 
Receiver" (UTE-72BT μόνο) για σύζευξη.
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ΡΥΘΜΙΣΗ BLUETOOTH

Τα παρακάτω βήματα 1 έως 5 είναι κοινά σε διάφορες λειτουργίες 
BLUETOOTH. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε κάθε ξεχωριστή 
λειτουργία.

Σημείωση
• Ορίστε τη ρύθμιση "BT IN" σε ON, και στη συνέχεια εκτελέστε 

τη λειτουργία BLUETOOTH SETUP. Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση 
της σύνδεσης BLUETOOTH (BT IN)" στη σελίδα 27.

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
AUDIOSETUP για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, ώστε να 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία SETUP.

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το στοιχείο
"BLUETOOTH" και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER.
Ενεργοποιείται η λειτουργία ρύθμισης BLUETOOTH.

3 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε τα
επιθυμητά στοιχεία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
ENTER.
BLUETOOTH:

BT IN*1  PAIRED DEV*2  VISIBLE M*2  CALL SOUND*2  
CALLER ID*2  PB UPDATE*1/*2  PB ORDER*2  AUTO ANS*2 
 SPEAKER SL*2  FW VERSION*2  FW UPDATE*1

*1 Τα στοιχεία δεν εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της 
τηλεφωνικής κλήσης.

*2    Αυτά τα στοιχεία δεν εμφανίζονται αν η επιλογή "ΒΤ ΙΝ" 
έχει οριστεί στο OFF. Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση της 
σύνδεσης BLUETOOTH (BT IN)" στη σελίδα 27.

4 Στρέψτε τον Rotary encoder για να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις.

5 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το AUDIOSETUP για 
τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
Η λειτουργία SETUP ακυρώνεται.

Σημειώσεις
• Πατήστε το κουμπί  για επιστροφή στην προηγούμενη λειτουργία.
• Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο  για 

τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα επιστρέψει στην κανονική 
λειτουργία.

• Αν δεν ενεργήσετε για 60 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα επιστρέψει
αυτόματα στην κανονική λειτουργία της.

Με την τεχνολογία BLUETOOTH, μπορείτε να εκτελέσετε κλήση με 
hands-free μέσω ενός κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα 
BLUETOOTH.
Από αυτήν τη μονάδα μπορείτε να χειριστείτε/να πραγματοποιήσετε 
αναπαραγωγή ασύρματα των πληροφοριών ήχου ενός κινητού 
τηλεφώνου συμβατού με BLUETOOTH, μιας φορητής συσκευής 
αναπαραγωγής ήχου κλπ.

   Αντικείμενο ρύθμισης: BT IN
Περιεχόμενα ρύθμισης:

OFF / ON (Αρχική ρύθμιση)

Ρύθµιση της σύνδεσης BLUETOOTH (BT 
IN)

Σημείωση

OFF:
Οι λειτουργίες Hands-Free και ήχος BLUETOOTH δεν χρησιμοποιούνται

ΟΝ:

Επιλέξτε όταν θέλετε να συνδέσετε ένα κινητό με δυνατότητα 
BLUETOOTH με αυτή τη μονάδα και/ή να χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργια ήχου BLUETOOTH.

• Όταν το "ΒΤ ΙΝ" έχει ρυθμιστεί στο OFF, οι ενδείξεις που
σχετίζονται με το Hands-Free τηλέφωνο(            ποσότητα 
μπαταρίας και        ισχύς σήματος) δεν εμφανίζονται.

Επιλέξτε μία από τις 3 συνδεδεμένες συμβατές με BLUETOOTH 
συσκευές, τις οποίες καταχωρήσατε στο παρελθόν.

      Αντικείμενο ρύθμισης:  PAIRED DEV

1 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε τη συμβατή 
με BLUETOOTH συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
(τη σύνδεση της οποίας θέλετε να αλλάξετε) και, στη 
συνέχεια, πατήστε το ENTER.

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε τη ρύθμιση 
"CONNECT" και να συνδέσετε την επιλεγμένη συσκευή.
Η συνδεδεμένη συσκευή επισημαίνεται με το σύμβολο "l". 
Επιλέξτε τη ρύθμιση "DISCONNECT" για να αποσυνδέσετε αυτήν 
τη συσκευή. Επιλέξτε τη ρύθμιση "CLEAR", όταν θέλετε να 
καταργήσετε τη συσκευή από τη λίστα συσκευών.

Ρύθµιση της συσκευής BLUETOOTH

Σημειώσεις
• Εάν η μονάδα έχει συνδεθεί επιτυχώς, η ένδειξη "CONNECTED"

εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα, ανάβει η ένδειξη  και, στη 
συνέχεια, η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη SETUP.

•

•

•

•

Αν ένα κινητό τηλέφωνο συνδεθεί επιτυχώς με τη μονάδα, ανάβει
η ένδειξη            για να δείξει την ποσότητα μπαταρίας του 
συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου. Η ένδειξη            ανάβει όταν η 
ποσότητα μπαταρίας είναι σε μέτριο επίπεδο, και αναβοσβήνει 
στο χαμηλό επίπεδο.

Ένδειξη     (Ισχύς σήματος):
Η ένδειξη θα εμφανίσει την παρούσα ισχύ σήματος του κινητού 
τηλεφώνου. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν το σήμα του 
συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου είναι αδύναμο.
Ανάλογα με το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, οι ενδείξεις
(ποσότητα μπαταρίας) και      (ισχύς σήματος) μπορεί να μην 
εμφανίζονται.

Αν έχουν καταχωρηθεί συσκευές και στις 5 θέσεις, δεν μπορείτε 
να καταχωρήσετε έκτη συσκευή, Για να καταχωρήσετε άλλη 
συσκευή, πρέπει πρώτα να διαγράψετε μια εκ των συσκευών στις 
θέσεις 1 ως 5.
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Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν αυτή η μονάδα θα είναι δυνατόν να 
αναγνωριστεί ή όχι από μια συμβατή με BLUETOOTH συσκευή. Η 
κανονική ρύθμιση είναι VISI M ON.

  Αντικείμενο ρύθμισης: VISIBLE M

Περιεχόμενα ρύθμισης:
VISI M ON (Αρχική ρύθμιση) / VISI M OFF

VISI M ON:
Επιτρέπεται η αναγνώριση αυτής της μονάδας από τη συμβατή με 
BLUETOOTH συσκευή.

VISI M OFF:
Δεν επιτρέπεται η αναγνώριση αυτής της μονάδας από τη 
συμβατή με BLUETOOTH συσκευή.

Μπορείτε να προσαρμόσετε ευέλικτα τον ήχο μιας κλήσης για να 
ταιριάζει με τις προτιμήσεις σας.

  Αντικείμενο ρύθμισης: CALL SOUND

 Πρόσθετα αντικείµενα ρύθµισης: VOL LV ADJ / AUTO SET

Ρύθµιση της έντασης (VOL LV ADJ)
Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της έντασης της 
κλήσης, του τόνου κλήσης και της εισόδου μικροφώνου σύμφωνα με τις 
δικές σας τονικές προτιμήσεις. 

Περιεχόμενα ρύθμισης:
PHONE TALK:

-5 dB ~ +5 dB
RING TONE:

-5 dB ~ +5 dB
MIC GAIN:

-5 dB ~ +5 dB

Αυτόµατη ρύθµιση ήχου (TYPE SET)
Ανάλογα με το περιβάλλον κλήσης, επιλέξτε μία από τις παρακάτω 
ρυθμίσεις, η οποία παρέχει την καλύτερη ποιότητα ήχου.

Περιεχόμενα ρύθμισης:
TYPE1 (Αρχική ρύθμιση) / TYPE2 / TYPE3 / TYPE4 / TYPE5

TYPE1:
Τυπική λειτουργία (συνιστάται)

TYPE2:
Ενισχύει τη μείωση του θορύβου

TYPE3:
Ενισχύει την ακύρωση της ηχούς

Ρύθµιση της Λειτουργίας αναγνώρισης

Ρύθµιση ποιότητας του ήχου BLUETOOTH

TYPE4:
Ενισχύει τη μείωση του θορύβου και την ακύρωση της ηχούς

TYPE5:
Περιορίζει τη μείωση του θορύβου και την ακύρωση της ηχούς

Σημείωση
• Οι παρακάτω λειτουργίες προορίζονται για τη βελτίωση της 

ποιότητας ήχου της εξερχόμενης κλήσης.
Μείωση θορύβου: Αυτή η λειτουργία μπορεί να μειώσει το θόρυβο που 
προέρχεται από το δρόμο, αλλά η υπερβολική ενίσχυση μπορεί να 
επηρεάσει την ποιότητα του ήχου κλήσης.
Ακύρωση ηχώς: Αυτή η λειτουργία μπορεί να μειώσει την ηχώ, αλλά η 
υπερβολική ενίσχυση μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ήχου 
κλήσης.

• Τα αποτελέσματα βελτίωσης διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον
κλήσης, επομένως παρακαλούμε επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο.

Αν θέλετε να κρύψετε τις πληροφορίες του καλούντος από άλλους, 
επιλέξτε το OFF. Ο αριθμός τηλεφώνου θα εμφανιστεί όσο καλείτε.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης θα εμφανίζεται το "ΝΟ ΝΑΜΕ".

  Αντικείμενο ρύθμισης: CALLER ID

Περιεχόμενα ρύθμισης:
ON (Αρχική ρύθμιση) / OFF

Μπορείτε να ορίσετε εάν ο τηλεφωνικός κατάλογος θα ενημερώνεται 
αυτόματα ή όχι.

  Αντικείμενο ρύθμισης: PB UPDATE

Ρύθµιση της οθόνης πληροφοριών του 
καλούντος στη θέση ON/OFF

Ρύθµιση της ενηµέρωσης τηλεφωνικού 
καταλόγου 

  Περαιτέρω αντικείμενα ρύθμισης: AUTO/MANUAL

Ρύθμιση της αυτόματης ενημέρωσης τηλεφωνικού
καταλόγου σε ON/OFF (AUTO)

Όταν επιλέγετε AUTO ON σε αυτό το βήμα, κάθε φορά που η
το αυτοκίνητο παίρνει μπρος ή όταν το τηλέφωνο 
επανασυνδέεται με τη μονάδα, ο τηλεφωνικός κατάλογος θα 
ενημερώνεται αυτόματα.

Περιεχόμενα ρύθμισης:
AUTO OFF / AUTO ON (Αρχική ρύθμιση)

Σημείωση
• Το "UPDATING" θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Ρύθμιση της χειροκίνητης ενημέρωσης τηλεφωνικού
καταλόγου σε ON/OFF (MANUAL)

Όταν επιλέγετε UPDATE YES σε αυτό το βήμα, ο τηλεφωνικός
κατάλογος θα ενημερωθεί αμέσως ανεξάρτητα απ το αν η 
αυτόματη ενημέρωση τηλεφωνικού καταλόγου είναι 
ρυθμισμένη σε ΟΝ ή OFF.

Περιεχόμενα ρύθμισης:
UPDATE NO (Αρχική ρύθμιση) / UPDATE YES

Σημείωση
• Το "UPDATING" θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Οι καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο εμφανίζονται 
αλφαβητικά με βάση το αρχικό γράμμα του ονόματος.
Μπορείτε να επιλέξετε καταχώρηση με βάση το στοιχείο FISRT 
NAME (όνομα) ή LAST NAME (επίθετο).

  Αντικείμενο ρύθμισης: PB ORDER

Περιεχόμενα ρύθμισης:
FIRST NAME (Αρχική ρύθμιση) / LAST NAME

Αλλαγή της σειράς της λίστας 
τηλεφωνικού καταλόγου
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Σημείωση
• Θα εμφανίζεται η ένδειξη "WAITING" κατά την αλλαγή της σειράς

του τηλεφωνικού καταλόγου. Μπορείτε να κλείσετε την οθόνη 
"WAITING" για να εκτελέσετε άλλους χειρισμούς πατώντας το κουμπί
 ενώ η ταξινόμηση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Εκείνη τη στιγμή, 
δεν θα έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο. Επιπλέον, η 
ταξινόμηση μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγή BT AUDIO.

Όταν δέχεστε μια κλήση, μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα την απαντάτε 
αυτόματα ή όχι.

  Αντικείμενο ρύθμισης: AUTO ANS

Περιεχόμενα ρύθμισης:
AT ANS OFF (Αρχική ρύθμιση) / AT ANS ON

AT ANS ON:
Όταν γίνεται λήψη μιας κλήσης, απαντάται αυτόματα μετά από 
περίπου 5 δευτερόλεπτα.

AT ANS OFF:
Όταν γίνεται λήψη μιας κλήσης, δεν απαντάται αυτόματα. Πατήστε 
το f για να απαντήσετε στην κλήση.

