
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KASUTUSJUHEND 

Lugege juhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi 
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Austatud klient, 

Täname Teid ostu eest ja loodame, et olete tootega rahul. Juhul, kui Teie toode vajab garantiiteenust, palun pöörduge 

garantiiremonti, mille kohta infot leiate käesoleva kasutusjuhendi viimaselt lehelt. Vältimaks hilisemaid probleeme, palume Teil 

lugeda hoolikalt läbi toote kasutusjuhend enne toote kasutusse võtmist. 

 

Garantii : 

Kui toote garantiiajal ilmnevad materjalidest või tootmisest tulenevad defektid, kõrvaldab seadme maaletooja ilmnenud puudused 

tasuta või asendab toote defektse osa või vahetab defektiga toote kvaliteetse vastu 

alljärgnevatel tingimustel: 

 

Garantiitingimused 

1 Käesolev garantii on kehtiv vaid juhul, kui käesoleva juhendi tagakaanel on müüja poolt täidetud selgelt ja loetavalt müügi 

informatsioon. 

Garantiiremonti tuleb esitada arve või kauba eest tasumise tšeki originaal ning defektiga toode. 

Maaletooja võib keelduda garantii teostamisest või toote asendamisest, kui ülalnimetatud dokumente ei esitata või kui neis 

sisalduv informatsioon on ebatäielik või mitteloetav. 

2 Käesolevat garantiid ei kohaldata, kui toote mudeli ja seeria number on muudetud, eemaldatud, teise kohta paigutatud või 

mitteloetav. 

3 Käesolev garantii ei laiene kahjudele, mis on tekkinud: 

a) toote ebaõigest kasutamisest, kaasa arvatud kahjud, mis on tekkinud toote kasutamisel selleks mitte ettenähtud 

eesmärgil või vastuolus toote kasutus- ja juhendiga; 

b) kahjud toote installeerimisest või kasutamisest viisil, mis on vastuolus kasutamismaal kehtivate tehniliste ja 

ohutuseeskirjadega: 

c) toote garantiiajal parandamisel mitte maaletooja poolt aktsepteeritud remonditöökojas. 

d) õnnetuste, välgu, vee- või tulekahju, ebaõige ventilatsiooni tõttu või muudel tootjast mitteolenevatel põhjustel 

e) transportimisel, v.a. juhtudel, kui transportijaks on maaletooja. 

f) vigade tõttu süsteemis, kuhu toode on paigaldatud. 
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Kasutusjuhend 
HOIATUS 
 

 
Antud sümbol tähistab olulisi juhiseid, mille 
eiramine võib endaga kaasa tuua tõsiseid vigastusi 
või ka surma. 

 

ÄRGE TEOSTAGE TOIMINGUID, MIS VÕIVAD TEIE 
TÄHELEPANU AUTO JUHTIMISELT KÕRVALE 
JUHTIDA. 
Pikemat tähelepanu nõudvaid toiminguid võib teostada alles 

peale sõiduki täielikku peatamist. Enne toimingute teostamist 

tuleb sõiduk alati ohutus kohas kinni pidada. Nõude eiramine 

võib tuua kaasa liiklusavarii. 

 

HOIDKE HELITUGEVUS SÕITMISE AJAL TASEMEL, 
KUS TE KUULETE VÄLJAST KOSTVAID HELISID. 
Ohutussignaalide (raudtee ülesõidud jne) või eriteenistuste 

sõidukite sireenide kuulmist takistav tugev heli võib olla 

ohtlikud ning lõppeda õnnetusega. VALJU HELI 

KUULAMINE AUTOS VÕIB KUULMIST KAHJUSTADA. 

 

ÄRGE VÕTKE SEADET LAHTI EGA TEHKE SEADMES 
ÜMBEREHITUSI. 
Seadme lahti võtmine või ümberehituste teostamine võib tuua 

kaasa õnnetuse, süttimise või elektrilöögi. 

 

KASUTAGE SEADET AINULT 12 V 
ELEKTRISÜSTEEMIGA SÕIDUKITES. 
(Kui te ei ole veendunud küsige automüüjalt üle). Nõude 

eiramine võib tuua kaasa süttimise jms. 

 

HOIDKE PISIESEMED NAGU PATAREID VÄLJASPOOL 
LASTE KÄEULATUST. 
Patarei alla neelamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Alla 

neelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole. 

 

KAITSMETE VÄLJA VAHETAMISEL KASUTAGE SAMA 
AMPRINÄIDUGA KAITSMEID. 
Nõude eiramine võib tuua kaasa elektrilöögi või süttimise. 

 

ÄRGE KATKE KINNI VENTILATSIOONIAVASID VÕI 
RADIAATORIPANEELE. 
Kinni katmisel ei pääse kuumus seadmest välja ning seade 

võib süttida. 

 

KASUTAGE TOODET AUTO 12V RAKENDUSTES. 
Seadme mittesihipärane või mittesihipärases kohas 

kasutamine võib tuua kaasa süttimise, elektrilöögi või muu 

kahjustuse. 

 

ÄRGE PANGE KÄSI, SÕRMI EGA KÕRVALISI ESEMEID 
SEADME AVADESSE VÕI PESADESSE. 
Nii tehes võite vigastada kas ennast või seadet. 

 

 
Antud sümbol tähistab olulisi juhiseid, mille 
eiramine võib endaga kaasa tuua tõsiseid 
vigastusi või materiaalset kahju. 

 

PROBLEEMIDE TEKKIMISEL LÕPETAGE KOHESELT 
SEADME KASUTAMINE. 
Nõude eiramine võib tuua kaasa kehalisi vigastusi või 

kahjustada seadet. Viige seade remontimiseks tagasi volitatud 

Alpine edasimüüja juurde või lähimasse Alpine 

Teeninduskeskusesse. 

 

 
 

Toote puhastamine 
Kasutage seadme regulaarseks puhastamiseks pehmet kuiva 

riidelappi. Tõsisemate plekkide eemaldamiseks võite lappi 

niisutada ainult veega. Kõik teised vahendid võivad lahustada 

seadet katvat värvikihti või kahjustada plastikdetaile. 

 

Temperatuur 
Jälgige, et temperatuur auto sees enne seadme käivitamist 

oleks vahemikus +60°C ja -10°C. 

 

Niiskuse kondenseerumine 
CD plaatide esitamisel võite te panna tähele heli kõikumist 

tänu kondensaadile. Peaks nii juhtuma eemaldage plaat 

mängijast ning oodake umbes tund aega, et niiskus saaks ära 

aurustuda. 

 

Kahjustatud plaat 
Ärge üritage parandada paindunud, mõranenud või vigastatud 

plaate. Kahjustatud plaadi esitamine võib taasesituse 

mehhanismi tõsiselt kahjustada. 

 

Hooldamine 
Probleemide tekkimisel ärge üritage seadet ise parandada.  

Viige seade Alpine edasimüüja juurde või lähimasse Alpine 

Teeninduskeskusesse hooldusesse. 

 

Ärge üritage järgmist 
Ärge haarake plaadist ega proovige plaati välja tõmmata ajal 

kui automaatne laadimismehhanism plaati seadmesse tõmbab. 

Ärge proovige plaati välja lülitatud seadmesse sisestada. 
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Plaatide sisestamine 
Seadmesse on taasesitamiseks võimalik korraga panna vaid 

üks plaat. Ärge üritage panna seadmesse korraga rohkem kui 

ühte plaati. 

Jälgige, et plaadi sisestamisel oleks plaadi kirjadega pool üles 

poole.  

Plaadi väga ebatasasel teel mängimisel võib esitamises 

tekkida vahele jätmisi, mis aga ei vigasta mingil moel 

esitatavat plaati. 

 

Uued plaadid 
CD kinni jäämise vältimiseks ilmub ebaühtlase pinnaga plaadi 

või plaadi valesti sisestamisel displeile kirje „ERROR”. Kui 

uus plaat sisestatakse koheselt  peale seadme esmast 

laadimist, libistage sõrmega mööda plaadi keskel oleva ava 

ning plaadi välimist serva. Kui sõrm tajub väikeseid 

ebatasasusi võib see takistada plaadi korralikku sisse 

laadimist. Ebatasasuste kõrvaldamiseks hõõruge ava siseserva 

ning plaadi välisserva pastapliiatsi või sarnase esemega ja 

laadige plaat uuesti masinasse. 

 

 

Ebaregulaarse kujuga plaadid 
Jälgige, et antud seadmega kasutataks ainult ümmarguse 

kujuga plaate ning erilise väliskujuga plaate ei kasutataks. 

Erikujuliste plaatide kasutamine võib vigastada seadme 

mehhanismi.  

 
 

Paigaldamiskoht 
Jälgige, et seadet ei paigaldata kohta: 

 mis on otsese päikesevalguse või kuumuse käes; 

 kus on kõrge niiskus ning ja vesi; 

 kus on suur tolmu kontsentratsioon; 

 kus on tugev vibratsioon 

 

Õige käsitlemine  
Ärge laske plaadil käsitlemise käigus maha kukkuda. Hoidke 

plaati nii, et plaadile ei jääks sõrmejälgi. Ärge kinnitage 

plaadile kleeplinte, paberit või silte. Ärge kirjutage plaatide 

peale. 

 

Plaadi puhastamine 
Plaadi pinnal olevad sõrmejäljed, tolm või mustus võivad 

tingida vahelejätmisi plaadi esitamisel. Tavapuhastamiseks  

pühkige plaadi pinda puhta pehme lapiga keskel välisserva 

suunas. Kui plaadi pind on tugevalt määrdunud niisutage 

puhast pehmet lappi enne puhastamist maheda neutraalse 

puhastusvahendiga. 

 
Plaadi lisatarvikud 
Plaadi pinna kaitsmiseks ja helikvaliteedi parandamiseks 

pakutakse turul mitmeid erinevaid vahendeid. Mitmed neist 

aga mõjutavad kahjuks kas plaadi paksust ja/või läbimõõtu. 

Selliste tarvikute kasutamine võib muuta plaadi 

standardmõõte või tekitada raskusi plaadi kasutamisel. 

Soovitame teil selliseid tarvikuid Alpine CD pleierites 

esitatavatel plaatidel mitte kasutada. 

 
 

CD plaatide käsitlemine (CD/CD-R/CD-RW) 
 Ärge puudutage plaadi pinda. 

 Ärge jätke plaate otsese päikesevalguse kätte. 

 Ärge kinnitage plaatidele kleebiseid või silte.  

 Pühkige plaatidelt tolm. 

 Veenduge, et plaadi ümber ei ole konarusi. 

 Ärge kasutage kaubanduses saada olevaid tarvikuid. 

 

Ärge jätke plaate pikaks ajaks autosse või seadmesse. 

Ärge jätke plaati otsese päikesevalguse kätte. Kuumus ja 

niiskus võivad plaati kahjustada kuni selleni, et teil ei pruugi 

enam olla võimalik plaati mängida. 

 

CD-R/CD-RW plaatide kasutajatele 

 Kui CD-R/CD-RW plaadi esitamine osutub võimatuks 

kontrollige üle kas viimane salvestus sai lõpetatud 

(finalized).  

 Vajaduse korral viige salvestamine lõpuni ning proovige 

plaati uuesti esitada. 

 

Taasesitatavast meediast 
Kasutage ainult plaate, millistel on üks alljärgnevatest 

märgistustest. 

 
Märgistuseta plaatide kasutamisel ei ole korralik esitamine 

tagatud.  

Teil on võimalik mängida audioseadmetes salvestatud CD-R 

(CD-Recordable) / CD-RW (CD-ReWritable) plaate. 

Teil on võimalik esitada ka MP3/WMA/AAC formaadis 

helifailidega CD-R/CD-RW plaate. 