Σημείωση
• Εάν η ρύθμιση λήψης κλήσης στο κινητό τηλέφωνο είναι 

ενεργοποιημένη, η κλήση θα απαντηθεί αυτόματα ακόμα και αν η
ρύθμιση έχει οριστεί στην επιλογή OFF.

Επιλέξτε το ηχείο του οχήματός σας από το οποίο θέλετε να ακούτε τις 
κλήσεις.

  Αντικείμενο ρύθµισης: SPEAKER SL

Περιεχόμενα ρύθμισης:
ALL (Αρχική ρύθμιση) / FRONT-L / FRONT-R / FRONT-LR

ALL:
Ο ήχος αναπαράγεται από όλα τα ηχεία στο αυτοκίνητο.

Ρύθµιση της αυτόµατης λήψης κλήσεων 
(Auto Answer)

Επιλογή του ηχείου εξόδου

FRONT-L:
Ο ήχος αναπαράγεται μόνο από το μπροστινό αριστερό ηχείο.

FRONT-R:
Ο ήχος αναπαράγεται μόνο από το μπροστινό δεξιό ηχείο.

FRONT-LR:
Ο ήχος αναπαράγεται από το μπροστινό αριστερό και το 
μπροστινό δεξιό ηχείο.

Εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού.

  Αντικείμενο ρύθµισης: FW VERSION

Ενδέχεται να υπάρχουν διαθέσιμες μελλοντικές ενημερώσεις του 
firmware του BLUETOOTH για τη λειτουργικοτητα του τηλεφώνου.
Για πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του firmware του 
BLUETOOTH, επισκεφτείτε την τοπική τοποθεσία web της Alpine ή 
επιλέξτε τη χώρα σας από την κεντρική σελίδα της Alpine Europe 
(http://www.alpine-europe.com).

  Αντικείμενο ρύθμισης: FW UPDATE

Περιεχόμενα ρύθμισης:
UPDATE NO (Αρχική ρύθμιση) / UPDATE YES

Προβολή της έκδοσης firmware

Ενηµέρωση του firmware

Ρύθμιση hands-free τηλεφώνου

Οι κλήσεις με hands-free είναι δυνατές, όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την 
μονάδα με κινητό τηλέφωνο συμβατό με HSP (προφίλ ακουστικών) και 
HFP (προφίλ hands-free).

Σημειώσεις
• Αποφύγετε την πραγματοποίηση κλήσεων με τη λειτουργία hands-free 

σε δρόμους με επιβαρυμένη κίνηση ή σε στενούς δρόμους ή δρόμους με 
στροφές.

• Κλείστε τα παράθυρα κατά την κλήση ώστε να μειωθεί ο εξωτερικός 
θόρυβος.

• Εάν και οι δύο συνομιλητές χρησιμοποιούν συσκευές με λειτουργία 
hands-free ή η κλήση πραγματοποιείται σε μέρος με πολύ θόρυβο, 
ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μια εύλογη δυσκολία ακρόασης της 
φωνής του συνομιλητή.

• Ανάλογα με την κατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής ή τη χρήση
ορισμένων κινητών συσκευών, οι φωνές ενδέχεται να μην ακούγονται
φυσικές.

• Όταν χρησιμοποιείτε μικρόφωνο, μιλήστε απευθείας στο μικρόφωνο 
προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου.

• Ορισμένες δυνατότητες των κινητών τηλεφώνων εξαρτώνται από τις
δυνατότητες και τις ρυθμίσεις του δικτύου της εταιρείας παροχής 
υπηρεσιών. Επιπλέον, ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να μην έχουν 
ενεργοποιηθεί από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ή/και οι ρυθμίσεις
δικτύου της εταιρείας παροχής ενδέχεται να περιορίζουν τη 
λειτουργικότητα των δυνατοτήτων.
Πάντα να επικοινωνείτε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών σχετικά 
με τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των δυνατοτήτων.
Όλες οι δυνατότητες, η λειτουργικότητα και άλλες προδιαγραφές του 
προϊόντος, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο 
χρήστη βασίζονται στις πιο πρόσφατες πληροφορίες και θεωρούνται 
ακριβείς κατά το χρόνο εκτύπωσης.
Η Alpine διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης τυχόν 
πληροφοριών ή προδιαγραφών χωρίς υποχρέωση προηγούμενης 
ειδοποίησης.

Σχετικά µε το hands-free τηλεφώνου

Οι εισερχόμενες κλήσεις ανακοινώνονται με τον τόνο κλήσης 
εισερχόμενης κλήσης και την προβολή ενός μηνύματος (PHONE).

Πατήστε f ή 
Η κλήση ξεκινά.

Σημειώσεις
• Όταν η λειτουργία "AUTO ANS" ρυθμιστεί σε AT ANS ON, μπορείτε

να λαμβάνετε μια κλήση αυτόματα. Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση της 
αυτόματης λήψης κλήσεων (Auto Answer)" στη σελίδα 29.

• Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο ήχος πηγής της μονάδας αποκόπτεται
αυτόματα. Με την ολοκλήρωση της κλήσης, η αναπαραγωγή 
συνεχίζεται.

Απάντηση κλήσης

• Το όνομα καλούντος δεν εμφανίζεται κατά την ενημέρωση του
τηλεφωνικού καταλόγου.
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Πατήστε f.
Η κλήση ολοκληρώνεται.

Σημείωση
• Μπορείτε επίσης να τερματίσετε την κλήση πατώντας και κρατώντας

πατημένο το  για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

Το Ιστορικό κλήσεων καταγράφεται για την τελευταία εξερχόμενη/
ληφθείσα/αναπάντητη κλήση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι 
πραγματοποίησης κλήσεων με βάση την "Κλήση". Τα παρακάτω 
βήματα 1 έως 5 είναι κοινά για τους διάφορους τρόπους 
πραγματοποίησης κλήσεων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε κάθε 
μεμονωμένη κατηγορία για την πραγματοποίηση κλήσεων.

1     Πατήστε  f.
Εμφανίζεται η λίστα μεθόδων εξερχόμενων κλήσεων.

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε τη μέθοδο 
εξερχόμενης κλήσης.

Περιεχόμενα ρύθμισης:

DIALLED / RECEIVED / MISSED / PHONE BOOK

DIALLED:
Ιστορικό κλήσεων

RECEIVED:
Ιστορικών εισερχόμενων κλήσεων

MISSED:
Ιστορικό αναπάντητων εισερχόμενων κλήσεων

PHONE BOOK:
Τηλεφωνικός κατάλογος κινητού

Τερµατισµός της κλήσης

Κλήση

Λειτουργία φωνητικού ελέγχου

Όταν ένα smartphone εξοπλισμένο με λειτουργία αναγνώρισης φωνής 
συνδεθεί με τη μονάδα, το smartphone μπορεί να ελέγχεται με 
φωνητικό έλεγνο μέσω της μονάδας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το VOICE CTRL για 
τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη 
μέθοδο αναγνώρισης φωνής.
Αφού η μέθοδος αναγνώρισης φωνής έχει ενεργοποιηθεί και το 
"SPEAK" εμφανίζεται, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση, 
να παίξετε ένα τραγούδι κτλ, μέσω της μονάδας 
χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές*.

* Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του smartphone για 
άλλες φωνητικές εντολές.

Σημειώσεις
• Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν έχει συνδεθεί

κινητό τηλέφωνο συμβατό με φωνητική κλήση. Εάν το κινητό 
τηλέφωνο δεν είναι συμβατό με τη λειτουργία φωνητικής κλήσης, 
εμφανίζεται η ένδειξη "NO SUPPORT" για 2 δευτερόλεπτα.

• Η απόδοση της λειτουργίας φωνητικής κλήσης εξαρτάται από το 
εύρος αναγνώρισης του κινητού τηλεφώνου και την τοποθέτηση του 
μικροφώνου. Δώστε προσοχή κατά την τοποθέτηση του μικροφώνου.

• Η λειτουργία φωνητικής κλήσης εξαρτάται από τη λειτουργία του 
κινητού τηλεφώνου. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
χρήστη του κινητού τηλεφώνου.

• Εάν δεν βρεθεί το πρόσωπο που ζητήσατε, εμφανίζεται η ένδειξη "NO
CALL" για 2 δευτερόλεπτα.

• Παρακαλούμε να υπακούτε τον τοπικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

3 Πατήστε ENTER.
Ενεργοποιείται η μέθοδος εξερχόμενης κλήσης και εμφανίζεται 
η λίστα κάθε μεθόδου.

Σημείωση
• Ενδέχεται να απαιτείται κάποιος χρόνος για την εμφάνιση της λίστας 

και επίσης αμέσως μετά τη σύνδεση, η λίστα ενδέχεται να μην 
ενημερωθεί.

4 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε ένα όνομα ή 
έναν τηλεφωνικό αριθμό από τη λίστα.

Σημείωση
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αλφαβητικής 

αναζήτησης τηλεφωνικού καταλόγου, για να αναζητήσετε ένα όνομα 
ή έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Για λεπτομέρειες, 
ανατρέξτε στο "Λειτουργίας αλφαβητικής αναζήτησης τηλεφωνικού 
καταλόγου" στη σελίδα 31.

5 Πατήστε ENTER.
Θα πραγματοποιηθεί κλήση του επιλεγμένου αριθμού 
τηλεφώνου.
Εάν ένα όνομα έχει καταχωρημένους πολλούς αριθμούς στον 
τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε το ENTER αφού επιλέξετε 
το όνομα*, και, στη συνέχεια, στρέψτε τον Rotary encoder για 
να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε και πατήστε το ENTER, 
για να πραγματοποιηθεί κλήση του τηλεφώνου. Πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το ENTER για τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα μετά από την επιλογή του ονόματος, για να 
πραγματοποιηθεί κλήση του προεπιλεγμένου αριθμού του 
ονόματος. Ανάλογα με το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, η 
λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην εκτελεστεί.

* Εάν το όνομα δεν αναγνωρίζεται, εμφανίζεται ο προεπιλεγμένος 
αριθμός.

Σημειώσεις
• Πατήστε το κουμπί  για επιστροφή στην προηγούμενη λειτουργία.
• Αν δεν ενεργήσετε για 60 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα επιστρέψει

αυτόματα στην κανονική λειτουργία της.
• Αν δεν υπάρχει περιεχόμενο στη λίστα DIALLED/RECEIVED/MISSED/

PHONE BOOK, το "------------" εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα.
• Αν πραγματοποιήσετε μια κλίση από το συνδεδεμένο τηλέφωνο, ο 

αριθμός δεν εμφανίζεται, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
επανάκληση από τη μονάδα σε αυτή την περίπτωση.

Επανάκληση αριθµού από το ιστορικό 
εξερχόµενων κλήσεων
Οι ήδη κληθέντες τηλεφωνικοί αριθμοί αποθηκεύονται στο ιστορικό 
κληθέντων αριθμών. Μπορείτε να εκτελέσετε επανάκληση ενός 
αριθμού με αναζήτηση στο ιστορικό των κληθέντων αριθμών.

   Αντικείμενο ρύθμισης: DIALLED
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Κλήση αριθµού από το ιστορικό εισερχόµενων 
κλήσεων
Οι τηλεφωνικοί αριθμοί από τις ληφθείσες κλήσεις αποθηκεύονται στη 
λίστα εισερχόμενων κλήσεων. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
επανάκληση αυτών των αριθμών με αναζήτηση σε αυτήν τη λίστα.

   Αντικείμενο ρύθμισης: RECEIVED

Κλήση αριθµού από το ιστορικό αναπάντητων 
εισερχόµενων κλήσεων
Οι τηλεφωνικοί αριθμοί από ληφθείσες κλήσεις που δεν απαντήθηκαν 
αποθηκεύονται στη λίστα αναπάντητων κλήσεων. Μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε επανάκληση αυτών των αριθμών με αναζήτηση σε 
αυτήν τη λίστα.

   Αντικείμενο ρύθμισης: MISSED

Κλήση αριθµού από τον τηλεφωνικό κατάλογο
Από ένα κινητό τηλέφωνο μπορούν να ληφθούν έως και 1.000 
ονόματα (με 3 τηλεφωνικούς αριθμούς για κάθε όνομα το μέγιστο). 
Πραγματοποιήστε μια κλήση επιλέγοντας το πρόσωπο από τη λίστα 
τηλεφωνικού καταλόγου.

   Αντικείμενο ρύθμισης: PHONE BOOK

Σημειώσεις
• Η σειρά εμφάνισης των καταχωρήσεων της λίστας εξαρτάται από τη 

ρύθμιση της λειτουργίας "PB ORDER" (ανατρέξτε στο "Αλλαγή της 
σειράς της λίστας τηλεφωνικού καταλόγου" στη σελίδα 28).

• Εάν το ιστορικό κλήσεων ή ο τηλεφωνικός κατάλογος του κινητού 
τηλεφώνου προστεθεί ή διαγραφεί κατά τη σύνδεση με τη μονάδα, η
λίστα που εμφανίζεται στην μονάδα ενδέχεται να μην ενημερωθεί. Εάν 
δεν έχει ενημερωθεί, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σωστά μια 
κλήση.

• Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες ενός αριθμού που έχει 
αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο πατώντας το VIEW. Κάθε 
πάτημα αλλάζει την προβολής ως εξής: Όνομα  Αρ. τηλεφώνου  
Ετικέτα τηλεφώνου *  Όνομα
Αν δεν είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών, θα εμφανιστούν οι ενδείξεις 
"NO NAME", "NO NUMBER" ή "NO LABEL".

* Η ετικέτα τηλεφώνου ενός αριθμού εξαρτάται από τις πληροφορίες 
αριθμού που έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο του 
κινητού τηλεφώνου, οι οποίες χωρίζονται σε 4 τύπους - MOBILE, 
HOME, OFFICE και OTHER.

Λειτουργίας αλφαβητικής αναζήτησης 
τηλεφωνικού καταλόγου
Μπορείτε να επιλέξετε τα τρία πρώτα γράμματα για να 
πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός επιθυμητού ονόματος στη λίστα 
τηλεφωνικού καταλόγου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αλφαβητικής 
αναζήτησης τηλεφωνικού καταλόγου.

Για παράδειγμα:
Αναζήτηση του ονόματος "Michael James"
Το παρακάτω παράδειγμα εξηγεί τον τρόπο που γίνεται η αναζήτηση. 
Ανάλογα με τη ρύθμιση της λειτουργίας PB ORDER (ανατρέξτε στο 
"Αλλαγή της σειράς της λίστας τηλεφωνικού καταλόγου" στη σελίδα 
28), ο τηλεφωνικός κατάλογος ταξινομείται με βάση το όνομα ή το 
επώνυμο. Πραγματοποιήστε αναζήτηση με βάση το όνομα ή το 
επώνυμο ανάλογα με τη ρύθμιση.

1     Πατήστε BAND/ABC SEARCH, ενώ βρίσκεστε στη
λίστα τηλεφωνικού καταλόγου, για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αλφαβητικής 
αναζήτησης τηλεφωνικού καταλόγου.

Εμφανίζεται η λίστα επιλογής γράμματος.

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το πρώτο 
γράμμα (π.χ. M) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
Εμφανίζεται η λίστα επιλογής γράμματος.

3 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το δεύτερο 
γράμμα (π.χ. I) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
Εμφανίζεται η λίστα επιλογής γράμματος.

4 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το τρίτο 
γράμμα (π.χ. C) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
ENTER.
Εκτελείται αναζήτηση για τα ονόματα του τηλεφωνικού 
καταλόγου τα οποία ξεκινούν από "MIC".

5 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το
επιθυμητό όνομα (π.χ. Michael James) και, στη συνέχεια, 
πατήστε το κουμπί ENTER για να πραγματοποιήσετε 
την κλήση.

Σημειώσεις
• Η λειτουργία αλφαβητικής αναζήτησης ισχύει μόνο για χαρακτήρες 

του αγγλικού αλφαβήτου, αλλά όταν επιλέγονται Ρώσσικα, η
αλφαβητική αναζήτηση ισχύει και για Ρώσσικα γράμματα.
Αντατρέξτε στη "Ρύθμιση της γλώσσας μενού" στη σελίδα 24.

• Αν δεν υπάρχει αποθηκευμένο όνομα ή επίθετο, δεν μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αλφαβητικής αναζήτησης.

• Εάν για το επιλεγμένο όνομα έχουν καταχωρηθεί πολλοί αριθμοί στον
τηλεφωνικό κατάλογο, πρέπει να στρέψετε τον Rotary encoder για 
να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό και, στη συνέχεια, να πατήσετε το 
κουμπί ENTER.

• Πατήστε το  στο βήμα 3 ή 4 για να διαγράψετε την τρέχουσα
καταχώρηση και να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα.

• Μπορείτε να αναζητήσετε ένα όνομα με βάση το πρώτο γράμμα, τα 
δύο πρώτα γράμματα ή τα τρία πρώτα γράμματα. Πατήστε το 
ENTER, αφού πληκτρολογήσετε τον επιθυμητό αριθμό 
γραμμάτων. Εμφανίζεται μια λίστα που περιέχει τα ονόματα που 
ξεκινούν από τα γράμματα που πληκτρολογήσατε.

Αν λάβετε μια δεύτερη εισερχόμενη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, 
μπορείτε να θέσετε τον πρώτο συνομιλητή σας σε αναμονή προσωρινά 
και να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση. Όταν ολοκληρώσετε τη μία 
κλήση, μπορείτε να μεταβείτε στην άλλη.

Αν λάβετε μια δεύτερη εισερχόμενη κατά τη διάρκεια μιας 
κλήσης (κλήση1), αντί για το όνομα του πρώτου 
καλούντος θα εμφανιστούν οι πληροφορίες του 
δεύτερου καλούντος (κλήση2). Πατήστε το      2, για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κλήσης.
Σε αυτήν την περίπτωση, η κλήση1 τίθεται σε αναμονή, ενώ 
απαντάτε στην κλήση2.

Λειτουργία αναµονής κλήσης
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Σημειώσεις
• Στη λειτουργία αναμονής κλήσης, πατήστε το      1 ή το      2, για να 

κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στον καλούντα και το άτομο σε αναμονή.
• Στη λειτουργία αναμονής κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το

     1 ή το     2 για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, για να τερματίσετε την 
κλήση1 ή την κλήση2 και να απαντήσετε αυτόματα στην άλλη κλήση.

• Στη λειτουργία αναμονής κλήσης, μπορείτε να πατήσετε το VIEW για 
εναλλαγή της οθόνης μεταξύ του αριθμού σε αναμονή (1 ή 2) και του 
ονόματος του καλούντος.

Εκχωρήστε τους αριθμούς που καλείτε συχνότερα σε 
προκαθορισμένους αριθμούς της μνήμης για γρήγορη επανάκληση. 
Μπορείτε να εκχωρήσετε έως και έξι αριθμούς που καλείτε συχνότερα 
σε προκαθορισμένους αριθμούς.

Επιλέξτε έναν αριθμό που θέλετε να προκαθορίσετε στη 
μνήμη από τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου. Πιέστε και 
κρατήστε πατημένο, για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, 
οποιοδήποτε από τα preset buttons (1 through 6) στο 
οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

Ο αριθμός τηλεφώνου που επιλέξατε αποθηκεύεται στην 
προκαθορισμένη θέση.

Σημειώσεις
• Εάν για το επιλεγμένο όνομα έχουν καταχωρηθεί πολλοί αριθμοί στον

τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε το ENTER, αφού επιλέξετε το 
όνομα. Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε τον επιθυμητό 
αριθμό. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα preset buttons
(1 through 6) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Ο επιλεγμένος 
αριθμός αποθηκεύεται ως προκαθορισμένος αριθμός.

• Συνολικά μπορούν να αποθηκευθούν στη μνήμη μέχρι και 18
τηλεφωνικοί αριθμοί (6 αριθμοί για κάθε κινητό τηλέφωνο της λίστας 
συζευγμένων συσκευών). Εάν ένα κινητό τηλέφωνο διαγραφεί από τη 
λίστα συζευγμένων συσκευών, οι αποθηκευμένοι αριθμοί αυτού του 
κινητού τηλεφώνου θα χαθούν, ακόμα κι αν συζευχθεί ξανά. 

• Εάν αποθηκεύσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό σε μια προκαθορισμένη
θέση της μνήμης, στην οποία υπάρχει ήδη ένας αποθηκευμένος 
αριθμός, ο τρέχων αριθμός θα διαγραφεί και θα αντικατασταθεί από 
το νέο αριθμό.

Προκαθορισµός αριθµού του τηλεφωνικού
καταλόγου (Κλήση συντόµευσης)

1 Πατήστε οποιοδήποτε από τα preset buttons (1 through 
6) στο οποίο έχει αποθηκευτεί ένας αριθμός στη
λειτουργία τηλεφώνου.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες (όνομα/αριθμός) που έχουν 
αποθηκευτεί στον προκαθορισμένο αριθμό.

2     Πατήστε ENTER ή       .
Γίνεται απευθείας κλήση του αποθηκευμένου προκαθορισμένου 
αριθμού.

Κλήση προκαθορισμένου αριθμού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του 
ήχου.

Στρέψτε τον Rotary encoder για να ρυθμίσετε την ένταση.

Σημείωση
• Μπορεί να χρειάζεται να αυξήσετε την ένταση του ήχου από την 

κανονική πηγή ήχου. Ωστόσο, η υπερβολική αύξηση της έντασης 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ηχώς. Η ηχώ σχετίζεται
άμεσα με την ένταση. Εάν μειώσετε την ένταση στο χαμηλότερο 
δυνατό επίπεδο, η ηχώ θα μειωθεί. Η τοποθέτηση του μικροφώνου 
μακριά από τα βασικά ηχεία του αυτοκινήτου (π.χ. στερεωμένο στο 
σκιάδιο) μπορεί επίσης να μειώσει την ηχώ στις υψηλές εντάσεις.

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Voice Mute κατά τη διάρκεια μιας 
κλήσης, γίνεται αμέσως σίγαση της εισόδου του μικροφώνου. Ο καλών 
δεν θα ακούει τη φωνή σας.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης πατήστε το πλήκτρο  για 
να πραγματοποιήσετε σίγαση της εισόδου μικροφώνου.
Πατήστε το  ξανά, για να επαναφέρετε την είσοδο 
μικροφώνου στο προηγούμενο επίπεδο έντασης.

Κατά την πραγματοποίηση μιας κλήσης, η λειτουργία αυτή σάς 
επιτρέπει να ξεκινήσετε τη μεταφορά ήχου μεταξύ του κινητού 
τηλεφώνου και των ηχείων στο αυτοκίνητο.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε BAND ή πατήστε 
και κρατήστε το  για την εναλλαγή του ήχου κλήσης 
μεταξύ της μονάδας και του κινητού τηλεφώνου.

Σημειώσεις
• Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην 

εκτελεστεί.

Ρύθµιση της έντασης κατά τη λήψη µιας 
κλήσης

Άµεση σίγαση της εισόδου µικροφώνου 
(Voice Mute)

Λειτουργία εναλλαγής κλήσης

Σημείωση
• Ο χειρισμός μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί στο μενού επιλογών της 

λειτουργίας τηλεφώνου (calling mode). Ανατρέξτε στη "Ρύθμιση μέσω 
του μενού επιλογών" στη σελίδα 22.

• Ο χειρισμός μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί στο μενού επιλογών της 
λειτουργίας τηλεφώνου (calling mode). Ανατρέξτε στη "Ρύθμιση μέσω 
του μενού επιλογών" στη σελίδα 22.
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Λειτουργία BLUETOOTH Audio

Από αυτήν τη μονάδα μπορείτε να χειριστείτε/να πραγματοποιήσετε 
αναπαραγωγή ασύρματα* των πληροφοριών ήχου ενός κινητού 
τηλεφώνου συμβατού με BLUETOOTH, μιας φορητής συσκευής 
αναπαραγωγής κλπ.
* Για αναπαραγωγή ήχου, απαιτείται κινητό τηλέφωνο ή φορητή 

συσκευή αναπαραγωγής ήχου συμβατή με τα προφίλ A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ προηγμένης διανομής
ήχου) και AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - Προφίλ 
τηλεχειρισμού ήχου/εικόνας).
Δεν είναι δυνατές όλες οι λειτουργίες σε όλες τις συσκευές.

Σημειώσεις
• Ρυθμίστε τη λειτουργία "ΒΤ ΙΝ" σε ON, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 

τη λειτουργία BLUETOOTH Audio. Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση της 
σύνδεσης BLUETOOTH (BT IN)" στη σελίδα 27.

• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ο ήχος στην πηγή ήχου BLUETOOTH 
αποκόπτεται.

• Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με τη λειτουργία hands-free (π.χ. 
αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο), ενώ χρησιμοποιείτε τη 
λειτουργία BLUETOOTH Audio, ενδέχεται να επηρεαστεί η 
λειτουργία αναπαραγωγής ήχου BLUETOOTH.

Πατήστε το κουμπί  SOURCE/ για να επιλέξετε τη 
λειτουργία BT AUDIO.

Πατήστε .
Γίνεται επιστροφή στην αρχή του τραγουδιού που 
αναπαράγεται.

Πατήστε .
Γίνεται προώθηση στο επόμενο τραγούδι.

Πατήστε και κρατήστε το  ή το .

Θα γίνεται συνεχής γρήγορη μετακίνηση του κομματιού προς 
τα πίσω/προς τα εμπρός.