 Mõnesid järgmistest plaatidest ei ole antud seadmega 

võimalik mängida: 

Lainelised CD-d, sõrmejälgedega CD-d, kõrge 

temperatuuri või otsese päikesevalguse käes olnud (st 
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autosse või seadmesse jäetud) CD-d, ebastabiilsetes 

tingimustes salvestatud CD-d, CD-d mille salvestamine ei 

õnnestunud või mida on proovitud uuesti salvestada, 

koopiakaitse all olevad CD-d, mis ei vasta audio CD 

tööstusstandardile. 

 Kasutage plaate, mille MP3/WMA/AAC failid on 

salvestatud antud seadmega sobivas formaadis. Täpsemad 

detailid leiate juhendi järgmistelt lehekülgedelt. 

 ROM failid, millised ei ole helifailid, ei tekita 

taasesitamise ajal heli. 

 

USB ühenduspesa kaitsmine 
 Selle seadme USB ühenduspesasse on võimalik ühendada 

ainult USB välkmäluseadmeid. Teiste USB toodete 

korrektset töötamist ei ole võimalik tagada. USB jaotureid 

ei toetata. 

 Ärge ühendage USB mälu, mis on laiem kui 20 mm. 

Samuti hoiduge USB mälu ning Eesmise Aux pesa 

samaaegset kasutamist. 

 Kui seadmega on ühendatud USB mäluseade ulatub see 

seadme pinnast välja ning võib sõiduki juhtimisel 

ohtlikuks osutuda. 

Kasutage kauplustes saadava olevaid USB 

pikenduskaableid ning ühendage seade ohutult. 

 Sõltuvalt ühendatud USB mäluseadmest ei pruugi seade 

funktsioneerida või siis ei pruugi mõned selle 

funktsioonidest toimida. 

 Antud seadmega taasesitatavad audiofailiformaadid on 

MP3/WMA/AAC. 

 Seadme displeile võidakse kuvada esitaja/laulu nimi jms; 

mõned tähemärgid võidakse kuvada ebakorrektselt. 

 

USB mälu käsitsemine 
 

 
Alpine ei võta endale vastutust kaotsi läinud 
andmete jms. eest, isegi kui andmed jms. läksid 
kaotsi käesolevat toodet kasutades. 

 
 Rikete ja tõrgete vältimiseks pidage palun silmas järgmisi 

punkte. 

 Lugege USB mälu Juhend põhjalikult läbi. 

Ärge puudutage kontakte käe või metalliga. 

Vältige USB mälu tugevat põrutamist või raputamist. 

Ärge painutage, ära laske maha kukkuda, ärge muutke ega 

ärge laske vette sattuda. 

 Hoiduge kasutamisest ja hoidmisest järgmistest kohtades: 

Kõikides kohtades autos, mis on otsese päikesevalguse või 

kõrgete temperatuuride käes. 

Kõikjal, kus on võimalik kõrge niiskus või on 

korrodeerivad ained. 

 Paigutage USB mäluseade kohta, kus see ei takistaks juhi 

tegevust. 

 USB mälu ei pruugi funktsioneerida korralikult väga 

kõrgetel või madalatel temperatuuridel.  

 Kasutage ainult sertifitseeritud USB mäluseadmeid. Pange 

palun tähele, et isegi sertifitseeritud USB mälud ei pruugi 

funktsioneerida korralikult olenevalt selle tüübist või 

olekust. 

 USB mälu toimimine ei ole garanteeritud. Kasutage USB 

mäluseadmeid vastavalt lepingutingimustele.  

 Olenevalt USB mälu tüübist, mälu seisundist või 

kodeerimise tarkvarast ei pruugi seade korralikult faile 

esitada või kirjeid korralikult displeil näidata. 

 Koopiakaitse all olevaid faile ei ole võimalik taasesitada. 

 USB mälu esitamise algus võib võtta mõne hetke aega. Kui 

USB mälus on mõni muu fail kui audiofail võib faili 

esitamise alustamine või otsimine võtta märkimisväärse 

aja. 

 Seade suudab esitada „mp3“, „wma“ või „m4a“ laiendiga 

faile. 

 Ärge lisage eeltoodud laiendeid muudele kui 

audiofailidele. Võimalikke mitte-audio faile ära ei tunta. 

Sellisel puhul esitamisel kostuv heli võib kahjustada 

kõlareid või võimendeid. 

 Soovitatav on olulised andmed paralleelselt arvutisse 

kopeerida. 

 Ärge eemaldage USB seadet faili esitamise ajal. Vahetage 

SOURCE (allikas) kõige pealt mõnele teisele allikale kui 

USB ning eemaldage mäluseadme võimaliku kahjustuse 

vältimiseks alles siis USB seade magnetofoni küljest. 

 

 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on 

ettevõtte Apple Inc. USAs ja teistes riikides registreeritud 

kaubamärgid.   

  „Made for iPod“ ja „Made for iPhone“ tähendavad, et 

elektrooniline tarvik on loodud ühenduma konkreetselt 

vastavalt iPodi või iPhone’iga ning nende vastavus 

Apple’i jõudluse standarditele on arendaja poolt 

sertifitseeritud. Apple ei vastuta selle seadme toimimise 

eest ega selle vastavuse eest ohutuse ja regulatiivsete 

standarditega.  

 BLUETOOTH® sõnamärk ja logod on ettevõttele 

Bluetooth SIG, Inc kuuluvad registreeritud kaubamärgid 

ning nende igasugune kasutamine ettevõtte Alpine 

Electronics Inc poolt toimub vastava litsentsi alusel. 

 Windows Media ja Windows logo on Microsoft 

korporatsiooni kaubamärgid või USA-s ja/või teistes 

riikides registreeritud kaubamärgid. 

 „MPEG Layer-3 helikodeerimistehnoloogia on 

litsentseeritud firmalt Fraunhofer IIS and Thomson.” 

Antud seadme hankimine annab vaid litsents seadme 

privaatseks, mitteäriliseks kasutamiseks ning ei anna 

edasi luba ega anna mingit õigust kasutada käesolevat 

toodet kommertslikuks (st käivet tekitav) reaalajas 

edastamiseks (maismaa, satelliit, kaabel ja/või muu 

meedia), edastamine/voogesitus internetis, intranettides 

ja/või teistes võrkudes või muudes elektroonilist sisu 

levitamise süsteemides nagu näiteks tasuline raadio või 

nõudmisel-helindite rakendustes. Sellisteks rakendusteks 

on vajalik sõltumatu litsentsi olemasolu. Täpsema info 

saamiseks külastage palun 

http://www.mp3licensing.com” 

 ©2012 Nokia. Kõik õigused kaitstud. Nokia ja Works 

with Nokia on ettevõtte Nokia Corporation registreeritud 

kaubamärgid. 

 

http://www.mp3licensing.com/


 6 

 

Sissejuhatus 
 

 
Joonisel on kujutatud CDE-173BT 

 

Lisatarvikute nimekiri 
 

 Põhiseade ..................................................................... 1 

 Toitekaabel ................................................................... 1 

 Mikrofon ........................................................................ 1 

 USB-pikendusjuhe (ainult CDE-174BT) ........................ 1 

 Paigaldussärk ............................................................... 1 

 Kandmiskarp  ................................................................ 1 

 Klambrivõti .................................................................... 2 

 Kummikork .................................................................... 1 

 Kuuskantpolt ................................................................. 1 

 Kruvi (M5 x 8) ................................................................ 4 

 Kasutusjuhend ........................................................ 1 kpl 
 

Seadme sisse ja välja lülitamine 
 

Seadme sisse lülitamiseks vajutage SOURCE. 

 

 Seadet on võimalik sisse lülitada vajutades ükskõik millisele 

nupule peale nuppude ja (vabastamine). 

 

Seadme välja lülitamiseks vajutage vähemalt 2 

sekundit nupule SOURCE. 

Märkus 

 Seadet esimest korda sisse lülitades on helitugevuse 

algtasemeks 12. 

 

Allika valimine 
 

Allika vahetamiseks vajutage nupule SOURCE. 

 
*1  Ainult mudelitel CDE-174BT/CDE-173BT. 

*2 Ainult kui iPod/iPhone on ühendatud. 

*3 Ainult kui BT IN seadeks on valitud ON. Vt jaotist 

"BLUETOOTH ühenduse (BT IN) seadistamine". 

*4  Ainult, kui AUX SETUP seadistuseks on valitud ON. Vt 

peatükki "Režiimi AUX SETUP seadistamine". 

 

 

Esipaneeli paigaldamine ja eemaldamine 
 

Eemaldamine 

1 Lülitage seade välja. 

2 Esipaneeli eemaldamiseks vajutage all 

vasakul nurgas asuvale nupule  

(vabastamine) kuni esipaneel kohalt eraldub. 

3 Haarake esipaneeli vasakust küljest ning 

tõmmake eest. 

 
Märkused 

 Esipaneel võib normaalse töötamise käigus kuumaks muutuda 

(eriti just esipaneeli tagaküljel asuvad kontaktid). Tegemist ei 

ole rikkega. 

 Esipaneeli kaitsmiseks pange ta seadmega kaasas olevasse 

kandmiskarpi. 

 Ärge kasutage esipaneeli eemaldamisel liigset jõudu kuna võite 

sedasi seadet vigastada. 

 
Paigaldamine 

1 Kinnitage esipaneeli parem külg 

põhiseadmesse. Viige esipaneelil asuv soon 

ühele joonele põhiseadme välja ulatuva 

osaga. 

2 Lükake esipaneeli vasakut külge kuni ta on 

kindlalt põhiseadmele lukustunud. 

 
Märkused 

 Enne esipaneeli kinnitamist kontrollige, et ühenduskontaktidel 

ei oleks mustad ega tolmused ning, et esipaneeli ja põhiseadme 

vahel ei oleks kõrvalisi esemeid. 

 Kinnitage esipaneel ettevaatlikult paneeli mõlemast küljest 

kinni hoides, nii et te kogemata nuppudele ei vajutaks. 
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Süsteemi esimene käivitamine 
 

Süsteemi esimesel käivitamisel, peale autoaku vahetamist jms 

vajutage kindlasti nupule RESET. 

 

1 Lülitage seadme toide välja. 

2 Eemaldage eemaldatav esipaneel. 

3 Vajutage pliiatsiotsa vms teravaotsalise 

esemega nuppu RESET. 

 

 
 

Helitugevuse reguleerimine 
 

Keerake Pöördnuppu kuni soovitud helitugevuse 

saavutamiseni. 

 

Puldiga juhitav 
Antud seadet saab juhtida täiendavalt saada oleva Alpine 
puldiga. Täpsema teabe saamiseks pidage nõu oma Alpine 
edasimüüjaga. Suunake täiendava puldi saatja signaali 
vastuvõtja suunas. 
 

 
 

Ühendatav kaugjuhtimise liideskarbiga 
Täiendava Alpine roolilt juhtimise kaugjuhtimise liideskarbiga 
(saadaval eraldi) on seadet võimalik ka sõiduki rooli 
juhtnuppude abil juhtida. Täpsema teabe saamiseks pidage 
nõu oma Alpine edasimüüjaga. 

 

 

Raadio 
 

 
Joonisel on kujutatud CDE-173BT 

 

Raadio kuulamine 
 

1 Vajutage SOURCE nupule ning valige RADIO 

režiim. 

2 Vajutage korduvalt nupule BAND kuni 

displeile ilmub soovitud raadiosagedusala 

 

 
 

3 Soovitud jaamale häälestumiseks vajutage 

TUNE/A.ME.                                

 
Märkus 

 Algseks režiimiks on kaugrežiim Distance mode. 