Πατήστε .
Γίνεται διακοπή της αναπαραγωγής. Πατήστε το ξανά για να 
συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

Ανάκληση της λειτουργίας BLUETOOTH 
Audio

Επιλογή του επιθυµητού τραγουδιού 

Παύση

Μνήμη USB (προαιρετικό)

Η απεικόνιση αφορά το μοντέλο CDE-173BT.*

Σημείωση
• Μπορείτε να συνδέσετε ένα τηλέφωνο Nokia (SympianTM)

μέσω θύρας USB για να αναπαράγετε τη μουσική που είναι 
αποθηκευμένη στο τηλέφωνό σας.

Αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA/AAC
από μνήμη USB (προαιρετικό)

Αν συνδέσετε μια μνήμη USB που περιέχει MP3/WMA/AAC, τα
αρχεία μπορούν να αναζητηθούν και να αναπαραχθούν.

1   Πατήστε για να αλλάξετε σε λειτουργία USB AUDIO.

2   Για παύση αναπαραγωγής, πατήστε

Πατώντας ξανά               συνεχίζετε την αναπαραγωγή.

Σημειώσεις
•

•

•

•

Ο ριζικός κατάλογος εμφανίζεται ως "\ROOT" στη μέθοδο αναζήτησης 
ονόματος φακέλου.
Η μονάδα αναπαράγει αρχεία στη μνήμη USB με τους ίδιους χειρισμούς 
και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή CD που 
περιέχουν MP3/WMA/AAC. Για λεπτομέειες, ανατρέξτε στο 
"CD/MP3/WMA/AAC (CDE-174BT/CDE-173BT μόνο) στη σελίδα 14.
Πριν αποσυνδέσετε τη μνήμη USB, φροντίστε να αλλάξετε πηγή ή 
διακόψτε την αναπαραγωγή.
Η διάρκεια αναπαραγωγής μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά όταν 
αναπαράγεται αρχείο VBR (Μεταβλητός ρυθμός bit).

Σχετικά με τα MP3/WMA/AAC της μνήμης USB
Αναπαραγωγή MP3/WMA/AAC

Πολυμέσα που υποστηρίζονται

Αντίστοιχα συστήματα αρχείων

Τα MP3/WMA/AAC αρχεία ετοιμάζοντα, και μετά αποθηκεύονται σε 
συσκευή μνήμης USB. Η μονάδα μπορεί να αναγνωρίσει το πολύ 255 
φακέλους και 255 αρχεία ανά φάκελο αποθηκευμένα σε μνήμη USB. 
Αναπαραγωγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν η συσκευή μνήμης 
USB υπερβαίνει τους παραπάνω περιορισμούς. Μην κάνετε τη διάρκεια 
αναπαραγωγής ενός αρχείου μεγαλύτερη της μιας ώρας.

Η συσκευή μπορεί να αναπαράξει αρχεία αποθηκευμένα σε συσκευές
μνήμης USB σχεδιασμένες για USB σύνδεση.

Η συσκευή υποστηρίζει FAT 12/16/32 για συσκευές μνήμης USB.

Πατήστε VIEW κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής και παύσης.
Κάθε πάτημα αλλάζει την ένδειξη
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην "Εμφάνιση κειμένου" στη 
σελίδα 21.

Εμφάνιση του κειμένου

Πληροφορίες ετικέτας tag μπορούν να εμφανιστούν.
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Σύνδεση ενός iPod/iPhone

Μπορείτε να συνδέσετε ένα iPod/iPhone σε αυτήν τη μονάδα με χρήση 
του καλωδίου διασύνδεσης για το iPod (παρέχεται με το iPod/iPhone). 
Όταν συνδέσετε ένα iPod/iPhone σε αυτήν τη μονάδα, μπορείτε να 
επιλέξετε να χειριστείτε το iPod/iPhone χρησιμοποιώντας τα δικά του 
χειριστήρια ή μέσω των χειριστηρίων της κύριας μονάδας. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "Ρύθμιση του χειριστηρίου iPod" στη 
σελίδα 34.
Αυτές οι οδηγίες αναφέρονται στον χειρισμό του iPod/iPhone από την 
κύρια μονάδα (HU) μόνο. Σιγουρευτείτε ότι ο χειρισμός iPod είναι 
ρυθμισμένος στο HU MODE (HEAD UNIT). Ανατρέξτε στη "Ρύθμιση 
του χειριστηρίου iPod" στη σελίδα 34. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του 
iPod/iPhone για χειρισμούς χρησιμοποιώντας το iPod/iPhone.

iPod/iPhone (προαιρετικό)

Σημειώσεις
•

Επίσης, είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών Internet και τηλεφώνου 
του iPod touch ή του iPhone, κλπ., κατά τη σύνδεση σε αυτήν τη μονάδα. 
Η χρήση αυτών των λειτουργιών θα διακόψει ή θα σταματήσει τα 
τραγούδια που αναπαράγονται αυτήν τη στιγμή. Κατά την εκτέλεση 
αυτών των λειτουργιών μην χειρίζεστε τη μονάδα προκειμένου να 
αποφευχθεί δυσλειτουργία.

•

Εάν συνδέσετε ένα iPhone στη μονάδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
iPod. Εάν χρησιμοποιείτε το iPhone ως τηλέφωνο με λειτουργία hands-
free, χρησιμοποιήστε τη μονάδα στην οποία είναι ενσωματωμένη η 
λειτουργία BLUETOOTH.

• Μην αφήνετε το iPod/iPhone στο αυτοκίνητο, καθώς ο μηχανισμός του 
είναι ευαίσθητος σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας και 
ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Πληροφορίες για τα μοντέλα iPod/iPhone που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με αυτήν τη μονάδα
• Εγκεκριμένες συσκευές που φέρουν την ένδειξη "Made for iPod". Δεν

μπορούν να παρασχεθούν εγγυήσεις σωστής λειτουργίας 
παλαιότερων εκδόσεων.
iPod touch (4ης γενιάς): Έκδ.5.1.1
iPod nano (6ης γενιάς): Έκδ.1.2
iPod touch (3ης γενιάς): Έκδ.5.1.1
iPod nano (5ης γενιάς): Έκδ.1.0.2
iPod classic (160 GB) (Τέλη 2009): Έκδ.2.0.4
iPod touch (2ης γενιάς): Έκδ.4.2.1
iPod nano (4ης γενιάς): Έκδ.1.0.4

iPod classic (120 GB): Έκδ.2.0.1
iPod touch (1ης γενιάς): Έκδ.3.1.3
iPod nano (3ης γενιάς): Έκδ.1.1.3
iPod classic (80 GB, 160 GB): Έκδ.1.1.2
iPod nano (2ης γενιάς): Έκδ.1.1.3
iPod με video: Έκδ.1.3
iPod nano (1ης γενιάς): Έκδ.1.3.1

• Εγκεκριμένες συσκευές που φέρουν την ένδειξη "Made for iPhone". 
Δεν μπορούν να παρασχεθούν εγγυήσεις σωστής λειτουργίας 
παλαιότερων εκδόσεων.
iPhone 4: Έκδ.4.2.1
iPhone 3GS: Έκδ.4.3
iPhone 3G: Έκδ.4.2.1
iPhone: Έκδ.3.1.3

• Για διευκρινήσεις σχετικά με το μοντέλο iPod που διαθέτετε, 
συμβουλευτείτε το έγγραφο της Apple "Identifying iPod models" στη 
διεύθυνση http://support.apple.com/kb/HT1353

• Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή βίντεο από iPod/
iPhone, ακόμα και αν χρησιμοποιείται καλώδιο συμβατό με βίντεο.Η απεικόνιση αφορά το μοντέλο CDE-173BT.*

Ρύθμιση του χειριστηρίου iPod

Όταν συνδέσετε ένα iPod/iPhone, χειριστείτε το από τα δικά του 
χειριστήρια ή από την κύρια μονάδα.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ENTER/OPTION 
για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα στη λειτουργία iPod.
To μενού επιλογών για τη λειτουργία iPod ενεργοποιείται.

HU (HEAD UNIT):
Χειριστείτε το iPod/iPhone μέσω αυτής της μονάδας.

iPod:
Χειριστείτε το iPod/iPhone χρησιμοποιώντας τα δικά του 
χειριστήρια. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση iPod, δεν θα είναι δυνατή η 
εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών μέσω της κύριας μονάδας.

Σημειώσεις

• Ανάλογα με το iPod που χρησιμοποιείται, ο χειρισμός iPod ενδέχεται 
να μην είναι διαθέσιμος. Ή, ακόμα κι αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση iPod, 
ο χειρισμός ενδέχεται να πρέπει και πάλι να εκτελείται από την κύρια 
μονάδα.

1

2
Η μέθοδος ελέγχου iPod  εναλλάσεται μεταξύ iPod MODE
και HU MODE.

•

•

Ενώ βρίσκεστε σε HU MODE, μπορείτε να αλλάξετε σε iPod MODE 
απευθείας, πιέζονταις BAND.
H ένδειξη                ανάβει όταν το iPod MODE είναι ενεργό.

• Όταν η μέθοδος χειρισμού αλλάξει, το iPod/iPhone σταματά. Πατήστε
           για να συνεχίσετε.

Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε "APP DIRECT"
και μετά πατήστε
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Αναπαραγωγή

1 Πατήστε το SOURCE για μετάβαση στη μέθοδο iPod.

2 Πατήστε το  ή το  για να επιλέξετε το επιθυμητό 
τραγούδι.
Πατώντας και κρατώντας πατημένο το  ή το  θα γίνει 
γρήγορη μετακίνηση του τρέχοντος κομματιού προς τα πίσω/
προς τα εμπρός.

3 Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το .
Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή πατήστε ξανά το .

Σημειώσεις
• Ένα τραγούδι που έπαιζε στο iPod/iPhone ενώ αυτό ήταν συνδεδεμένο

στη μονάδα, θα συνεχίσει να παίζει από το σημείο που είχε σταματήσει 
και μετά την αποσύνδεση.

• Αν ακούτε ένα επεισόδιο από ένα επιλεγμένο podcast ή ένα audiobook,
μπορείτε να αλλάξετε επεισόδιο πατώντας το        ή

• Ένα επεισόδιο μπορεί να έχει διάφορα κεφάλαια. Για να αλλάξετε 
κεφάλαιο πατήστε το  ή το .

• Κατά την αναπαραγωγή στο iPod/iPhone, πατήστε        , και τότε
μπορείτε γρήγορα να επιστρέψετε στο τελευταία επιλεγμένο επίπεδο 
ιεραρχίας στη λειτουργία αναζήτησης.

Αναζήτηση ενός επιθυμητού τραγουδιού

Ένα iPod/iPhone μπορεί να περιέχει εκατοντάδες τραγούδια. 
Χρησιμοποιώντας πληροφορίες τίτλων για αρχεία και οργανώνοντας τα 
τραγούδια σε λίστες αναπαραγωγής, οι μέθοδοι αναζήτησης της 
μονάδας μπορεί να διευκολύνουν την εύρεση κάποιου τραγουδιού.
Κάθε κατηγορία μουσικής έχει τη δική της ιεραρχία πεδίων. 
Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο αναζήτησης Λίστα αναπαραγωγής/
Καλλιτέχνης/Άλμπουμ/Κομμάτι/Podcast/Είδος/Συνθέτης/Audiobook 
για να περιορίσετε τις αναζητήσεις σας σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα.

Ιεραρχία 1 Ιεραρχία 2 Ιεραρχία 3 Ιεραρχία 4

Λίστα αναπα-
ραγωγής 

(PLAYLIST)
Κομμάτι — —

Καλλιτέχνης 
(ARTIST)* Άλμπουμ* Κομμάτι —

Άλμπουμ 
(ALBUM)* Κομμάτι — —

Κομμάτι 
(SONG)

— — —

Podcast 
(PODCAST)

Επεισόδιο — —

Είδος 
(GENRE)* Καλλιτέχνης* Άλμπουμ* Κομμάτι

Συνθέτης 
(COMPOSER)* Άλμπουμ* Κομμάτι —

Audiobook 
(AUDIOBOOK)

— — —

— — —Genius Mix List

Σημείωση
• Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο αναζήτησης. Ανατρέξτε

στη "Ρύθμιση μεθόδου αναζήτησης iPod/iPhone" στη σελίδα 25.

Για παράδειγμα:
Αναζήτηση με βάση το όνομα καλλιτέχνη
Το παρακάτω παράδειγμα εξηγεί τον τρόπο που γίνεται μια 
αναζήτηση με βάση τον ARTIST. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 
άλλη μέθοδο αναζήτησης για την ίδια λειτουργία, αλλά η ιεραρχία 
πεδίων θα είναι διαφορετική.

1 Πατήστε το κουμπί ENTER για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία επιλογής αναζήτησης.
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία "".

2 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε τη μέθοδο 
αναζήτησης ARTIST και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί 
ENTER.

PLAYLIST  ARTIST  ALBUM  SONG 
 PODCAST  GENRE  COMPOSER  AUDIOBOOK 
 GENIUS MIX*2/*3 

SHUFFLEALL*1  

  SHUFFLEALL

*1   Ανατρέξτε στην "Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά (Μ.Ι.Χ)
        στη σελίδα 37.
*2   Ανάλογα με το συνδεδεμένο iPod/iPhone, η λειτουργία
        Genius Mix μπορεί να μην υποστηρίζεται.
*3   Όταν συνδέεται στη μονάδα ένα iPod/iPhone με λίστα 
       Genius Mix που δημιουργήθηκε με το iTunes, η μέθοδος 
       αναζήτησης GENIUS MIX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
       την αναζήτηση λίστας Genius Mix.

Σημείωση
• Η εμφάνιση της λίστας μεθόδου αναζήτησης αλλάζει ανάλογα με

τις ρυθμίσεις του.  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη "Ρύθμιση
μεθόδου αναζήτησης iPod/iPhone" στη σελίδα 25.

3 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε τον
επιθυμητό καλλιτέχνη και στη συνέχεια πατήστε το 
κουμπί ENTER.

4 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το
επιθυμητό άλμπουμ και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί 
ENTER.

5 Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το
επιθυμητό τραγούδι και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί 
ENTER.

Σημειώσεις
• Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί ENTER για 

τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα σε κάθε ιεραρχία (εκτός των ιεραρχιών 
SONG (τραγούδι) και AUDIOBOOK), γίνεται αναπαραγωγή όλων 
των τραγουδιών της επιλεγμένης ιεραρχίας.

• Αφού επιλέξετε [ALL] στη μέθοδο αναζήτησης με "*", πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το κουμπί ENTER για τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα για αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών στο iPod/
iPhone ή στην επιλεγμένη μέθοδο αναζήτησης.

• Ενώ βρίσκεστε σε μέθοδο αναζήτησης, αν πατήσετε και κρατήσετε 
πατημένο το κουμπί  για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα ή αν δεν 
πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια για 60 δευτερόλεπτα, η μέθοδος 
αναζήτησης ακυρώνεται.

• Ενώ βρίσκεστε στη μέθοδο αναζήτησης, πατώντας το κουμπί  θα
επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία.
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• Αν ζητήσετε αναζήτηση κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής M.I.X., η 
μέθοδος αναπαραγωγής M.I.X. θα ακυρωθεί.

• Θα εμφανιστεί το μήνυμα "NO SONG" αν δεν υπάρχουν τραγούδια 
στην επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής κατά τη μέθοδο αναζήτησης 
PLAYLIST.

• Θα εμφανιστεί το μήνυμα "NO PODCAST" αν δεν υπάρχουν δεδομένα 
podcast στο iPod/iPhone κατά τη μέθοδο αναζήτησης PODCAST.

• Θα εμφανιστεί το μήνυμα "NOAUDIOBOK" αν δεν υπάρχουν 
δεδομένα audiobook στο iPod/iPhone κατά τη μέθοδο αναζήτησης 
AUDIOBOOK.

• Θα εμφανιστεί το μήνυμα "NO GENIUS" αν δεν υπάρχουν 
δεδομένα genius mix στο iPod/iPhone κατά τη μέθοδο αναζήτησης 
GENIUS MIX.

• Εάν επιλέξετε το "όνομα iPod" που είναι αποθηκευμένο στο iPod/
iPhone στην επιθυμητή μέθοδο αναζήτησης με βάση τη λίστα 
αναπαραγωγής και πατήσετε το κουμπί ENTER, μπορείτε να 
αναζητήσετε όλα τα τραγούδια στο iPod/iPhone. Επίσης, αν πατήσετε 
και κρατήσετε πατημένο το κουμπί ENTER για τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα, θα γίνει αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών στο iPod/
iPhone.

• Ανάλογα με το iPod/iPhone, η αναζήτηση με βάση το podcast μπορεί 
να μην υποστηρίζεται.

• Ενώ είστε σε μέθοδο αναζήτησης, μπορείτε να πατήσετε ένα από τα 
preset buttons (1 through 6) για να προχωρήσετε γρήγορα στην 
αναζήτηση πηδώντας κατευθείαν στην προκαθορισμένη θέση. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "Λειτουργία άμεσης αναζήτησης" στη 
σελίδα 36.

• Κατά τη λειτουργία αναζήτησης μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια 
γρήγορη αναζήτηση με τη λειτουργία αλφαβητικής αναζήτησης, για
να βρείτε τον επιθυμητό καλλιτέχνη ή τραγούδι κλπ. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "Λειτουργία αλφαβητικής αναζήτησης" 
στη σελίδα 36.

ειτουργία αλφαβητικής αναζήτησης

 λειτουργία αλφαβητικής αναζήτησης της μονάδας μπορεί να
ρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση άλμπουμ, τραγουδιού κτλ, πιο 
ποτελεσματικά. Στη μέθοδο αναζήτησης PLAYLIST/ARTIST/
LBUM/PODCAST/GENRE/COMPOSER/AUDIOBOOK, επιλέξτε 

ο πρώτο γράμμα του επιθυμητού τίτλου (άλμπουμ, τραγούδι κτλ),
ι τίτλοι που αρχίζουν με αυτό το γράμμα παρατίθενται. 
ρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε γρήγορα να βρείτε 
ποιοδήποτε τραγούδι.

      Αφού επιλέξετε μέθοδο αναζήτησης, πατήστε BAND/ABC SEARCH

 Rotary encoder  να επιλέξετε το 
επιθυμητό αρχικό γράμμα (π.χ. επιλέξτε "M") και, στη 
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
Παρατίθενται οι τίτλοι που αρχίζουν από ¨Μ".

    Στρέψτε τον Rotary encoder για να επιλέξετε το
επιθυμητό στοιχείο.

ημειώσεις

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία αλφαβητικής αναζήτησης, πατώντας
επιστρέφετε στην προηγούμενη μέθοδο.
Αν χρησιμοποιείται η μέθοδος αναζήτησης PLAYLIST για την 
αναζήτηση τραγουδιού, η λειτουργία αλφαβητικής αναζήτησης, 
είναι ανενεργή, στην ιεραρχία αναζήτησης τραγουδιού.
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν επιλέγεται η λίστα Genius 
Mix.

Λειτουργία άμεσης αναζήτησης

Η λειτουργία άμεσης αναζήτησης της μονάδας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικότερα για την αναζήτηση ενός άλμπουμ, 
ενός τραγουδιού, κλπ. Στη μέθοδο αναζήτησης PLAYLIST/ARTIST/
ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/COMPOSER/AUDIOBOOK, 
μπορείτε να εντοπίζετε γρήγορα οποιοδήποτε τραγούδι.

Ενώ είστε στη μέθοδο αναζήτησης, πατήστε οποιοδήποτε 
από τα preset buttons (1 through 6) για να παραλείψετε 
ένα συγκεκριμένο ποσοστό των περιεχομένων 
τραγουδιών.

Παράδειγμα αναζήτησης τραγουδιού:
Αν υπάρχουν 100 τραγούδια στο iPod/iPhone σας, αυτά 
χωρίζονται σε 6 ομάδες χρησιμοποιώντας ποσοστά (βλέπε 
παρακάτω). Οι ομάδες αυτές ανατίθενται στα κουμπιά μνήμης (1 
έως 6).

Παράδειγμα 1:
Έστω ότι το τραγούδι που ψάχνετε βρίσκεται περίπου στο 
μέσον (50%) της βιβλιοθήκης σας: πιέστε το κουμπί 4 για να 
πηδήξετε στο 50ό τραγούδι και στρέψτε τον Rotary encoder 
για να βρείτε το επιθυμητό τραγούδι.

Παράδειγμα 2:
Έστω ότι το τραγούδι που ψάχνετε βρίσκεται προς το τέλος 
(83%) της βιβλιοθήκης σας: πιέστε το κουμπί 6 για να 
πηδήξετε στο 83ο τραγούδι και στρέψτε τον Rotary encoder 
για να βρείτε το επιθυμητό τραγούδι.

Σημείωση
• Η λειτουργία αυτή εφαρμόζεται επίσης στην αναζήτηση 

CD/MP3/WMA/AAC.

Όλα τα 100 τραγούδια (100%)

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

Κουμπιά 
μνήμης

4 651 2 3

Τραγού-
δια

1ο 
τρα-

γούδι

17ο 
τρα-

γούδι

33ο 
τρα-

γούδι

50ο 
τρα-

γούδι

67ο 
τρα-

γούδι

83ο 
τρα-

γούδι

• Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λειτουργία 
αλφαβητικής αναζήτησης.

Επιλογή Λίστας αναπαραγωγής/Καλλιτέχνη/
Άλμπουμ/Είδους/Συνθέτη/Επεισοδίου

Τα στοιχεία Λίστα αναπαραγωγής/Καλλιτέχνης/Άλμπουμ/Είδος/
Συνθέτης/Επεισόδιο μπορούν να αλλάξουν εύκολα.
Για παράδειγμα, αν ακούτε ένα τραγούδι από ένα επιλεγμένο άλμπουμ, 
μπορείτε να αλλάξετε το άλμπουμ.

Πιέστε         ή           για να επιλέξετε το επιθυμητό από 
τα στοιχεία Λίστα αναπαραγωγής/Καλλιτέχνης/
Άλμπουμ/Είδος/Συνθέτης/Επεισόδιο.

     Στρέψτε τον                                            για
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Σημειώσεις
• Αν έχετε χρησιμοποιήσει τη μέθοδο αναζήτησης με βάση το τραγούδι

για να βρείτε ένα τραγούδι, τότε η λειτουργία αυτή δεν είναι 
διαθέσιμη.

• Αν έχετε επιλέξει ένα άλμπουμ σε μια αναζήτηση καλλιτέχνη, στην
αναζήτηση συμπεριλαμβάνονται και τα άλλα άλμπουμ του ίδιου 
καλλιτέχνη.

• Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια τυχαίας
αναπαραγωγής            .

Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά (M.I.X.)

Η λειτουργία Shuffle του iPod/iPhone αντιστοιχεί στη λειτουργία s 
στη μονάδα αυτή.

Αναδιάταξη (Shuffle) των άλμπουμ:
Τα τραγούδια σε κάθε άλμπουμ αναπαράγονται με τη σειρά 
εγγραφής τους. Μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής όλων των 
τραγουδιών σε ένα άλμπουμ, το επόμενο άλμπουμ επιλέγεται με 
τυχαίο τρόπο. Αυτό συνεχίζει μέχρις ότου αναπαραχθούν όλα τα 
άλμπουμ.

Αναδιάταξη (Shuffle) των τραγουδιών:
Στη μέθοδο αυτή τα τραγούδια μιας επιλεγμένης κατηγορίας 
(playlist, άλμπουμ, κλπ.) αναπαράγονται με τυχαία σειρά. Τα 
τραγούδια της κατηγορίας αναπαράγονται μόνο μία φορά το καθένα 
μέχρις ότου αναπαραχθούν όλα.

1 Πατήστε το 5 s.
Τα τραγούδια αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

*1 Αναδιάταξη (Shuffle) των άλμπουμ.
*2 Αναδιάταξη (Shuffle) των τραγουδιών.

2 Για να ακυρώσετε μια αναπαραγωγή M.I.X., επιλέξτε το 
(off) στην προηγούμενη διαδικασία.

Σημείωση
• Αν έχετε επιλέξει ένα τραγούδι με τη μέθοδο αναζήτησης άλμπουμ

πριν επιλέξετε αναπαραγωγή M.I.X., τα τραγούδια δεν θα 
αναπαράγονται με τυχαία σειρά ακόμη και στην περίπτωση που έχετε
επιλέξει αναδιάταξη των άλμπουμ.

Αναδιάταξη ALL:
Με τη μέθοδο της αναδιάταξης ALL όλα τα τραγούδια του iPod/
iPhone αναπαράγονται με τυχαία σειρά. Κανένα τραγούδι δεν 
αναπαράγεται περισσότερες από μία φορά μέχρις ότου 
αναπαραχθούν όλα τα τραγούδια.

1     Πατήστε         για να ενεργοποιήσετε τη μέθοδο
         επιλογής αναζήτησης.

2      Στρέψτε το Rotary encoder για να επιλέξετε SHUFFLEALL,
         και μετά πιέστε 

Σημείωση
• Αν επιλέξετε τη μέθοδο αναδιάταξης ALL, τα επιλεγμένα τραγούδια

που αναπαράγονται μετά από εφαρμογή μιας μεθόδου αναζήτησης 
ακυρώνονται.

Η ένδειξη ανάβει.

Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή Μ.Ι.Χ., πατήστε
για να επιλέξετε OFF.

Επανάληψη αναπαραγωγής

H λειτουργία Repeat One είναι διαθέσιμη μόνο για το iPod/iPhone.

Repeat One (Επανάληψη Ενός):
Συνεχώς επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου 
τραγουδιού.

1 Πατήστε το a 4.
Το τραγούδι επαναλαμβάνεται συνεχώς.
a*  (off )  a

* Επανάληψη ενός.