 

Kaugrežiim Distance mode 

Automaatselt häälestutakse nii tugevatele kui nõrkadele jaamadele 

(automaatse otsimisega häälestumine AutomaticSeek Tuning). 

Kohalik režiim Local Mode 

Automaatselt häälestutakse ainult tugevatele jaamadele 

(automaatse otsimisega häälestumine AutomaticSeek Tuning). 

Käsirežiim Manual mode 

Sagedust häälestatakse käsitsi sammudega (käsihäälestumine 

Manual tuning). 

 

4 Soovitud jaamale häälestumiseks vajutage 

 või . 

 Samu nuppe all hoides muutub sagedus vahet 
pidamata. 

 

Raadiojaamade käsitsi sisestamine 
 

1 Valige raadio sagedusala ning otsige raadio 

jaam, mida soovite mällu salvestada. 

2 Vajutage ning hoidke vähemalt 2 sekundit 

eelsalvestatud nuppu (1 kuni 6), mille alla te 

soovite jaama salvestada, alla surutuna. 

 Valitud jaam salvestatakse mällu. 
Displeile ilmub sagedusala, mälukoha number ning 
jaama sagedus. 
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Märkused 

 Seadmesse on võimalik salvestada kuni 30 erinevat 
raadiojaama (6 jaama iga sagedusala alla: FM1, FM2, FM3 ja 

AM). 

 Kui te salvestate raadiojaama mälukohta, kuhu juba on jaam 

salvestatud, kustutatakse senine jaam ning selle asemele 

salvestatakse uus jaam. 

 

Raadiojaamade automaatne 
salvestamine 
 

1 Vajutage korduvalt nupule BAND kuni 

seadme displeile ilmub soovitud sagedusala. 

2  Vajutage ning hoidke TUNE/A.ME nuppu 

vähemalt 2 sekundit alla surutuna. 

Sagedus muutub displeil kuni seade jaamasid 
automaatselt mällu salvestab. Tuuner otsib ja salvestab 
automaatselt 6 tugevat jaama valitud lainealal. Jaamad 
salvestatakse mälukohtadesse 1 kuni 6 signaali 
tugevuse järjekorras. 
Peale automaatsalvestuse lõppu hakkab tuuner 
mängima 1. mälukohta salvestatud jaama. 

Märkus 

 Kui ühtegi jaama ei salvestatud hakkab seade uuesti mängima 

jaama, mida te kuulasite enne automaatsalvestuse käivitamist. 

 

Eelsalvestatud jaamade kuulamine 
 

1 Vajutage korduvalt nupule BAND kuni 

soovitud sagedusala seadme displeile ilmub. 

2 Vajutage eelsalvestatud nupule (1 kuni 6), 

mille alla soovitud jaam on salvestatud. 

Displeile ilmub sagedusala, mälukoha number ning 
valitud jaama sagedus. 
 

Sageduse alusel otsimine 
 

Teil on võimalik otsida raadiojaama ka sageduse alusel. 

 

1 Sageduse alusel otsimise režiimi 

aktiveerimiseks vajutage raadiorežiimis 

nupule . 

Näidik süttib. 

2 Valige pöördnuppu pöörates soovitud 

sagedus. 

3 Valitud sageduse vastuvõtmiseks vajutage 

nuppu . 

Märkus 

 Tühistamiseks vajutage otsingurežiimis nuppu . 

Otsingurežiim tühistatakse, kui 10 sekundi jooksul ei tehta 

ühtegi toimingut. 

 

 

 

 

RDS 
 

 
Joonisel on kujutatud CDE-173BT 

 

AF'i (Alternative Frequencies, 
alternatiivsed sagedused) sisse-
/väljalülitamine 
 

RDS (Radio Data System e Raadio Infosüsteem) on raadio 

infosüsteem, mis kasutab tavalist FM saatesignaalide 57 kHz 

alamkandelainet. RDS võimaldab teil vastu võtta väga erinevat 

informatsiooni nagu näiteks liiklusinfot, jaamade nimesid, ning 

automaatselt häälestuda tugevamale saatjale, mis sama programmi 

edastab. 

 

1 Seadistusrežiimi aktiveerimiseks vajutage 

ning hoidke nuppu AUDIO/SETUP vähemalt 2 

sekundit alla surutuna. 

2 Keerake pöördnuppu, et valida TUNER 

seadistusrežiim ning vajutage seejärel nuppu 

. 

3 Keerake pöördnuppu, et valida AF ning 

vajutage seejärel nuppu . 

4 Keerake pöördnuppu, et lülitada AF 

(alternatiivne sagedus) sisse (ON) või välja 

(OFF). 

5 Tagasi normaalrežiimi naasmiseks vajutage 

ning hoidke nuppu AUDIO/SETUP vähemalt 2 

sekundit alla surutuna. 

Märkused 

 Kui on valitud režiim AF ON, häälestub seade automaatselt 

AF-loendi tugeva signaaliga jaamale.  

 Valige AF OFF, kui automaatne uuestihäälestumine ei ole 

vajalik.  

 Tagasi eelmisse režiimi naasmiseks vajutage . 

 Nupule vähemalt 2 sekundi vältel vajutamine viib teid 

tagasi normaalrežiimi. 

 Kui 60 sekundi jooksul ei toimu ühtegi toimingut, naaseb seade 

automaatselt normaalrežiimi. 
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RDS digitaalandmed sisaldavad endas järgmist: 
 

PI Programmi identifitseerimine 
PS Programmi teenuse nimi 
AF Alternatiivsete sageduste nimekiri 
TP Liiklusprogramm 
TA Liiklusteated 
PTY Programmi tüüp 
EON Parendatud teised võrgud 

 
 

Regionaalsete (Local) RDS jaamade 
vastuvõtt 
 

1 Seadistusrežiimi aktiveerimiseks vajutage 

ning hoidke nuppu AUDIO/SETUP vähemalt 2 

sekundit alla surutuna. 

2 Keerake pöördnuppu, et valida TUNER 

seadistusrežiim ning vajutage seejärel nuppu 

. 

3 Keerake Pöördnuppu ning valige REGIONAL 

režiim; seejärel vajutage nuppu . 

4 Keerake Pöördnuppu ning valige kas REG ON 

(Sees) või REG OFF (Väljas).  

OFF asendis jätkab seade automaatselt seotud 
regionaalse RDS jaama vastu võtmist. 

5 Tagasi normaalrežiimi naasmiseks vajutage 

ning hoidke nuppu AUDIO/SETUP vähemalt 2 

sekundit alla surutuna. 

Märkused 

 Tagasi eelmisse režiimi naasmiseks vajutage . 

 Nupule vähemalt 2 sekundi vältel vajutamine viib teid 

tagasi normaalrežiimi. 

 Kui 60 sekundi jooksul ei toimu ühtegi toimingut, naaseb seade 

automaatselt normaalrežiimi. 

 

 

PI SEEK otsingu seadistamine 
 

1 Seadistusrežiimi aktiveerimiseks vajutage 

ning hoidke nuppu AUDIO/SETUP vähemalt 2 

sekundit alla surutuna. 

2 Keerake pöördnuppu, et valida TUNER 

seadistusrežiim ning vajutage seejärel nuppu 

. 

3 Keerake Pöördnuppu ning valige PI SEEK 

režiim; seejärel vajutage nuppu . 

4 Keerake Pöördnuppu ning valige kas PISEEK 

ON (Sees) või PISEEK OFF (Väljas).  

5 Tagasi normaalrežiimi naasmiseks vajutage 

ning hoidke nuppu AUDIO/SETUP vähemalt 2 

sekundit alla surutuna. 

Märkused 

 Tagasi eelmisse režiimi naasmiseks vajutage . 

 Nupule vähemalt 2 sekundi vältel vajutamine viib teid 

tagasi normaalrežiimi. 

 Kui 60 sekundi jooksul ei toimu ühtegi toimingut, naaseb seade 

automaatselt normaalrežiimi. 

 

Liiklusinformatsiooni vastuvõtt 
 

1  Vajutage ning hoidke nuppu BAND/TA 

vähemalt 2 sekundit alla surutuna kuni 

displeil süttib indikaator „TA”. 

2  Soovitud liiklusinformatsiooni jaama 

valimiseks vajutage I◄◄ või ►►I. 

 
Liiklusinfoga saatejaamale häälestumise järel süttib 
displeil indikaator „TP”. 
Liiklusinfot kuuldakse vaid siis kui seda eetrisse 
edastatakse. Kui liiklusteateid ei edastata on seade 
ooteseisundis. Liiklusteabe edastamise alguses võtab 
seade signaali automaatselt vastu ja summutab 5 
sekundiks heliallika (CD, FM-raadio, USB AUDIO vms). 
Displeile ilmub 2 sekundiks kirje „TRF-INFO”. 
Liiklusinfo edastamise järel läheb seade jälle 
automaatselt ooteseisundisse. 

Märkused 

 Kui te ei soovi edastatavat liiklusinfot kuulata vajutage kergelt 

nupule BAND/TA ning liiklusteated jäetakse vahele. TA režiim 

jääb aktiivseks (ON) järgmise liiklusinfoteate vastu võtmiseks. 

 Kui liiklusinfo vastuvõtmisel muudetakse helitugevust jäetakse 

muudetud helitugevuse tase seadme mällu. Järgmine kord, kui 

liiklusinfot vastu võetakse reguleeritakse helitugevus 

automaatselt mällu salvestatud tasemele. 

 TA režiimis valib SEEK otsing ainult TP saatejaamasid. 

 

Liiklusinformatsiooni vastuvõtt USB-
audio või raadio esitamise ajal 
 

1  Vajutage ning hoidke nuppu BAND/TA 

vähemalt 2 sekundit alla surutuna kuni 

displeil süttib indikaator „TA”. 

2  Soovitud liiklusinformatsiooni jaama 

valimiseks vajutage I◄◄ või ►►I. 

 
Liiklusinfo edastamise alguses summutab seade 
automaatselt heliallika (näiteks CD, tavalise FM saate, 
USB AUDIO vms). 
Liiklusinfo edastuse lõppemisel naaseb seade 
automaatselt tagasi liiklusinfo edastamisele eelnevalt 
kuulatud originaalallika esitamisele. 
 
Kui liiklusinfo jaamu pole võimalik vastu võtta: 
 
Tuunerirežiimis: 
Kui TP-signaali pole kauem kui 1 minutit vastu võetud, 
hakkab näidik TA vilkuma. 
 
Mõne teise heliallikarežiimis: 
Kui TP-signaali pole enam võimalik vastu võtta, 
valitakse mõne teise sagedusega liiklusinfojaam. 
 

3  Vajutage ning hoidke nuppu BAND/TA 

vähemalt 2 sekundit alla surutuna, et 

deaktiveerida liiklusinfo režiim. 

Indikaator TA kustub. 
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Raadioteksti kuvamine 
 

Võimaldab displeile kuvada raadiojaamade poolt edastatud 

tekstisõnumeid. 

 

Raadioteksti kuvamiseks displeile vajutage FM 

raadiojaama kuulamise ajal nupule VIEW. 

 
Displei muutub iga nupuvajutusega. Täpsemad andmed 
leiate juhendi hilisematest osadest. 
 
 

CD/MP3/WMA/AAC 
 

 
Joonisel on kujutatud CDE-173BT 

 

Taasesitamine 
 

1  Sisestage plaat kirjadega pool üles poole 

seadmesse. 

Plaat tõmmatakse automaatselt seadmesse sisse. 

 
Märkus 

Kui plaat on juba sisestatud vajutage DISC režiimi 
valimiseks nupule SOURCE. 
 

2  CD/MP3/WMA/AAC taasesitamisel vajutage 

soovitud kataloogi valimiseks nupule või 

. 

Nuppudele  või  vajutades ja neid hoides 
vahetuvad kataloogid järjest. 

3  Soovitud loo (faili) valimiseks vajutage       

I◄◄ või ►►I. 

Nuppudele I◄◄ või ►►I vajutades ja neid hoides 

keritakse lugu kiirelt edasi/tagasi. 

4  Taasesitamise peatamiseks vajutage . 

Uuesti nupule  vajutades jätkub taasesitamine. 

5 Plaadi väljastamiseks vajutage . 

 

 Ärge eemaldage plaati enne väljutustsükli lõppemist. Ärge 

sisestage seadmesse korraga rohkem kui üks plaat. 

Vastupidiselt tehes võite seadet vigastada. 

  indikaator süttib põlema kui plaat on seadmes. 

 Kolmetolliseid (8 cm) CD plaate ei ole võimalik kasutada. 

 Antud seadmega ei ole võimalik esitada DRM (Digital Rights 

Management) kaitsega WMA fail. 

 MP3/WMA/AAC failide esitamise ajal kuvatakse displeile 

plaadile salvestatud loo number. 

 VBR (variable bit rate e muutuva bitikiirusega) salvestusega 

failide esitamisel ei pruugi esitatav esitamisaeg olla õige. 

 Kui CD/MP3/WMA/AAC taaesitamise ajal vajutada nupule 

, saate te kiirelt naasta otsingurežiimis viimati valitud 

hierarhiatasemele. 

 

 

Kordusesitamine 
 

1  Vajutage . 

Lugu hakatakse korduvalt esitama. 

 
(off = väljas) 
*1 Korduvalt esitatakse ainult ühte faili/lugu. 
*2 Korduvalt esitatakse ainult kataloogis olevaid faile 
(ainult MP3/WMA/AAC režiimis). 

2 Kordusesituse tühistamiseks valige 

ülalmainitud protseduuriga off (väljas). 

 

M.I.X. (lugude kindla järjekorrata 
esitamine) 
 

1  Vajutage . 

Lugusid esitatakse ilma kindla järjekorrata. 

 
(off = väljas) 
*1 Suvalises järjestuses esitatakse ainult kataloogis 
olevaid faile (ainult MP3/WMA/AAC režiimis). 
*2 Suvalises järjestuses esitatakse plaadil olevaid 
lugusid/faile (CD või MP3/WMA/AAC). 
*3 USB režiimis esitatakse kindla järjestuseta kõiki 
USB-mällu salvestatud faile 
 

2 M.I.X. esituse tühistamiseks valige 

ülalmainitud protseduuriga off (väljas). 

 
 

CD-teksti otsing 
 

CD-teksti sisaldavate plaatide puhul saab laule otsida ja esitada 

nende salvestatud pealkirju kasutades. CD-tekstita plaatide puhul 

teostatakse otsinguid iga lauluga seotud loonumbrite alusel. 

 

1  Vajutage esitamise ajal nuppu . 

Seade läheb otsingurežiimi ning süttib . 

2 Valige pöördnuppu pöörates soovitud luku 

ning vajutage . 

Sellega algab valitud loo esitamine. 

Märkused 

 Tühistamiseks vajutage otsingurežiimis nuppu . 

Otsingurežiim tühistatakse ka siis, kui 10 sekundi jooksul ei 

toimu ühtegi toimingut. 



 11 

 Kui CD-teksti otsingut viiakse läbi M.I.X. taasesitamise ajal, 

M.I.X. taasesitus tühistatakse. 

 Kui otsingurežiimis vajutatakse ühte eelseadistatud nuppudest 

(1 ... 6), saab otsingut kiirendada ning liikuda kiirelt edasi 

soovitud kohta. Täpsema teabe saate jaotisest "Otseotsingu 

funktsioon". 

 

Kataloogi/failinime otsing 
(MP3/WMA/AAC failid) 
 

Taasesitamise ajal on võimalik otsida ja kuvada kataloogi- ja 

failinimesid. 

 

Kataloogi nime otsing Folder Name Search 

1  Vajutage MP3/WMA/AAC esitamise ajal 

nuppu , et käivitada otsingurežiim. 

Näidik süttib. 

2 Valige pöördnuppu pöörates Folder Name 

Search ning vajutage . 

3 Pöörake pöördnuppu ning valige soovitud 

kataloog. 

4 Valitud kataloogist esimese faili 

taasesitamiseks vajutage ja hoidke nuppu 

 vähemalt 2 sekundit. 

Märkused 

 Kui otsingurežiimis vajutatakse ühte eelseadistatud nuppudest 

(1 ... 6), saab otsingut kiirendada ning liikuda kiirelt edasi 

soovitud kohta. Täpsema teabe saate jaotisest "Otseotsingu 

funktsioon". 

 Tühistamiseks vajutage ja hoidke nuppu  vähemalt 2 

sekundit. Otsingurežiim tühistatakse ka siis, kui 10 sekundi 

jooksul ei toimu ühtegi toimingut. 

 Kataloogi nime otsimise režiimis Folder Name Search failide 

otsimiseks vajutage nuppu . Nüüd saab kataloogis 

olevaid faile otsida.  

 Vajutage sammus 3 kataloogi nime otsimise režiimist 

väljumiseks nuppu , et valida faili nime otsimise režiim File 

Name Search. 

 Juurkaust on kuvatud nime all "ROOT". 

 Kui kataloogi nime otsingut viiakse läbi M.I.X. taasesitamise 

ajal, M.I.X. taasesitus tühistatakse. 

 

Faili nime otsing File Name Search 

1  Vajutage MP3/WMA/AAC esitamise ajal 

nuppu , et käivitada otsingurežiim. 

Näidik süttib. 

2 Valige pöördnuppu pöörates File Name 

Search ning vajutage . 

3 Pöörake pöördnuppu ning valige soovitud 

fail. 

4 Vajutage valitud faili taasesitamiseks nuppu 

. 

Märkused 

 Kui otsingurežiimis vajutatakse ühte eelseadistatud nuppudest 

(1 ... 6), saab otsingut kiirendada ning liikuda kiirelt edasi 

soovitud kohta. Täpsema teabe saate jaotisest "Otseotsingu 

funktsioon". 

 Tühistamiseks vajutage ja hoidke nuppu  vähemalt 2 

sekundit. Otsingurežiim tühistatakse ka siis, kui 10 sekundi 

jooksul ei toimu ühtegi toimingut. 

 Vajutage otsingurežiimis tagasi eelnevasse režiimi lülitumiseks 

nuppu . 

 Kui kataloogi nime otsingut viiakse läbi M.I.X. taasesitamise 

ajal, M.I.X. taasesitus tühistatakse. 

 

Positsioonmälu otsing 
 

Taasesitamise ajal on teil võimalik naasta kiirelt otsingurežiimis 

viimati valitud hierarhiatasemele. 

 

Vajutage . 

Kuvatakse teie poolt otsingurežiimis viimati valitud hierarhia. 
 

Mis on MP3/WMA/AAC? 
 

ETTEVAATUST 
 Väljaarvatud isikliku kasutamise eesmärgil, on 

heliandmete (sh MP3/WMA/AAC andmed) 
kopeerimine, levitamine, edastamine või 
dubleerimine, olgu see tasuta või tasu eest, 
rahvusvaheliste lepete ning autorikaitse seadustega 
rangelt keelatud. 

 

Mis on MP3? 

 MP3, ametliku nimega „MPEG-1 Audio Layer 3”, on 
rahvusvahelise standardiseerimisorganisatsiooni ISO ja 
MPEG poolt määratletud kokkupakkimise standard. MP3 
failid sisaldavad kokkupressitud heliandmeid. MP3 
kodeerimine suudab heliandmeid väga suures mahus 
kokku pakkida, vähendades muusikafailide suurust kuni 
kümnendikuni nende esialgsest suurusest. Seejuures 
säilitatakse CD kvaliteedile sarnane kvaliteet. Selline suur 
kokku surumise määr saavutatakse tänu inimkõrvale 
kuuldamatute või teiste helide poolt maskeeritud helide 
kõrvaldamisele. 

 

Mis on WMA? 

 WMA ehk „Windows Media™ Audio” puhul on samuti 
tegemist kokku pressitud heliandmetega. WMA on 
sarnane MP3 heliandmetega ning on võimeline väga 
väikeste failisuuruste juures saavutama CD kvaliteedile 
sarnast heli. 

 

Mis on AAC? 

 AAC on lühend nimest „Advanced Audio Coding” 
(kõrgemal tasemel heli kodeerimine) ning on peamiseks 
heli kokku pakkimise formaadiks, mida MPEG2 ja MPEG4 
juures kasutatakse. 

 

MP3/WMA/AAC failide loomise meetod 

 Heliandmed pakitakse kokku MP3/WMA/AAC koodekeid 
kasutades. Täpsemad juhised MP3/WMA/AAC failide 
loomiseks leiate vastava tarkvara juhendist.  
Antud seadmega esitatavad MP3/WMA/AAC failid on 
faililaienditega mp3/wma/m4a. Faililaiendita faile pole 
võimalik taasesitada (WMA versioone 7.1, 8 ja 9 ei 
toetata). Samuti ei toetata kaitstud faile ega tooreid AAC-
faile (laiendiga .aac). AAC-vormingul on mitu erinevat 
versiooni. Veenduge, et kasutatav tarkvara vastab 
eeltoodud aktsepteeritavatele vormingutele. Võimalik, et 
vormingut pole võimalik esitada ka siis, kui laiend ise on 
kehtiv. 
Toetatakse AAC failide esitamist, mis on kodeeritud 
iTunesi abil. 
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Toetatavad taasesitamise diskreetimissagedus ning 
bitikiirus. 

MP3 

Diskr.-sagedus:  48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 
22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 
kHz, 8 kHz 

Bitikiirused:  8 – 320 kbps 

WMA 

Diskr.-sagedus:  48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz 

Bitikiirused:  48 – 192 kbps 

AAC 

Diskr.-sagedus:  48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 
22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 
kHz, 8 kHz 

Bitikiirused:  16 – 320 kbps 

Sõltuvalt sampling arvust ei pruugi seade alati korralikult 
lugu taasesitada. 

 

ID3 tag / WMA tag (infosilt) 

Antud seade toetab ID3 tag v1 ja v2, ning WMA/AAC tag-
i. Kui tag asub MP3/WMA/AAC failis suudab antud seade 
esitada pealkirja (loo nimi), artisti nime ning albumi nime 
ID3 tag / WMA / AAC tag andmetena. 

Antud seade suudab esitada ainult ühebaidilisi 
numbri/tähemärke (kuni 30 märki ID3 tag-i ning kuni 15 
märki WMA tag-i puhul) ning tühikut. Märkide puhul, mida 
seade ei toeta kuvatakse displeile kirje „NO SUPPORT”. 

Olenevalt sisust ei pruugi tag-i sisu olla võimalik 
korrektselt kuvada. 

 

MP3/WMA/AAC plaatide valmistamine 

MP3/WMA/AAC failid valmistatakse ette ning seejärel 
kirjutatakse CD-R või CD-RW plaatidele kasutades CD-R 
tarkvara. Ühele plaadile mahub kuni 510 faili/kataloogi 
(sealhulgas juurkataloogid); kataloogide suurim võimalik 
arv on piiratud 255-ga. 

Kui plaadil on rohkem faile/katalooge kui eelnevalt 
nimetatud ei ole taasesitamine võimalik. 

 

Toetatav meedia 

Antud seade suudab esitada CD-ROM, CD-R ning CD-
RW plaate. 

 

Vastavad failide süsteemid 

Antud seade toetab plaate, mille formaat on ISO9660 
Level 1 või Level 2. 

ISO9660 standardi puhul tuleb meeles pidada mõningaid 
piiranguid. 