2 Για να ακυρώσετε μια επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, 
επιλέξτε το (off) στην προηγούμενη διαδικασία.

Σημείωση
• Κατά τη διάρκεια της επανάληψης αναπαραγωγής, κανένα άλλο 

τραγούδι δεν είναι επιλέξιμο πατώντας             ή
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Σε περίπτωση δυσκολίας

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, απενεργοποιήστε και 
επανενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν η μονάδα συνεχίζει να μη 
λειτουργεί κανονικά, επιθεωρήστε τα σημεία στην παρακάτω λίστα 
ελέγχων. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε το πρόβλημα 
σε περίπτωση δυσλειτουργίας της μονάδας. Σε αντίθετη περίπτωση, 
βεβαιώστε ότι το υπόλοιπο του συστήματός σας είναι σωστά 
συνδεδεμένο ή συμβουλευθείτε τον δικό σας εξουσιοδοτημένο εμπορικό 
αντιπρόσωπο της Alpine.

Καμιά λειτουργία ή ενδείξεις στην οθόνη.
• Η μίζα του οχήματος είναι στο off.

– Αν η μονάδα έχει συνδεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν πρέπει να 
λειτουργεί στη θέση off της μίζας.

• Λανθασμένες συνδέσεις του ακροδέκτη ισχύος (Κόκκινο) και του 
ακροδέκτη της μπαταρίας (Κίτρινο).
– Ελέγξτε τις συνδέσεις των ακροδεκτών ισχύος και μπαταρίας.

• Καμένη ασφάλεια.
– Ελέγξτε την ασφάλεια της μονάδας, αντικαταστήστε την αν είναι

απαραίτητο με μια καινούρια του σωστού μεγέθους.
• Δυσλειτουργία του εσωτερικού μικροϋπολογιστή λόγω παρεμβολών

θορύβου κλπ.
– Πιέστε το διακόπτη RESET με τη μύτη ενός στυλό διαρκείας ή με 

ένα παρόμοια μυτερό αντικείμενο.

Αδυναμία συντονισμού με σταθμούς.
• Δεν υπάρχει κεραία ή ανοικτό κύκλωμα κεραίας.

– Βεβαιωθείτε ότι η κεραία έχει συνδεθεί σωστά.
Αντικαταστήστε την κεραία ή το καλώδιο, αν απαιτείται.

Αδυναμία συντονισμού με σταθμούς με τη μέθοδο αυτόματης 
αναζήτησης (seek).
• Βρίσκεστε σε περιοχή με αδύνατο σήμα.

– Βεβαιωθείτε ότι ο συντονιστής ραδιοφώνου έχει ρυθμιστεί στη 
μέθοδο DX.

• Αν γνωρίζετε ότι η περιοχή που βρίσκεστε διαθέτει ισχυρά σήματα, 
τότε μπορεί η κεραία να μην είναι γειωμένη ή σωστά συνδεδεμένη.
– Ελέγξτε τις συνδέσεις της κεραίας και βεβαιώστε ότι η κεραία

είναι σωστά γειωμένη στη θέση στήριξής της.
• Ίσως η κεραία δεν έχει το ενδεδειγμένο μήκος.

– Βεβαιώστε ότι η κεραία είναι πλήρως εκτεταμένη και αν έχει
σπάσει αντικαταστήστε την με μια καινούρια.

Οι εκπομπές περιέχουν θόρυβο.
• Η κεραία δεν έχει το ενδεδειγμένο μήκος.

– Εκτείνετε πλήρως την κεραία και αντικαταστήστε την αν έχει 
σπάσει.

• Η κεραία δεν είναι επαρκώς γειωμένη.
– Βεβαιώστε ότι η κεραία είναι γειωμένη σωστά στη θέση στήριξής 

της.

Δεν λειτουργεί η συσκευή αναπαραγωγής CD.
• Εκτός ορίων θερμοκρασίας +50°C για CD.

– Αφήστε το εσωτερικό του οχήματος (ή το χώρο αποσκευών) να 
κρυώσει.

Ο αναπαραγόμενος ήχος από το CD τρεμοπαίζει.
• Συμπύκνωση υγρασίας στη μονάδα CD.

– Αφήστε ικανό χρόνο για την εξάτμιση του νερού (περίπου 1 ώρα).

Ανέφικτη η εισαγωγή νέου CD.
• Ένα CD βρίσκεται ήδη μέσα στη μονάδα CD.

– Εξαγάγετε και αφαιρέστε το CD.
• Το CD εισάγεται με λάθος τρόπο.

– Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το CD σύμφωνα με τις οδηγίες της 
ενότητας για τη λειτουργία της μονάδας CD.

Αδυναμία γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο 
CD.
• Το CD έχει καταστραφεί.

– Αφαιρέστε το CD και πετάξτε το, καθώς η χρήση ενός 
καταστραμμένου CD μέσα στη μονάδα μπορεί να καταστρέψει το 
μηχανισμό.

Συμβαίνουν παραλείψεις κατά την αναπαραγωγή του CD λόγω 
κραδασμών.
• Εσφαλμένη στερέωση της μονάδας.

– Στερεώστε ξανά τη μονάδα με ασφάλεια.
• Ο δίσκος είναι πολύ βρώμικος.

– Καθαρίστε το δίσκο.
• Ο δίσκος έχει χαραγές.

– Αλλάξτε το δίσκο.
• Ο φακός του λέιζερ είναι βρώμικος.

– Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά CD του εμπορίου για φακούς 
λέιζερ. Συμβουλευθείτε τον πλησιέστερο εμπορικό αντιπρόσωπο
της Alpine.

Συμβαίνουν παραλείψεις κατά την αναπαραγωγή του CD χωρίς να 
υπάρχουν κραδασμοί.
• Ο δίσκος είναι βρώμικος ή χαραγμένος.

– Καθαρίστε το δίσκο - τυχόν καταστραμμένος δίσκος πρέπει να 
αντικαθίσταται.

Εμφάνιση σφάλματος (μόνο για την εσωτερική μονάδα CD).
• Μηχανικό σφάλμα

– Πατήστε . Μετά την εξαφάνιση του σφάλματος, εισάγετε το 
δίσκο ξανά. Αν με το παραπάνω δεν λυθεί το πρόβλημα, 
συμβουλευθείτε τον πλησιέστερο εμπορικό αντιπρόσωπο της 
Alpine.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD-R/CD-RW.
• Δεν έγινε οριστικοποίηση (finalisation) της περιόδου εγγραφής.

– Κάντε οριστικοποίηση και δοκιμάστε ξανά την αναπαραγωγή.

Δεν αναπαράγεται αρχείο MP3, WMA ή AAC.
• Υπάρχει σφάλμα στην εγγραφή. Η μορφή MP3/WMA/AAC δεν 

είναι συμβατή.
– Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο MP3/WMA/AAC έχει εγγραφεί σε 

υποστηριζόμενη μορφή. Ανατρέξτε στο "Σχετικά με τα MP3/
WMA/AAC" στη σελίδα 15, μετά επανεγγράψτε σε μορφή που 
υποστηρίζεται από αυτή τη συσκευή.

Πληροφορίες

Βασικά

Ραδιόφωνο

CD

MP3/WMA/AAC
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Ήχος

Δεν παράγεται ήχος από τα ηχεία.
• Δεν υπάρχει σήμα εξόδου από τον ενσωματωμένο ενισχυτή της

μονάδας.
– Το POWER IC έχει οριστεί σε "ON" ανατρέξτε στο "Σύνδεση ενός 

εξωτερικού ενισχυτή (POWER IC)" στη σελίδα 20.

Το iPod δεν λειτουργεί και δεν παράγεται ήχος.
• Το iPod δεν έχει αναγνωρισθεί.

– Επαναφέρετε τη μονάδα και το iPod. Ανατρέξτε στο "Πρώτη 
εκκίνηση του συστήματος" στη σελίδα 10. Για να κάνετε 
επαναφορά στο iPod, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Κατόχου του
iPod.

• Δεν έχει εισαχθεί CD.
– Εισάγετε ένα CD.

• Αν και έχει εισαχθεί ένας δίσκος, εμφανίζεται το ενδεικτικό "NO 
DISC" και η μονάδα ούτε ξεκινάει την αναπαραγωγή ούτε αποβάλει 
το δίσκο.
– Αφαιρέστε το δίσκο ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Πατήστε ξανά το κουμπί  και κρατήστε πατημένο για 
τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
Αν ακόμη και τώρα δεν αποβληθεί ο δίσκος, συμβουλευθείτε τον 
αντιπρόσωπο της Alpine.

• Σφάλμα μηχανισμού.
1 Πατήστε το κουμπ  ί  και αφαιρέστε το CD.

Αν το CD δεν αποβάλλεται, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο 
της Alpine.

2 Όταν η ένδειξη σφάλματος παραμένει μετά την αποβολή του 
CD, πατήστε το κουμπί  ξανά.
Αν η ένδειξη σφάλματος επιμένει ακόμη και μετά το πάτημα του 
κουμπιού  μερικές φορές, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο 
της Alpine.

• Όταν εμφανίζεται η ένδειξη "ERROR":
Αν το δίσκος δεν αποβάλλεται με το πάτημα του κουμπιού , 
πιέστε το διακόπτη RESET (Ανατρέξτε στο "Πρώτη εκκίνηση του 
συστήματος" στη σελίδα 10) και μετά πατήστε το κουμπί  ξανά.
Αν ακόμη και τώρα δεν αποβληθεί ο δίσκος, συμβουλευθείτε τον 
αντιπρόσωπο της Alpine.

• Προσπαθήσατε να αναπαράγετε ένα αρχείο WMA με προστασία 
αντιγραφής.
– Μπορείτε να αναπαράγετε μόνο αρχεία που δεν φέρουν

προστασία από αντιγραφή.

• Χρησιμοποιείται ρυθμός δειγματοληψίας ή bit που δεν υποστηρίζεται
από τη μονάδα.
– Χρησιμοποιήστε ρυθμό δειγματοληψίας ή bit που υποστηρίζεται 

από τη μονάδα.

Ένδειξη για τη µονάδα CD (CDE-174BT/
CDE-173BT μόνο)

UNSUPPORTED

NO DISK

iPod

Ήχος

• Σφάλμα βάσης δεδομένων ή σφάλμα αποκωδικοποιητή.
– Μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα πραγματοποιώντας

εναλλαγή της πηγής.

•  Δεν έχει συνδεθεί συσκευή μνήμης USB.
– Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι σωστά συνδεδεμένη και το

καλώδιο δεν είναι υπερβολικά διπλωμένο.

• Σφάλμα επικοινωνίας ή άλλα.
– Αλλάξτε σε άλλη πηγή.

• Δεν έχει αποθηκευτεί κανένα αρχείο στη μνήμη USB.
– Συνδέστε τη συσκευή μνήμης USB αφού πρώτα αποθηκεύσετε σε 

αυτήν τραγούδια (αρχεία).

• Χρησιμοποιείται ρυθμός δειγματοληψίας ή bit που δεν υποστηρίζεται
από τη μονάδα.
– Χρησιμοποιήστε ρυθμό δειγματοληψίας ή bit που υποστηρίζεται 

από τη μονάδα.

• Προσπαθήσατε να αναπαράγετε ένα αρχείο WMA με προστασία 
αντιγραφής.
– Μπορείτε να αναπαράγετε μόνο αρχεία που δεν φέρουν 

προστασία από αντιγραφή.

• Χρησιμοποιούνται πληροφορίες κειμένου που δεν αναγνωρίζονται
από τη μονάδα.
– Αλλάξτε τις πληροφορίες κειμένου με κείμενο που υποστηρίζεται

από τη μονάδα.

Ένδειξη για τη µνήµη USB

UNSUPPORTED

NO SUPPORT

DEVICE ERR

NO DEVICE

NO FILE

• Μη κανονικό ρεύμα διαπερνά τη συσκευή μνήμης Flash USB.
– Δοκιμάστε μια άλλη μνήμη USB, αν υπάρχει.

• Σφάλμα επικοινωνίας.
– Σβήστε τη μίζα, και μετά ανοίξτε την ξανά.

ERROR

– Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
– Σβήστε τη μίζα, και μετά ανοίξτε την ξανά.

ERROR-01

ERROR-04

– Ελέγξτε την οθόνη επανασυνδέοντας τη μνήμη USB με τη
μονάδα.
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• Δεν περιέχονται τραγούδια στο iPod/iPhone.
– Κατεβάστε τραγούδια στο iPod/iPhone και συνδέστε το με τη μονάδα.

Ένδειξη για τη µέθοδο iPod

•  Δεν έχει συνδεθεί iPod/iPhone.
– Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone είναι σωστά συνδεδεμένο 

(ανατρέξτε στη "σύνδεση του iPod/iPhone (προαιρετικό) στη 
σελίδα 44) και το καλώδιο δεν είναι υπερβολικά διπλωμένο.

NO DEVICE

• Σφάλμα επικοινωνίας.
– Σβήστε τη μίζα, και μετά ανοίξτε την πάλι.