Võimalik suurim kataloogide vertikaalsete tasemete arv on 
8 (sh juurkataloog). Tähemärkide arv kataloogi/faili nimes 
on samuti piiratud. 

Kataloogi/faili nimes on võimalik kasutada tähti A-Z (kõik 
suured tähed), numbreid 0-9 ning ‚_’ (tühik). 

Antud seade toetab ka plaate Joliet, Romeo jne 
standardites, millised vastavat ISO9660 formaadile. 
Mõnikord ei kuvata failide, kataloogide jne nimesid aga 
korrektselt. 

 

Toetatavad formaadid 

Antud seade toetab CD-ROM XA, Mixed Mode CD, 
Enhanced CD (CD-Extra) ning Multi-Session formaate. 

Antud seade ei suuda korralikult taasesitada plaate, 
millised on salvestatud Track At Once või 
pakettkirjutamisega. 

 

Failide järjekord 
Faile esitatakse järjekorras nagu kirjutamistarkvara on 
neid plaadile kirjutanud. Seetõttu ei pruugi esitamise 
järjekord olla päris sama nagu eeldati. Kontrollige 
kirjutamisjärjekord tarkvara dokumentatsiooni alusel üle. 
Kataloogide ning failide esitamise järjekord on järgmine: 

 
 

* Kui kataloogis ei ole ühtegi faili ei kuvata ei kataloogi numbrit 

ega kataloogi nime. 

 

Terminoloogia 
 
Bitikiirus 

Tegemist on kodeerimiseks määratud „heli” kokku pressimise 

väärtusega. Mida suurem on arv seda parem on heli kvaliteet, 

kuid seda suuremad on ka failid. 

 

Diskreetimissagedus 
Antud väärtus näitab mitu korda sekundis andmeid samplitakse 

(salvestatakse). Näiteks on muusika CD-de puhul kasutatav 

diskreetimissagedus on 44,1 kHz, mis tähendab, et heli 

salvestatakse 44,100 korda sekundis. Mida kõrgem on 

diskreetimissagedus, seda kõrgem on heli kvaliteet, kuid seda 

suurem on ka andmete maht. 

 

Kodeerimine 
Muusika CD-de, WAVE (AIFF) failide ning teiste helifailide 

konverteerimine kindlaks määratud heli kokku pakkimise 

formaati. 

 

Infosilt 
MP3/WMA/AAC failidesse kirjutatud laule puudutav info nagu 

loo nimi, artisti nimi, albumi nimi jms. 

 

Juurkataloog 
Juurkataloog asub failisüsteemi kõige ülemisel astmel. 

Juurkataloog sisaldab kõiki katalooge ja faile. Juurkataloog 

luuakse automaatselt plaadi põletamise käigus. 
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Heli seadistamine 

 
Joonisel on kujutatud CDE-173BT 

 

Bassikõlari taseme / bassi taseme / 
keskmiste sageduste taseme / kõrgete 
sageduste taseme / balansi (vasaku ja 
parema vahel) / faaderi (ees ja taga 
vahel) / valjuse / tühistamise 
reguleerimine 

 

1  Vajutage korduvalt nuppu AUDIO/SETUP ja 

valige soovitud režiim. 

 
Iga vajutus muudab režiimi järgmiselt: 
 

 
 

*1 Kui bassikõlari režiim subwoofer on seatud valikule 
OFF (väljas), pole selle taset võimalik reguleerida. 
*2 Reguleeritav ainult siis, kui tühistamine DEFEAT on 
seatud valikule OFF (väljas). 

 

Subwoofer (bassikõlar) +0 ~ +15 

Bass level (bassi tase) -7 ~ +7 

Mid level (keskmine tase) -7 ~ +7 

Treble level (kõrgete tase) -7 ~ +7 

Balance (balanss) L15 ~ R15 

Fader (faader) R15 ~ F15 

Defeat (tühistamine) ON/OFF (SEES/VÄLJAS) 

Volume (helitugevus) 0 ~ 35 

 

Märkus 

 Kui 5 sekundi jooksul ei teostata ühtegi toimingut, naaseb 

seade automaatselt normaalrežiimi. 

 

2  Keerake Pöördnuppu kuni iga režiimi jaoks 

on saavutatud sobiv heli. 

Valides DEFEAT ON, naasevad varemalt tehtud BASS, 
MID ja TRE LEVEL seadistused tagasi tehase 
vaikeseadistustele. 

 

 

Heliseadistusmenüü Audio Setup 
 
Teil on võimalik seadet hõlpsalt vastavalt oma eelistustele ja 

kasutusele seadistada. Menüüst AUDIO SETUP on võimalik 

muuta heliseadistusi. 

 

Kasutage samme 1 ... 5, et valida üks muudetavatest 
seadistusrežiimidest. Valitud seadistuselemendi kohta 
lugege lähemalt kohasest alajaotisest. 

 

1  Vajutage ja hoidke nuppu AUDIO/SETUP 

vähemalt 2 sekundit, et avada 

seadistusrežiim SETUP. 

 

2  Keerake Pöördnuppu ja valige AUDIO, 

seejärel vajutage nuppu . 

 
 

3  Keerake Pöördnuppu ja valige soovitud 

heliseadistusmenüü, seejärel vajutage nuppu 

. 

(Valige näiteks SUBWOOFER (bassikõlar).) 
*1 Reguleerida pole võimalik, kui valiku DEFEAT seadeks 

on valitud ON. 

*2 Kõik suvandites FACTORY EQ või 3BAND EQ tehtud 

muudatused avaldavad mõju kõikide teiste seadistustele. 

*3 3. sammus on režiimis 3BAND EQ võimalik valida kolme 

heli seadistamise elementi (Bass, Mid ja Treble (bass, 

keskmised, kõrged)). Keerake Pöördnuppu ja valige 

soovitud element ning vajutage seejärel 4. sammu edasi 

liikumiseks nuppu . 

*4 Need funktsioonid ei toimi, kui suvandi SUBWOOFER 

seadeks on valitud OFF. 

 

4  Keerake seadistuse muutmiseks ja vajutage 

seejärel nuppu . 

(Valige näiteks SUBW ON või SUBW OFF). 
 

5  Vajutage ja hoidke nuppu AUDIO/SETUP 

vähemalt 2 sekundit, et naasta 

normaalrežiimi. 

 

Märkused 

 Tagasi eelmisse režiimi naasmiseks vajutage . 

 Nupule vähemalt 2 sekundi vältel vajutamine viib teid 

tagasi normaalrežiimi. 

 Kui 60 sekundi jooksul ei toimu ühtegi toimingut, naaseb seade 

automaatselt normaalrežiimi. 

 

Ekvalaiseri eelseaded (F-EQ) 
Erinevate muusikateoste jaoks on seade varustatud tehases 10 

tüüpilise ekvalaiseri seadistusega. 

 

Seadistatav element: FACTORY EQ 
Seadistatav sisu: 

 
(Initial setting - algseadistus). 
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Parameetrilise ekvalaiseri kõvera reguleerimine 
(3BAND EQ) 
Võite muuta ekvalaiseri seadistusi, et luua teie isiklikule maitsele 

enam meeldiv reaktsioonikõver. Selles režiimis on võimalik 

seadistada madal- (bass), kesk- (mid) ja kõrgsageduslikku (treble) 

heli. 

 

Seadistatav element: 3BAND EQ 
Seadistatav sisu: BASS / MID / TREBLE 
 

Bassi juhtimise seadistamine 

 

1  Olles reguleerimisrežiimis 3BAND EQ valinud 

suvandi BASS, keerake Pöördnuppu, valige 

soovitud bassiseadistuselement ja vajutage 

seejärel nuppu . 

 
 

2  Keerake Pöördnuppu, valige soovitud 

seadistusväärtus ja vajutage seejärel nuppu 

. 

 

3  Eelmisse sammu tagasi minemiseks 

vajutage nuppu . 

 

Bassi sagedusriba seadistamine (WIDTH (Q)) 

Pöörake pöördnuppu soovitud bassi sagedusriba 
valimiseks. 

 
 
Muudab võimendatud bassiheli sagedusriba laiemaks või 

kitsamaks. Laiem seadistus võimendab laiemat sagedusteala 

kesksagedusest kõrgemal ja madalamal. Kitsam seadistus 

võimendab ainult kesksageduse lähedal olevaid sagedusi. 

 

Bassi kesksageduse seadistamine (CENTER 

FRQ) 

Pöörake pöördnuppu soovitud bassi kesksageduse 
valimiseks. 

 
Rõhutab näidatud bassisageduse vahemikku. 

 

Bassitaseme seadistamine (CENTER FRQ) 

Pöörake pöördnuppu soovitud bassitasemele  
(-7~+7). 

Võita bassitaset rõhutada või nõrgendada. 
* Reguleerida on ka võimalik vajutades nupule AUDIO.  Vt 

täpsemalt juhendi eelnevatelt lehekülgedelt jaotisest Bassikõlari 

taseme / bassi taseme / keskmiste sageduste taseme / kõrgete 

sageduste taseme / balansi (vasaku ja parema vahel) / faaderi (ees 

ja taga vahel) / valjuse / tühistamise reguleerimine. 

 

 

Kesksageduste juhtimise seadistamine 

 

1  Olles reguleerimisrežiimis 3BAND EQ valinud 

suvandi MID, keerake Pöördnuppu, valige 

soovitud kesksageduse seadistuselement ja 

vajutage seejärel nuppu . 

 
 

2  Keerake Pöördnuppu, valige soovitud 

seadistusväärtus ja vajutage seejärel nuppu 

. 

 

3  Eelmisse sammu tagasi minemiseks 

vajutage nuppu . 

 

Kesksageduse sagedusriba seadistamine 

(WIDTH (Q)) 

 Pöörake pöördnuppu soovitud kesksageduse 
sagedusriba valimiseks. 

 
 
 

Kesksageduse seadistamine (CENTER FRQ) 

Pöörake pöördnuppu soovitud kesksageduse 
keskme valimiseks. 

 
 

Kesksageduse taseme seadistamine (CENTER 

FRQ) 

Pöörake pöördnuppu soovitud kesksageduse 
tasemele  
(-7~+7)*. 
Võita kesksageduse taset rõhutada või nõrgendada. 

* Reguleerida on ka võimalik vajutades nupule AUDIO.  Vt 

täpsemalt juhendi eelnevatelt lehekülgedelt jaotisest Bassikõlari 

taseme / bassi taseme / keskmiste sageduste taseme / kõrgete 

sageduste taseme / balansi (vasaku ja parema vahel) / faaderi (ees 

ja taga vahel) / valjuse / tühistamise reguleerimine. 

 

Kõrgsageduste juhtimise seadistamine 

 

1  Olles reguleerimisrežiimis 3BAND EQ valinud 

suvandi TREBLE, keerake Pöördnuppu, 

valige soovitud kesksageduse 

seadistuselement ja vajutage seejärel nuppu 

. 

 
 

2  Keerake Pöördnuppu, valige soovitud 

seadistusväärtus ja vajutage seejärel nuppu 

. 

 

3  Eelmisse sammu tagasi minemiseks 

vajutage nuppu . 

 

Kõrgsageduse sagedusriba seadistamine 

(WIDTH (Q)) 

 Pöörake pöördnuppu soovitud Kõrgsageduse 
sagedusriba valimiseks. 

 
 
 

Kesksageduse kõrgsageduse seadistamine 

(CENTER FRQ) 

Pöörake pöördnuppu soovitud kõrgsageduse 
keskme valimiseks. 

 
 

Kõrgsageduse taseme seadistamine (CENTER 

FRQ) 

Pöörake pöördnuppu soovitud kõrgsageduse 
tasemele  
(-7~+7)*. 
Võita kõrgsageduse taset rõhutada või nõrgendada. 
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* Reguleerida on ka võimalik vajutades nupule AUDIO.  Vt 

täpsemalt juhendi eelnevatelt lehekülgedelt jaotisest Bassikõlari 

taseme / bassi taseme / keskmiste sageduste taseme / kõrgete 

sageduste taseme / balansi (vasaku ja parema vahel) / faaderi (ees 

ja taga vahel) / valjuse / tühistamise reguleerimine. 

 

 

Allika helitugevuse taseme seadistamine  
Iga allika väljundtaset on võimalik eraldi reguleerida. Kui näiteks 

tuuneri helitugevus kostub vaiksemalt kui CD, saab selle 

helitugevust muuta ilma teiste allikate helitugevust mõjutamata. 

 

Seadistatav element: VOL LV ADJ 
Täiendavad seadistatavad elemendid: TUNER / DISC* / 
USB / iPod / BT AUDIO 
Seadistatav sisu: -14dB ~ +14dB 
 
* Ainult CDE-174BT / CDE-173BT. 

 

 

Kõrgpääsufiltri reguleerimine 
Selle seadme kõrgpääsufiltrit on võimalik seadistada vastavalt teie 

isiklikule maitsele. 

 

Seadistatav element: HPF 
 
Seadistatav sisu:  
OFF (esialgne seadistus) / 60 Hz / 80 Hz / 120 Hz / 160 Hz 
 

Väljutatakse kõiki valitud lõikesagedusest kõrgemaid 
sagedusi. 
 

 

Bassikõlari sisse-/väljalülitamine 
Kui bassikõlar on sisse lülitatud, saate seadistada selle väljundtaset 

( Vt täpsemalt juhendi eelnevatelt lehekülgedelt jaotisest 

Bassikõlari taseme / bassi taseme / keskmiste sageduste taseme / 

kõrgete sageduste taseme / balansi (vasaku ja parema vahel) / 

faaderi (ees ja taga vahel) / valjuse / tühistamise reguleerimine). 

 

Seadistatav element: SUBWOOFER 
 
Seadistatav sisu:  
OFF / ON (esialgne seadistus)  
 
OFF 
Bassikõlari RCA kontaktidest (vt alajaotist Kontaktid) 
bassikõlari signaali ei väljutata. 
ON 
Bassikõlari RCA kontaktidest (vt alajaotist Kontaktid) 
väljutatakse bassikõlari signaali. 

 

 

Madalpääsufiltri reguleerimine 
Selle seadme madalpääsufiltrit on võimalik seadistada vastavalt 

teie isiklikule maitsele. 

 

Seadistatav element: SUBW LPF 
 
Seadistatav sisu:  
OFF (esialgne seadistus) / 60 Hz / 80 Hz / 120 Hz / 160 Hz 
 
Väljutatakse kõiki valitud lõikesagedusest madalamaid 
sagedusi. 
 

 

Bassikõlari faasi seadistamine 
Bassikõlari väljundfaasi lülitatakse SUBWOOFER NORMAL (0°) 

või SUBWOOFER REVERSE (180°) vahel. Taseme 

reguleerimiseks pöörake Pöördnuppu. 

 

Seadistatav element: SUBW PHASE 
 
Seadistatav sisu:  
NORMAL (esialgne seadistus) / REVERSE 
 

 

Bassikõlari süsteemi seadistamine 
Kui bassikõlar on sisse lülitatud, saate valida soovitud 

bassikõlariefekti jaoks kas SYS 1 või SYS 2. 

 

Seadistatav element: SUBW SYS 
 
Seadistatav sisu:  

SUBW SYS 1 / SUBW SYS 2 (esialgne seadistus)  
 
SUBW SYS 1: 
Bassikõlari tase muutub vastavalt põhihelitugevuse 
seadistusega. 
 
SUBW SYS 2: 
Bassikõlari tase muutub erinevalt põhihelitugevuse 
seadistusest. Näiteks on isegi madala helitugevuse 
seadistuse puhul bassikõlari heli kuulda. 
 

 

Väline seade 
 

Välise võimendiga ühendamine (POWER IC) 

 

Kui seadmega on ühendatud väline võimendi, saab helikvaliteeti 

sisseehitatud võimendi vooluvarustuse peatamisega parandada. 

 

Seadistatav element: POWER IC 
 
Seadistatav sisu:  
OFF / ON (esialgne seadistus) 
 
OFF: 
Kasutage seda režiimi, kui selle seadme väljundit 
kasutatakse välise võimendi käitamiseks. Selle seadistuse 
puhul on põhiseadme sisemine võimendi VÄLJA lülitatud 
ning ei väljasta kõlaritele signaale. 
 
ON: 
Kõlareid käitab sisseehitatud võimendi. 
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Märkus 

 Süsteemist ei väljutata heli, kui võimsusväljundi seadeks on 

valitud VÄLJAS (OFF). 

 

 

MX'i taseme seadistamine 
MX (Media Xpander) muudab hääled või instrumentide helid 

selgelt eristatavaks muusikaallikast olenemata. CD, iPod jms 

suudavad esitada muusikat selgelt isegi tugeva maanteemüraga 

autodes. 

 

Seadistatav element: MX SETTING 
 
Seadistatav sisu:  
CD* / CMPM* / USB / iPod / BT AUDIO / AUX 
 
CD* (tase 1 ... 3) 
CD-režiim töötleb taasesitamise ajal suurt hulka andmeid. 
MX kasutab sellist suurt kogust andmeid, et saada 
tulemuseks selgem ja puhtam heli. 
 
CMPM* / usb / iPod / BT AUDIO (tase 1 ... 3) 
Siin parandatakse andmeid, mis kokkupakkimise ajal kaotsi 
läksid. Tulemuseks saadakse originaalile lähedane hästi 
tasakaalustatud heli. 
 
AUX (tase 1 ... 3) 
Valige MX-režiim (CMPM / MOVIE või MUSIC), mis vastab 
ühendatud meediale. 
 
* Ainult CDE-174BT / CDE-173BT. 

 

Märkus 

 Igal muusikaallikal, nagu näiteks CD ja MP3/WMA/AAC võib 

olla oma MX-seadistus. 

 Kui plaatidel, millel on nii MP3/WMA/AAC kui ka CD-DA, või 

allika vahetumisel MP3/WMA/AAC-lt CD-DA-le või D -lt CD-

MP3/WMA/AAC-le põhjustada MX-režiimi vahetumine väikese 

viivituse taasesitamises. 

 Valides LEVEL OFF, lülitub iga muusikaallika MX-režiim 

samuti välja (OFF). 

 Funktsioon ei ole kasutatav, kui DEFEAT seadeks on valitud 

ON. 

 FM-, MW- ja LW-raadiole MX-režiimi ei ole. 

 
 

Teised funktsioonid 
 

 
Joonisel on kujutatud CDE-173BT 

 

Teksti kuvamine 
 

CD tekstiga ühilduva plaadi mängimisel kuvatakse displeile 

tekstiline informatsioon nagu näiteks plaadi nimi ning loo nimi. 

MP3/WMA/AAC failide mängimisel on võimalik kuvada 

kataloogi nime, faili nime infosildi andmeid jms. 

 

Vajutage VIEW. 

Displei vahetub iga nupule vajutuse järel. 
 

Märkus 

 Kui TEXTSCROLL on seatud valikule SCR MANUAL (vt 

juhendi vastavat jaotist), vajutage ja hoidke nuppu VIEW 

vähemalt 2 sekundit, olemasolevat teksti keritakse üks kord 

(välja arvatud režiimis Raadio) 

 

Displeikirjed raadiorežiimis: 
 Kui PS (programmiteenuse nimi) on olemas 
 PS (programmiteenuse nimi)*1 SONG 

NAME*2 ARTIST NAME*2 PTY (programmi 
tüüp)*3 RADIO TEXT*2 PS (programmiteenuse 
nimi)  

 
 Kui PS (programmiteenuse nimi) puudub 
 FREQUENCY SONG NAME*2 ARTIST 

NAME*2 PTY (programmi tüüp)*3 RADIO 
TEXT*2 FREQUENCY 

 
Displeikirjed CD režiimis (ainult CDE-174BT/CDE-
173BT): 
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Displeikirjed MP3/WMA/AAC režiimis: 

 
  
Displeikirjed iPod režiimis: 

  
 
Displeikirjed BLUETOOTH Audio režiimi: 

  
*1 Vajutage ja hoidke nuppu VIEW vähemalt 2 sekundit all, kui 

raadiorežiimis kuvatakse PS. 5 sekundiks kuvatakse sagedus. 

*2 Kui vastu võetav tekst puudub või seade ei suuda teksti 

korralikult vastu võtta, kuvatakse NO DATA / NO TEXT. 

*3 Kui vastuvõetavat PTY saadet pole, kuvatakse NO PTY. 

*4 Kuvatakse CD-tekstiga CD-plaadi taasesitamise ajal. Kui teksti 

pole (plaadi nimi või loo nimi), kuvatakse DISC TEXT / TRACK 

TEXT. 

*5 Kui mingit teksti pole (kausta nimi või faili nimi) kuvatakse 

FOLDER / FILE. 

*6 Kui plaadil on MP3/WMA/AAC faili, mis sisaldab ID3 tag / 

WMA tag infot, kuvatakse infosiltidel olev info displeile (st laulu 

nimi, artisti nimi, ning albumi nimi). Kõiki teisi infosildil 

leiduvaid andmeid ignoreeritakse.  

Kui mingit silditeavet pole, kuvatakse ARTIST / ALBUM / 

SONG. 

*7 Sõltuvalt ühendatud mobiiltelefonist ei pruugita möödunud aega 

kuvada. 

 

Mis on „tekst“ 
 
Tekstiga ühilduvad CD-d sisaldavad sellist tekstiinfot nagu 
plaadi nimi ja loo nimi. Sellist tekstiinfot nimetatakse kui 
„tekst“ 
 

 Sõltuvalt tähemärgi tüübist ei pruugi mõned tähemärgid 

korralikult displeile ilmuda. 

 Kui soovitud tekstiinfot ei ole antud seadmel võimalik näidata 

ilmub displeile kirje „NO SUPPORT“. 

 Tekst või tag info ei pruugi sisust sõltuvalt korralikult displeile 

ilmuda. 

 

Eesmise AUX sisendpesa kasutamine  
 

Ühendage seadmega portatiivne muusikapleier vms ühendades 

selle lihtsalt esipaneelil olevasse pesasse. Ühendamiseks on vajalik 

täiendav lisaadapter (standard RCA-lt 3,5Ø mini-phono pistikule 

või 3,5Ø-lt  3,5Ø mini-phono pistikule). 

 

Vajutage SOURCE ning valige portatiivse 

seadme kuulamiseks režiim AUXILIARY. 

 

 
Märkused 

 See funktsioon on kasutatav ainult siis, kui AUX SETUP on 

seatud valikule ON. Täpsem teave jaotisest Režiimi AUX 

SETUP seadistamine". 

 Kui USB pesaga on ühendatud USB-mälu, võib suurus ja kuju 

juhtimistoiminguid segada. Vältige AUX sisendi ja USB sisendi 

samaaegset ühendamist (ainult CDE-173BT / UTE-72BT) 

 

Valikute menüü Option menu 
seadistamine 
 

Valikute menüü abil on võimalik kiirelt seadistada hetke allikale 

kohaseid seadistusi. 
 

1  Vajutage ja hoidke nuppu  

vähemalt 2 sekundit, et aktiveerida 

olemasoleva allika valikute menüü. 

Märkus 

 Valikute menüü on erinevate allikate puhul erinev. 

 

2 Keerake Pöördnuppu, valige soovitud 

element ja vajutage seejärel nuppu 

. 