ERROR-01

– Ελέγξτε την οθόνη επανασυνδέοντας το iPod/iPhone με 
τη μονάδα, χρησιμοποιώντας το καλώδιο iPod/iPhone.

• Προκαλείται λόγω ασυμβατότητας της έκδοσης λογισμικού του
iPod/iPhone με αυτή τη μονάδα.
– Αναβαθμίστε την έκδοση λογισμικού του iPod/iPhone σε μια 

έκδοση συμβατή με αυτή τη μονάδα.

• Το iPod/iPhone δεν έχει επαληθευτεί.
– Κάνετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο iPod
– Δοκιμάστε ένα άλλο iPod/iPhone, αν υπάρχει.

• Σφάλμα παροχής ρεύματος.
Υπερβολική τάση/ρεύμα παρέχεται στο iPod/iPhone.
– Δοκιμάστε ένα άλλο iPod/iPhone, αν υπάρχει.
– Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
– Κλείστε τη μίζα, και μετά ανοίξτε την ξανά.

• Η συσκευή BLUETOOTH δεν έχει συνδεθεί.
– Συνδέστε τη συσκευή BLUETOOTH.

Λειτουργία BLUETOOTH

NO UNIT
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Προδιαγραφές

ΤΜΗΜΑ ∆ΕΚΤΗ FM

ΤΜΗΜΑ ∆ΕΚΤΗ MW

ΤΜΗΜΑ ∆ΕΚΤΗ LW

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ CD

ΤΜΗΜΑ USB

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ BLUETOOTH

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΑΣΙ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Σημείωση
• Λόγω των διαρκών βελτιώσεων του προϊόντος, οι προδιαγραφές και ο 

σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εύρος συντονισμού 87,5-108,0 MHz
Αποτελεσματική ευαισθησία 0,7 μV
mono
Επιλογή εναλλακτικού 80 dB
διαύλου
Λόγος σήματος προς θόρυβο 65 dB
Διαχωρισμός Stereo 35 dB
Λόγος σύλληψης 2,0 dB

531-1.602 kHzΕύρος συντονισμού
Ευαισθησία (πρότυπο IEC) 25,1 μV/28 dB

153-281 kHzΕύρος συντονισμού
Ευαισθησία (πρότυπο IEC) 31,6 μV/30 dB

Απόκριση συχνοτήτων
Wow & Flutter (% WRMS)

5-20.000 Hz (±1 dB)
Χαμηλότερα από τα μετρήσι-
μα όρια

Συνολική αρμονική παραμόρ-
φωση

0,008% (στα 1 kHz)

Δυναμικό εύρος 95 dB (στα 1 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο 105 dB
Διαχωρισμός διαύλων 85 dB (στα 1 kHz)

Απαιτήσεις USB USB 1.1/2.0
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος       1000 mA
Κατηγορία USB
Σύστημα αρχείων
Αποκωδικοποίηση MP3
Αποκωδικοποίηση WMA
Αποκωδικοποίηση AAC

Mass Storage
FAT 12/16/32
MPEG AUDIO Layer-3
Windows Media™ Audio
Αρχείο ".m4a" μορφής 
AAC-LC

Μήκος κύματος 795 nm
Ισχύς λέιζερ CLASS I

Προδιαγραφές BLUETOOTH BLUETOOTH Έκδ. 3.0
Ισχύς εξόδου Μέγ. +4 dBm (Κατηγορία 

Προφίλ
ισχύος 2)
HFP (Hands-Free Profile - 
Προφίλ hands-free )
HSP (Head Set Profile - Προ-
φίλ ακουστικών)
A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile - Προφίλ 
προηγμένης διανομής ήχου)
AVRCP (Audio/Video Remote 
Control Profile - Προφίλ 
τηλεχειρισμού ήχου/εικόνας)

Απαιτήσεις ισχύος 14,4 V DC
(επιτρέπονται 11~16 V)
50 W × 4
2 V/10 k ohms

±14 dB στα 60 Hz
±14 dB στα 1 kHz
±14 dB στα 10 kHz 

Μέγιστη ισχύς εξόδου 
Μέγιστη τάση πριν από την 
έξοδο
Bass
Mid
Treble

Πλάτος 178 mm (7")
Ύψος 50 mm (2")
Βάθος 161 mm (6-3/8")

170 mm (6-3/4")
46 mm (1-13/16")

Πλάτος
Ύψος
Βάθος 25 mm (1")

CLASS 1
LASER PRODUCT

(Στο κάτω μέρος της συσκευής)

CDE-174BT/CDE-173BT: 
Βάρος
UTE-72BT:
Βάρος

1,194 kg (2 lbs. 10 oz)

0,854 kg (1 lbs. 14oz)
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Εγκατάσταση και συνδέσεις
Πριν από την εγκατάσταση ή τη σύνδεση της μονάδας, διαβάστε τα 
παρακάτω και ανατρέξτε στο "Οδηγίες χειρισμού" στη σελίδα 6 για 
κατάλληλη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

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

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

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.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ.
Η κατάποση τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Σε 
τέτοια περίπτωση, συμβουλευθείτε έναν παθολόγο αμέσως.

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.

ΠΡΟΣΟΧΗ

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 ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ 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.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από τον αρνητικό

(–) πόλο της μπαταρίας πριν από την εγκατάσταση του 
CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT σας. Αυτό θα ελαττώσει τις 
πιθανότητες πρόκλησης βλάβης στη μονάδα σε περίπτωση 
βραχυκυκλώματος.

• Βεβαιώστε ότι οι συνδέσεις των ακροδεκτών με τους χρωματικούς 
κωδικούς γίνονται σύμφωνα με το διάγραμμα. Λανθασμένες 
ηλεκτρικές συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της 
συσκευής ή καταστροφή του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος.

• Όταν κάνετε συνδέσεις στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος, 
προσέξτε τα εργοστασιακά εγκατεστημένα μέρη (π.χ. 
ενσωματωμένος υπολογιστής). Μην κάνετε συνδέσεις στους 
ακροδέκτες των μερών αυτών για να τροφοδοτήσετε τη μονάδα 
αυτή. Όταν συνδέετε το CDE-174BT/CDE-173BT/
UTE-72BT στο κιβώτιο ασφαλειών, βεβαιωθείτε ότι η 
ασφάλεια για το επιδιωκόμενο κύκλωμα του CDE-174BT/
CDE-173BT/UTE-72BT  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.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Εγκατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν εγκαθιστάτε τη µονάδα αυτή στο αυτοκίνητό σας, µην 
αφαιρείτε την αποσπώµενη πρόσοψη.
Αν η αποσπώµενη πρόσοψη αφαιρεθεί κατά την εγκατάσταση, 
ενδέχεται να πιέσετε υπερβολικά και να λυγίσετε τη µεταλλική 
πλάκα που την διατηρεί στη θέση της.
Η κύρια µονάδα πρέπει να στερεωθεί µε κλίση το πολύ 35 µοιρών 
µε το οριζόντιο επίπεδο, και διεύθυνση από πίσω προς τα 
εµπρός.

1 Αφαιρέσετε το κάλυμμα στερέωσης από την κύρια
μονάδα (Ανατρέξτε στο "Αφαίρεση" στη σελίδα 44). 
Γλιστρήστε το κάλυμμα στερέωσης μέσα στο ταμπλό του 
αυτοκινήτου και στερεώστε το με τους μεταλλικούς 
συνδετικούς κρίκους.

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

2 Αν το όχημά σας διαθέτει το Υποστήριγμα, στερεώστε το
μακρύ εξαγωνικό μπουλόνι στον πίσω πίνακα του 
CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT και φορέστε του 
την ελαστική τάπα. Αν το όχημά σας δεν διαθέτει το 
Υποστήριγμα Στερέωσης, ενισχύστε τη κύρια μονάδα 
με την μεταλλική ταινία στερέωσης (δεν 
συμπεριλαμβάνεται). Συνδέστε όλους τους 
ακροδέκτες του CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT 
σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που περιγράφονται 
στην ενότητα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.

* Για τη βίδα*, χρησιμοποιήστε μια βίδα που είναι κατάλληλη για 
τη θέση του σασί, όπου γίνεται η εγκατάσταση.

]
]
]

Παρακαλούμε καταγράψτε τον αύξοντα αριθμό της μονάδας σας 
στο χώρο που διατίθεται παρακάτω και κρατήστε τον ως μόνιμο 
στοιχείο. Ο αύξων αριθμός ή ο χαραγμένος αύξων αριθμός 
βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: [
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: [
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: [
ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ: [ ]

Λιγότερο από 35°

Ελαστική τάπα 
(συµπεριλαµβάνεται)Υποστήριγµα

Εξαγωνικό µπουλόνι 
(συµπεριλαµβάνεται)

Κάλυµµα στερέωσης 
(συµπεριλαµβάνεται)

Ταµπλό 
αυτοκινήτου

Πλάκες πίεσης*

Αυτή η µονάδα

*

Μεταλλική ταινία στερέωσης

Βίδα

Στήριγµα µπουλονιού

Εξαγωνικό παξιµάδι (Μ5)

Αυτή η µονάδα

• Το CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT χρησιμοποιεί θηλυκά 
βύσματα τύπου RCA για σύνδεση με άλλες μονάδες (π.χ. ενισχυτές) 
που έχουν συνδέσμους RCA. Πιθανά να χρειαστείτε ένα μετατροπέα 
για να συνδέσετε άλλες μονάδες. Στην περίπτωση αυτή, 
συμβουλευθείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Alpine.

• Βεβαιώστε ότι οι αρνητικοί (–) ακροδέκτες της μονάδας για τα ηχεία 
συνδέονται με τους αρνητικούς (–) ακροδέκτες των ηχείων. Μη 
συνδέσετε ποτέ το καλώδιο του αριστερού και του δεξιού ηχείου 
μεταξύ τους ή με το σώμα του αυτοκινήτου.
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3     Σύρετε το CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT μέσα
         στο ταμπλό του αυτοκινήτου. 

Όταν η μονάδα είναι στη θέση που πρέπει, βεβαιώστε ότι 
οι πείροι ασφάλισης βλέπουν τελείως προς τα κάτω. Αυτό 
μπορείτε να το επιτύχετε πιέζοντας σταθερά τη μονάδα 
προς τα μέσα ενώ ταυτόχρονα με ένα μικρό κατσαβίδι 
σπρώχνετε τον πείρο ασφάλισης προς τα κάτω. Αυτό 
διασφαλίζει το σωστό κλείδωμα της μονάδας και ότι δεν 
θα βγει τυχαία από το ταμπλό του αυτοκινήτου. 
Εγκαταστήστε την αποσπώμενη πρόσοψη.

1 Αφαιρέστε την αποσπώμενη πρόσοψη.

2 Χρησιμοποιήστε ένα μικρό κατσαβίδι (ή παρόμοιο
εργαλείο) για να σπρώξετε τους πείρους ασφάλισης προς 
την "επάνω" θέση (βλέπε το παραπάνω σχεδιάγραμμα). 
Καθώς κάθε πείρος απασφαλίζεται, τραβήξτε τη μονάδα 
ελαφρά προς τα έξω ώστε να μην ξανακλειδώσει ο πρώτος 
πείρος πριν ξεκλειδώσει ο δεύτερος.

3 Κρατώντας τη μονάδα ξεκλείδωτη, τραβήξτε την προς τα 
έξω.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Αφαίρεση

Μετωπικό πλαίσιο

Βίδα (M5 × 8) 
(συµπεριλαµβάνεται)

Αυτή η µονάδα

Υποστήριγµα στερέωσης

Αυτή η μονάδα

Bracket keys
(παρέχονται)

Σύνδεση iPod/iPhone (προαιρετικό)

Σύνδεση στη μπροστινή θύρα USB
(CDE-173BT/UTE-72BT μόνο)

1
2

Ανοίξτε το καπάκι της θύρας USB.

Συνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης του iPod απευθείας
στη θύρα USB, ή μέσω καλωδίου USB.

Μονάδα Θύρα USB

Καλώδιο USB
(πωλείται χωριστά)

Καλώδιο διασύνδεσης iPod
(περιλαμβάνεται στο iPod)

Η απεικόνιση αφορά το μοντέλο CDE-173BT.*

Σύνδεση στην πίσω θύρα USB
(CDE-174TΒ μόνο)

Συνδέστε το καλώδιο USB στην πίσω θύρα USB της μονάδας.

Καλώδιο διασύνδεσης iPod
(περιλαμβάνεται στο iPod)

Καλώδιο USB
(παρέχεται)

Μονάδα

Πίσω ακροδέκτης USB

Αποσύνδεση του iPod/iPhone

Αφαιρέστε το iPod/iPhone από το καλώδιο διασύνδεσης iPod.
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Σημειώσεις
• Η μονάδα μπορεί να φορτίσει το iPod/iPhone της πηγής, και μπορεί

να σταματήσει τη φόρτιση όταν η πηγή αλλάξει.
• Όταν αλλάξετε σε πηγή διαφορετική από το iPod, αφαιρέστε το iPod/

iPhone. Αν το iPod/iPhone αφαιρεθεί στη λειτουργία iPod, τα 
δεδομένα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.