 

3 Keerake Pöördnuppu, muutke seadistust 

ning vajutage seejärel nuppu . 

 Seadistamise järel naaseb kuva automaatselt 
praegusele allikale. 
 
Kui MENU LANG on seadistatud valikule ENGLISH, 
kuvatakse järgmised seadistuselemendid. Täpsemat 
teavet vaadake juhendi järgmistelt lehekülgedelt. 

 
Seadistatav element:  
 

Tuunerirežiim TUNER:  

 
Plaadirežiim DISC (ainult CDE-174BT / CDE-173BT): 

 
USB-režiim USB:  

 
Režiim iPod: 
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BT AUDIO režiim: 

 
Lisasisendi režiim AUX: 

  
Telefonirežiim (mittehelistamise režiim): 

 
Telefonirežiim (helistamisrežiim): 

 
 
 *1 Seadistuselemendid on samad, mis seadistusrežiimi SETUP 

tuuneriseadetes. Vt lähemalt jaotisest SEADISTAMINE. 

*2 Võite olemasoleva allika helitugevust eraldi rõhutada või 

nõrgendada vastavalt oma eelistustele. Valikute režiimi ja 

seadistusrežiimi seadistusväärtused on omavahel seotud. Vt 

Helitugevustaseme seadistamine. 

*3 Vt jaotist Hämardi juhtimine. 

*4 Selles režiimis saab valida esitamisrežiimi PLAY MODE. Vt 

lähemalt jaotisest MP3/WMA/AAC failide esitamine (ainult CDE-

174BT/CDE-173BT)). 

*5 Vt jaotist MX-taseme seadistamine 

*6 Vt jaotist iPodi juhtimise seadistamine. 

*7 Seadistuselemendid on samad, mis seadistusrežiimi SETUP 

iPodi seadetes. Vt lähemalt jaotisest iPod/iPhone seadistamine. 

*8 Selles režiimis saab valida püsivara versiooni FW VERSION 

kuvamise. Selle seadistusega näete BLUETOOTH'i praegust 

püsivara versiooni. 

*9 Selles režiimis saab valida lisaseadme nime AUX NAME. Vt 

lähemalt jaotisest Lisaseadme nime režiimi AUX NAME 

seadistamine. 

*10 Selles režiimis saab valida valikuid CALL SOUND, CALLER 

ID, PB UPDATE, PB ORDER, AUTO ANS, SPEAKER SL ja FW 

VERSION. Vt lähemalt jaotisest BLUETOOTH'I SEADISTAMINE. 

*11 Selle seadistuse abil saab reguleerida käed-vabad telefoniga 

rääkimise taset, helinatooni taset ja mikrofooni võimenduse taset. 

Seadistuste muutmine lisavõimaluste režiimis Option, muudab 

samu seadistuse seadistusmenüüs SETUP. Vt lähemalt jaotisest 

Helitugevuse reguleerimine (VOL LV ADJ). 

*12 Vt jaotist "BLUETOOTH'i helikvaliteedi seadistamine. 

*13 Helistamise ajal saab selle seadistuse ajal lülitada kõne heli 

selle seadme ja telefoni vahel. Sama toimingut saab teha vajutades 

nupule BAND. Vt jaotist Kõne vahetamine. 

*14 Kui kõne ajal aktiveeritakse heli summutus Voice Mute, 

summutatakse koheselt mikrofonisisend ning kirje VOICE MUTE 

hakkab vilkuma. Sama toimingut saab teha vajutades nupule 

. Vt jaotist Mikrofonisisendi kiirelt summutamine (Voice 

Mute". 

*15 Kui kõne on ootel, valige see element helistaja nime ja ootel 

oleva numbri kuvamiseks (1 või 2). Vajutage VIEW ning kuva 

vahetub. 

*16 Valige see element kõne lõpetamiseks. 

 

Märkused 

 Tagasi eelmisse režiimi naasmiseks vajutage . 

 Nupule vähemalt 2 sekundi vältel vajutamine viib teid 

tagasi normaalrežiimi. 

 Kui 60 sekundi jooksul ei toimu ühtegi toimingut, naaseb seade 

automaatselt normaalrežiimi. 

 

 

 

SEADISTAMINE 

 
 

Seadistamine 
 

Võite paindlikult seadistada seadet vastavalt oma eelistustele ja 

kasutusele. Muudatusi saab teha seadistusmenüüs SETUP, 

üldseadistustest GENERAL, kuvaseadetest DISPLAY jne. 

 

Valige sammudega 1 ... 5 seadistusrežiim, mida soovite 
muuta. Vaadake valitud seadistuselemendi kohta 
lähemalt asjakohasest alljärgnevast jaotisest. 
 

1 Vajutage ja hoidke nuppu AUDIO/SETUP 

vähemalt 2 sekundit, et aktiveerida 

seadistusrežiim SETUP. 

2 Keerake Pöördnuppu, valige soovitud 

element ning vajutage seejärel nuppu 

. 

 (Näiteks valige üldseaded GENERAL) 

 
GENERAL: 

 
DISPLAY: 

 
TUNER: 

 
IPod: 

 
*1 Vt jaotist "Heli seadistamine". 

*2 Vt jaotist BLUETOOTH'I SEADISTAMINE 

*3 Ei kuvata, kui praeguseks allikaks on valitud AUXILIARY. 

*4 Kuvatakse ainult siis, kui AUX SETUP on seatud valikule ON. 

*5 Ainult CDE-174BT / CDE-173BT. 

*6 Vt jaotist AF'i (alternatiivsagedus) sisse-/väljalülitamine. 

*7 Vt jaotist RDS regionaalsete (kohalike) jaamade vastuvõtmine 

*8 Vt jaotist PI SEEK seadistamine 

 

3 Keerake Pöördnuppu, valige 

seadistuselement ning vajutage seejärel 

nuppu . 

 (Näiteks valige AUX SETUP) 
 

4 Keerake Pöördnuppu, et muuta seadistust 

ning vajutage seejärel nuppu . 

 (Näiteks valige AUX ON või AUX OFF) 
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5 Vajutage ja hoidke nuppu AUDIO/SETUP 

vähemalt 2 sekundit, et naasta tagasi 

normaalrežiimi. 

Märkused 

 Normaalrežiimi naasmiseks vajutage nupule . 

 Nupule  vajutamine ja vähemalt 2 sekundit hoidmine viib 

tagasi normaalrežiimi. 

 Kui 60 sekundi jooksul ei toimu ühtegi toimingut, naaseb seade 

automaatselt normaalrežiimi. 

 

ÜLDSEADISTUS GENERAL 
 

Sammus 2 valitakse seadistamise põhimenüüs valik GENERAL. 

 

Menüükeele valimine 

 

Valige seadmele kuvatava menüükeel. Valida saab kuue keele 

vahel. 

 

Seadistatav element: MENU LANG 
 
Seadistatav sisu:  

INGLISE (esialgne seadistus) / VENE / SAKSA / 
PRANTSUSE / HISPAANIA / ITAALIA / HOLLANDI 
 

Märkus 

 Kasutusjuhendis on kirjeldatud seadistusmenüü kuva, kui on 

valitud inglise keel ENGLISH. 

 

 

Lisaseadme seadistusrežiimi seadistamine 

 

Seadmesse on võimalik sisestada heli ka välisest seadmest (näiteks 

portatiivsest muusikamängijast), mis on antud seadme AUX-

pistmikuga ühendatud. 

 

Seadistatav element: AUX SETUP 
AUX OFF / AUX ON (esialgne seadistus) 
 
Seadistatav sisu:  
AUX OFF: 
Kui on valitud OFF, pole AUX-allikat võimalik valida. 
AUX ON: 
Valige ON, kui seadmega on ühendatud portatiivne seade. 
Nupule SOURCE vajutamisel ja AUX'i valimisel sisestatakse 

seadmesse portatiivse seadme heli. 
 

Välisseadme nime režiimi seadistamine 

 

Teil on võimalik muuta seadistusrežiimis välisseadme nime kuva. 

 

Seadistatav element: AUX NAME 
 
Seadistatav sisu:  

AUXILIARY (esialgne seadistus) / TV / DVD / PORTABLE / 
GAME 

Märkus 

 Portatiivse seadme nimetus PORTABLE on displeil lühendatud 

kujule PMD. 

 

MP3/WMA/AAC failide esitamine (ESITAMISREŽIIM) 
(ainult CDE-174BT / CDE-173BT) 

 

Antud seade saab taasesitada CD-plaate, mis sisaldavad nii CD-

faile kui ka MP3/WMA/AAC faile (mis on loodud CD (CD Extra) 

vormingus). Mõnel puhul võib aga parendatud CD taasesitamine 

osutuda keeruliseks. Sellisel juhul võite valida ainult CD-failide 

taasesitamise. Kui plaat sisaldab nii CD-faile kui ka 

MP3/WMA/AAC faile, algab taasesitamine plaadi CD-failide 

osast. 

 

Seadistatav element: PLAY MODE 
 
Seadistatav sisu:  
CD-DA / CDDA / MP3 (esialgne seadistu) 
CD-DA:  
Ainult 1 sessiooni asuvaid CD-faile on võimalik taasesitada. 
CDDA / MP3: 
 Taasesitada on võimalik segamini režiimis CD-faile,  
MP3/WMA/AAC faile ja mitmesessiooni plaate. 
 

Märkus 

 Tehke see seadistus enne plaadi seadmesse sisestamist. Kui 

plaat on juba sisestatud, võtke plaat eelnevalt seadmest välja. 

 

Demonstratsioon 

 

Seadmel on displei jaoks demonstratsioonifunktsioon. 

 

Seadistatav element: DEMO 
 
Seadistatav sisu:  
DEMO OFF (esialgne seadistus) / DEMO ON 

Märkus 

 Demorežiimi lõpetamiseks valige DEMO OFF. 

 

Kuvaseadistus DISPLAY 
 

Sammus 2 valitakse seadistamise põhimenüüs valik DISPLAY. 

 

Valgustuse värvuse muutmine 

 

Teil on võimalik muuta seadme nuppude valgustuse värvust. 

 

Seadistatav element: ILLUMINATI 
 
Seadistatav sisu:  

ILUM TYPE1 (esialgne seadistus) / ILUM TYPE2 
 

ILUM TYPE1: 
Valgustuse värvus on roheline. 
 

ILUM TYPE2: 
Valgustuse värvus on punane. 
 

Hämardi juhtimine 

 

Seadke hämardi juhtimisseadeks Auto, et vähendada valgustuse 

eredust, kui sõiduki esituled on SISSE lülitatud. See režiim on 

kasulik, kui seadme tuled tunduvad pimedas sõites liiga heledad. 

 

Seadistatav element: DIMMER 
 
Seadistatav sisu:  
DIM MANUAL / DIM AUTO (esialgne seadistus) 

 
Kerimisseadistus (teksti kerimine) 

 

CD-mämgija saab kerida CD-TEXT plaatidele salvestatud plaadi 

ja lugude nimesid ning samuti MP3/WMA/AAC failide teavet, 

kaustanimesid ja sildiinfot. 

 

Seadistatav element: TEXTSCROLL 
 
Seadistatav sisu:  
SCR MANUAL (esialgne seadistus) / SCR AUTO 
 
SCR MANUAL: 
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Displei kerib teksti plaadi sisestamisel, loo vahetamisel jms. 
 
SCR AUTO: 
Automaatselt keritakse jooksvat CD, kausta, sildi jms 
tekstiteavet. 
 

Märkus 

 Displei mõnes osas kerimist ei toimu või siis võib keritav sisu 

olla erinev. 

 

Kerimisviisi seadistamine 

 

Tehke valik kahe kerimisviisi vahel. 

Valige teile sobiv kerimisviis. 