• Αν δεν παράγεται ήχος, ή το iPod/iPhone δεν αναγνωρίζεται ακόμα κι
όταν έχει συνδεθεί, αφαιρέστε το iPod/iPhone μια φορά, ακολούθως 
επανασυνδέστε το, ή κάντε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 
στο iPod.

• Μην αφήνετε το iPod/iPhone στο όχημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η θερμοκρασία και η υγρασία μπορεί να βλάψουν το iPod/iPhone και 
η χρήση του να γίνει πλέον αδύνατη.

Σύνδεση μνήμης USB (προαιρετικό)

Σύνδεση στη μπροστινή θύρα USB
(CDE-173BT/UTE-72BT μόνο)

1
2

Ανοίξτε το καπάκι της θύρας USB.

Συνδέστε τη μνήμη USB απευθείας στη θύρα USB, ή 
μέσω καλωδίου USB.

Μονάδα Θύρα USB

Καλώδιο USB
(πωλείται χωριστά)

Μνήμη USB
(πωλείται χωριστά)

Μνήμη USB
(πωλείται χωριστά)

ή

Η απεικόνιση αφορά το μοντέλο CDE-173BT.*

Αποσύνδεση της μνήμης USB

1     Προσεκτικά, τραβήξτε τη συσκευή μνήμης USB  από 
         το καλώδιο USB ή τη θύρα USB.

2      Κλείστε το καπάκι της θύρας USB.

 Σημειώσεις
• Αλλάξτε σε πηγή διαφορετική από τη λειτουργία USB AUDIO, 

και μετά αφαιρέστε τη συσκευή μνήμης USB. Αν η συσκευή 
αφαιρεθεί στη λειτουργία USB AUDIO, μπορεί να προκληθεί 
βλάβη στα δεδομένα.

• Όταν αφαιρείτε τη μνήμη USB, τραβήξτε ευθεία προς τα έξω.
• Αν δεν παράγεται ήχος, ή η μνήμη USB δεν αναγνωρίζεται 

ακόμα κι όταν έχει συνδεθεί, αφαιρέστε τη συσκευή μνήμης 
USB μια φορά, και ακολούθως επανασυνδέστε τη.

• Περάστε το καλώδιο USB μακριά από άλλα καλώδια, κτλ.
• Αφού αφαιρέσετε τη μνήμη USB, κλείστε το καπάκι της θύρας 

USB για να αποτρέψετε δυσλειτουργία λόγω εισαγωγής σκόνης 
ή ξένων σωμάτων.

Σύνδεση στην πίσω θύρα USB
 (CDE-174TΒ μόνο)

Σύνδεση μνήμης USB

Συνδέστε το καλώδιο USB στην πίσω θύρα 
USB της μονάδας.

Μονάδα
Μνήμη USB

(πωλείται χωριστά)

Πίσω ακροδέκτης USB
Καλώδιο USB

(παρέχεται)

Αποσύνδεση μνήμης USB

Τραβήστε τη μνήμη USB από το καλώδιο USB.

Μνήμη USB
(πωλείται χωριστά)

Καλώδιο USB
(παρέχεται)

Πίσω ακροδέκτης USBΜονάδα

 Σημειώσεις

• Αλλάξτε σε πηγή διαφορετική από τη λειτουργία USB AUDIO, 
και μετά αφαιρέστε τη συσκευή μνήμης USB. Αν η συσκευή 
αφαιρεθεί στη λειτουργία USB AUDIO, μπορεί να προκληθεί 
βλάβη στα δεδομένα.

• Όταν αφαιρείτε τη μνήμη USB, τραβήξτε ευθεία προς τα έξω.
• Αν δεν παράγεται ήχος, ή η μνήμη USB δεν αναγνωρίζεται 

ακόμα κι όταν έχει συνδεθεί, αφαιρέστε τη συσκευή μνήμης 
USB μια φορά, και ακολούθως επανασυνδέστε τη.

• Περάστε το καλώδιιο USB μακριά από άλλα καλώδια, κτλ.

Τοποθέτηση του μικροφώνου

Για λόγους ασφάλειας, τοποθετήστε το μικρόφωνο στην παρακάτω 
θέση.
• Σε σταθερή και ασφαλή θέση.
• Σε θέση που δεν παρεμποδίζει την ασφαλή οδήγηση του οχήματος.
• Τοποθετήστε το μικρόφωνο σε θέση όπου καταγράφεται εύκολα η 

φωνή του οδηγού.
Επιλέξτε θέση για το μικρόφωνο, ώστε να καταγράφεται εύκολα η φωνή 
του οδηγού. Εάν ο οδηγός πρέπει να κινηθεί προς το μικρόφωνο ώστε 
να ακούγεται καλύτερα, υπάρχει κίνδυνος απόσπασης της προσοχής.

Σύνδεση της μνήμης USB
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Συνδέσεις

CDE-174BT μόνο
Προς μνήμη USB/iPod/iPhone

Ενισχυτής

Προς κεραία ισχύος

Προς ακροδέκτη φωτισμού συστοιχίας οργάνων

Μίζα

Μπαταρία

Ηχεία

Πίσω αριστερό

Εμπρός αριστερό

Εμπρός δεξί

Πίσω δεξί

Μικρόφωνο (παρέχεται)

Ενισχυτής

Η απεικόνιση αφορά το μοντέλο CDE-173BT.

Εμπρός

Πίσω ή
subwoofer

(Μπλε/λευκό)

(Κόκκινο) IGNITION

DIMMER

(Μαύρο)

(Μπλε)

(Πορτοκαλί)

(Κίτρινο)

(Πράσινο)

(Πράσινο/Μαύρο)
(Λευκό)

(Λευκό/Μαύρο)

(Γκρι/Μαύρο)

(Μωβ/Μαύρο)
(Μωβ)

(Γκρι)

Προς ενισχυτή

* Όταν το Subwoofer είναι ρυθμισμένο στο OFF, η έξοδος είναι για τα πίσω ηχεία. Όταν το Subwoofer είναι ρυθμισμένο στο ON, η έξοδος είναι 
για το Subwoofer. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη "Ρύθμιση Subwoofer σε ΟΝ/OFF" στη σελίδα 19.
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About the Rules of Bluetooth Electromagnetic 
Radiation Regulation

Declaration of Conformity

     Πίσω ακροδέκτης USB (CDE-174BT μόνο)

   Ακροδέκτης ενεργοποίησης µέσω τηλεχειρισµού (Μπλε/

   Ακροδέκτης ενεργοποίησης µε διακόπτη (µίζα) (Κόκκινο)

Άσπρο)
Συνδέστε τον ακροδέκτη αυτό στον ακροδέκτη ενεργοποίησης από 
απόσταση του ενισχυτή σας ή του επεξεργαστή σήματος.

   Ακροδέκτης γείωσης (Μαύρο)

Συνδέστε τον ακροδέκτη αυτό σε μια ελεύθερη θέση του κουτιού 
ασφαλειών του οχήματος ή σε άλλη πηγή ρεύματος που δεν 
χρησιμοποιείται και που παρέχει (+) 12V μόνον όταν ο διακόπτης 
εκκίνησης του οχήματος έχει στραφεί στη θέση on ή στη θέση 
τροφοδότησης παρελκομένων.

   Ακροδέκτης κεραίας ισχύος (Μπλε)

Συνδέστε τον ακροδέκτη αυτό σε ένα καλό σημείο γείωσης στο σασί 
του οχήματος. Βεβαιώστε ότι η σύνδεση γίνεται σε γυμνό μέταλλο και 
ότι είναι σταθερή χρησιμοποιώντας την ειδική μεταλλική βίδα που 
σας παρέχεται.

   Ακροδέκτης dimmer φωτισµού (Πορτοκαλί)

Συνδέστε τον ακροδέκτη αυτό στο τερματικό +Β της κεραίας σας 
ισχύος, αν διαθέτετε τέτοια.

Σημείωση
• Ο ακροδέκτης αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον έλεγχο 

της κεραίας ισχύος του οχήματος. Μη χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη 
αυτό για να ενεργοποιείτε έναν ενισχυτή ή έναν επεξεργαστή 
σήματος, κλπ.

   Ακροδέκτης µπαταρίας (Κίτρινο)

Ο ακροδέκτης αυτός μπορεί να συνδεθεί στον ακροδέκτη φωτισμού 
συστοιχίας οργάνων του οχήματος. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα στο 
ρεοστάτη φωτισμού του οχήματος να μειώνει τον οπίσθιο φωτισμό 
της μονάδας.

   Ακροδέκτης τροφοδοσίας ισχύος ISO

Συνδέστε τον ακροδέκτη αυτό στον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας 
του οχήματος.

   Ακροδέκτης ISO (έξοδος ηχείου)

   Ακροδέκτης εξόδου (+) πίσω αριστερού ηχείου (Πράσινο)

   Ακροδέκτης εξόδου (−) πίσω αριστερού ηχείου (Πράσινο/Μαύρο)



   Ακροδέκτης εξόδου (−) εµπρός αριστερού ηχείου (Άσπρο/Μαύρο)

 Ακροδέκτης εξόδου (−) εµπρός δεξιού ηχείου (Γκρι/Μαύρο)
   Ακροδέκτης εξόδου (+) εµπρός δεξιού ηχείου (Γκρι)
 Ακροδέκτης εξόδου (−) πίσω δεξιού ηχείου (Μωβ/Μαύρο)

 Ακροδέκτης εξόδου (+) πίσω δεξιού ηχείου (Μωβ)
  Υποδοχή κεραίας

 Ακροδέκτης διασύνδεσης τηλεχειριστηρίου οδήγησης
Στο κουτί διασύνδεσης τηλεχειριστηρίου οδήγησης. Μπορείτε 
να χειριστείτε τη μονάδα από τη μονάδα ελέγχου του οχήματος 
όταν έχει συνδεθεί ένα τηλεχειριστήριο οδήγησης Alpine 
Steering Remote Control Interface Box (προαιρετικό).Για 
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο της 
Alpine.



   Μικρόφωνο (συµπεριλαµβάνεται)

ΚΟΚΚΙΝΟ σημαίνει δεξί και ΑΣΠΡΟ αριστερό.

   Θήκη ασφάλειας (10Α)
   Συνδετήρας τροφοδοσίας ισχύος

    Καλώδιο επέκτασης RCA (πωλούνται ξεχωριστά)
    Μπροστινός ακροδέκτης εισόδου AUX

   Ακροδέκτης USB. (CDE-173BT/UTE-72BT)

Το τερματικό αυτό επιτρέπει την είσοδο ήχου από εξωτερική 
συσκευή (όπως φορητή συσκευή αναπαραγωγής), με τη χρήση
ενός καλωδίου μετατροπής του εμπορίου.

Συνδέστε τον σε μια μνήμη USB ή σε ένα iPod/iPhone (Πωλείται χωριστά).

Για την αποφυγή εισόδου εξωγενούς θορύβου στο σύστηµα 
ήχου.
• Τοποθετήστε τη μονάδα και οδηγήστε τους ακροδέκτες σε 

απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών από την πλεξούδα 
καλωδίων του αυτοκινήτου.

• Διατηρείτε τους ακροδέκτες που συνδέονται με τη μπαταρία σε
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από τους άλλους 
ακροδέκτες.

• Συνδέστε σταθερά τον ακροδέκτη της γείωσης σε σημείο όπου 
έχει γυμνωθεί το μέταλλο (αν απαιτείται αφαιρέστε χρώμα, 
ρύπους ή γράσο) στο σασί του αυτοκινήτου.

• Αν προσθέσετε ένα προαιρετικό καταστολέα θορύβου, 
συνδέστε τον σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από τη 
μονάδα. Ο αντιπρόσωπός σας της Alpine διαθέτει διαφόρων 
ειδών καταστολείς θορύβου, επομένως, επικοινωνήστε με 
αυτόν για περισσότερες πληροφορίες.

• Ο αντιπρόσωπός σας της Alpine είναι πλήρως ενημερωμένος
για τα μέτρα αποτροπής θορύβου, επομένως, επικοινωνήστε με 
αυτόν για περισσότερες πληροφορίες.

Συνδέστε τον με μνήμη USB/iPod/iPhone. Για τη χρήση iPod/iPhone 
απαιτείται καλώδιο διασύνδεσης iPod.

  Μπροστινοί ακροδέκτες εξόδου RCA
         ΚΟΚΚΙΝΟ σημαίνει δεξί και ΑΣΠΡΟ αριστερό.
   Πίσω/subwoofer ακροδέκτες εξόδου RCA

Ακροδέκτης εισόδου MIC

Ακροδέκτης εξόδου (+) εµπρός αριστερού ηχείου (Άσπρο)