 

Seadistatav element: SCROLL TYPE 
 
Seadistatav sisu:  

SCR TYPE 1 / SCR TYPE 2 (esialgne seadistus) 
 
SCR TYPE 1: 
Tähemärgid liiguvad paremalt vasakule, üks tähemärk 
korraga, kuni kogu nimetus on keritud. 
 
SCR TYPE 2: 
Sõnu moodustatakse vasakult paremale, üks tähemärk 
korraga. Kui kogu displei on täidetud, see tühjendatakse 
ning samal moel kuvatakse järgmised sõnad kuni kõik 
nimetuse sõnad on ära näidatud. 
 

Tuuneri seadistus 
 

Seadistamise põhimenüü 2. sammus valitakse valik TUNER. 

 

Tuuneri (FM) toonikvaliteedi seadistamine 

 

Seade suudab seadistada teie eelistatud toonikvaliteedi FM 

raadioallikale. 

 

Seadistatav element: FM SET 
 
Seadistatav sisu:  

HI-FI / NORMAL (esialgne seadistus) / STABLE 
 
HI-FI: 
Kõrge kvaliteedi seadistus 
 
NORMAL: 
Standardseadistus 
 
STABLE: 
Müra kontrollimine 
 

Märkus 

 Vastuvõtu olekust sõltuvalt on müra kõige enam märgatav, kui 

on valitud seadistus HI-FI. Sellisel puhul soovitatakse 

seadistust NORMAL. 

 

iPod / iPhone seadistus 
 

Seadistamise põhimenüü 2. sammus valitakse valik iPod. 

 

iPod/iPhone otsingurežiimi seadistamine 

 

Seade võimaldab teil otsida iPodi/iPhone'i sisu üheks erineva 

otsingurežiimiga. 

 

Seadistatav element: iPod LIST 
 

Täiendavad seadistamiselemendid: PLAYLISTS / 

ARTISTS ALBUMS / AUDIOBOOKS / PODCASTS / 
GENRES / COMPOSERS / SONGS / GENIUS MIX 
 
Seadistatav sisu:  

OFF / ON 
 

Märkused 

 Esialgselt on Playlists / Artists / Albums / Podcasts / Genres / 

Songs / Genius Mix otsingurežiimi seadeks valitud ON. 

Audiobooks / Composers otsingurežiimi algseks seadeks on aga 

OFF. 

 Otsingurežiimide kohta lähemalt lugemiseks vt jaotist Soovitud 

laulu otsimine. 

 
 

BLUETOOTH'i kasutamine 

 
Joonisel on kujutatud CDE-173BT 

 

Seadistamine enne kasutamist 
 

Mis on BLUETOOTH? 
 

BLUETOOTH on traadita tehnoloogia, mis võimaldab 

mobiilseadme või personaalarvuti vahelist andmevahetust üle 

lühikeste vahemaade. See võimaldab käed-vabad kõne või 

andmesidet BLUETOOTH-ühilduvate seadmete vahel. 

BLUETOOTH andmeedastus leiab aset litsentseerimata 2,4 GHz 

sagedusribal seadmete vahel, mille vaheline kaugus on kuni 10 m. 

Täpsemat teavet vaadake BLUETOOTH'i kodulehelt aadressilt 

www.bluetooth.com.  

 

Märkused 

 BLUETOOTH'i versioonist olenevalt ei pruugi BLUETOOTH-

ühilduv seade antud seadmega suhelda.  

 Antud seadme perfektne toimimine kõikide BLUETOOTH-

ühilduvate seadmetega ei ole garanteeritud. BT-ühilduvate 

seadmete käsitsemise kohta pidage täpsemalt nõu ALPINE 

edasimüüjaga või uurige lähemalt ALPINE veebilehelt. 

 Ümbruskonnast sõltuvalt võib BLUETOOTH traadita 

andmeside olla ebastabiilne. 

 Helistamise või seadistamise ajaks peatakse kindlasti oma 

sõiduk ohutus kohas. 

 Ühendatud BLUETOOTH-ühilduva(te)st seadme(te)st sõltuvalt  

võib toimimine olla erinev. Vaadake ka ühendatud seadme(te) 

kasutusjuhendeid. 

 Otsides antud seadet BLUETOOTH-ühilduva telefoniga, on 

antud seadme nimeks "Alpine CD Receiver" (ainult CDE-

174BT/CDE-173BT) või "Alpine Digital Media Receiver" 

(ainult UTE-72BT). 
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Enne BLUETOOTH funtksiooni kasutamist 
 

Enne BLUETOOTH funktsiooni kasutamist tuleb teha järgmised 

seadistused. 

 

Kui soovite kasutada käed-vabad helistamise või BT 
Audio funktsiooni, seadke valiku BT IN seadeks ON. Vt 
jaotist BLUETOOTH ühenduse seadistamine (BT IN). 

 

Märkus 

 Enne BLUETOOTH funktsiooni kasutamist, peab seade olema 

käesoleva seadmega paaristatud. Vt jaotist Kuidas ühendada 

BLUETOOTH-ühilduvat seadet (paaristamine). 

 

Kuidas ühendada BLUETOOTH-ühilduvat seadet 
(paaristamine) 
 

BLUETOOTH-ühilduvalt seadmelt juhtimise kohta täpsema teabe 

saamiseks tutvuge vastava seadme kasutusjuhendiga. 

 

BLUETOOTH-ühilduva seadme paaristamine SSP-ga 
(turvaline lihtne paaristamine ehk secure simple 
pairing) 

 

1 Valige oma BLUETOOTH-ühilduvat seadet 

kasutades paaristamiseks kas "Alpine CD 

Receiver" (ainult CDE-174BT/CDE-173BT) või 

"Alpine Digital Media Receiver" (ainult UTE-

72BT). 

 

2 Pöörake pöördnuppu ja valige displeikirje 

"PAIR NO" asemele kirje "PAIR YES", 

seejärel vajutage . 

Kui valitakse PAIR NO, ühendus katkestatakse. 

 

3 Kui paaristamine õnnestus, kuvataks 

mõneks sekundiks "CONNECTED". Seejärel 

naaseb põhiseade tagasi eelnevasse 

olekusse. 

 

BLUETOOTH-ühilduva seadme paaristamine SSP-ta 
(turvaline lihtne paaristamine ehk secure simple 
pairing) 

 

1 Valige oma BLUETOOTH-ühilduvat seadet 

kasutades paaristamiseks kas "Alpine CD 

Receiver" (ainult CDE-174BT/CDE-173BT) või 

"Alpine Digital Media Receiver" (ainult UTE-

72BT). 

 

2 Sisestage BLUETOOTH-ühilduval seadmel 

PIN-kood (0000). 

Märkus 
PIN-kood on fikseeritud väärtusele 0000. 

 

3 Kui paaristamine õnnestus, kuvataks 

mõneks sekundiks "CONNECTED". Seejärel 

naaseb põhiseade tagasi eelnevasse 

olekusse. 

 

Märkused 

 Kui ühendus ei õnnestunud, kuvatakse kirje "FAILED". 

 Eduka paaristamise korral peaks kaks seadet automaatselt 

uuesti paaristuma iga kord, kui sõiduki süüde sisse keeratakse. 

Uuesti paaristamine võib aga ebaõnnestuda, mis juhul tuleb 

paaristamine käsitsi teostada. 

 Valige suvandi "VISIBLE M" seadeks "VISI M ON", et antud 

seadet oleks BLUETOOTH-ühilduva seadme poolt ära tunda. 

Vt lähemalt jaotisest Nähtava režiimi seadistamine. 

 

BLUETOOTH'I SEADISTAMINE 
 
Järgmised sammud 1 ... 5 on ühised mitmete erinevate 

BLUETOOTH'i funktsioonide puhul. Täpsema teabe saamiseks vt 

iga eraldi funktsiooni lähemalt. 

 

Märkus 

 Seadke "BT IN" valikule ON ning teostage BLUETOOTH'i 

seadistamine. Vt igast konkreetsest funktsioonist lähemalt 

järele. 

 

1 Vajutage ja hoidke nuppu AUDIO/SETUP 

vähemalt 2 sekundit, et aktiveerida 

seadistusrežiim. 

 

2 Valige pöördnuppu pöörates BLUETOOTH 

ning vajutage seejärel . 

BLUETOOTH'i seadistusrežiim on aktiveeritud. 

 

3 Valige pöördnuppu pöörates soovitud 

elemendid ning vajutage seejärel . 

BLUETOOTH: 

*1 Telefonikõne ajal elemente ei kuvata. 

*2 Elemente ei kuvata, kui "BT IN" seadeks on valitud OFF. 

Vt jaotist BLUETOOTH ühenduse seadistamine (BT IN). 

 

4 Pöörake seadistuste muutmiseks 

pöördnuppu. 

 

5 Vajutage ja hoidke nuppu AUDIO/SETUP 

vähemalt 2 sekundit. 

Seadistusrežiim on aktiveeritud. 

 

Märkused 

 Tagasi eelmisse režiimi naasmiseks vajutage . 

 Nupule vähemalt 2 sekundi vältel vajutamine viib teid 

tagasi normaalrežiimi. 

 Kui 60 sekundi jooksul ei toimu ühtegi toimingut, naaseb seade 

automaatselt normaalrežiimi. 
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BLUETOOTH-ühenduse seadistamine (BT-IN) 
 

BLUETOOTH-tehnoloogia abil on teil võimalik teha 

BLUETOOTH-võimalusega mobiiltelefoni kasutades käed-vaba 

kõnesid. 

BLUETOOTH-ühilduva mobiiltelefoni, portatiivse audiopleieri 

jms heliteavet on võimalik käesolevalt seadmelt traadita 

juhtida/esitada. 

 

Seadistatav element: BT IN 
 
Seadistatav sisu: 
OFF / ON (esialgne seadistus) 
 
OFF: 
Käed-vaba telefonifunktsiooni ja BLUETOOTH Audiot ei 
kasutata. 
 
ON: 
Valige, kui soovite paaristada oma BLUETOOTH-ühilduvat 
telefoni antud seadmega või/ja kasutada BLUETOOTH 
Audio funktsiooni. 
 

Märkus 

 Kui "BT IN" seadeks on valitud OFF, siis käed-vabad 

helistamisega seotud indikaatoreid (aku laetus  ja 

signaali tugevus ) ei näidata. 

 

 

BLUETOOTH-seadme seadistamine 
 

Valige üks viiest eelnevalt registreeritud BLUETOOTH'iga 

ühilduvast seadmest. 

 

Seadistatav element: PAIRED DEV 
 

1 Pöörake pöördnuppu ja valige 

BLUETOOTH'iga ühilduv seade, mida soovite 

kasutada (soovite muuta ühendust) ning 

vajutage seejärel . 

 

2 Valige pöördnuppu pöörates "CONNECT" 

ning vajutage seejärel valitud seadme 

ühendamiseks . 

Ühendatud seade on märgistatud tähisega . Seadme 
lahtiühendamiseks valige "DISCONNECT". Kui soovite 
seadme nimekirjast eemaldada, valige "CLEAR". 

 

Märkused 

 Kui ühendus on edukalt muudetud, kuvatakse 2 sekundiks kirje 

"CONNECTED" , süttib näidik  ning seejärel naaseb displei 

SEADISTAMISE kuvale. 

 Kui mobiilseade on edukalt käesoleva seadmega ühendatud, 

süttib näidik , et näidata ühendatud mobiiltelefoni aku 

laetuse taset. Kui aku laetus on poolel tasemel, süttib näidik 

, ning aku laetuse madala taseme juures hakkab näidik 

vilkuma. 

 Näidik  (signaali tugevus). 

Näidik näitab mobiiltelefoni hetke signaalitugevust. 

Näidik hakkab vilkuma, kui ühendatud mobiilseadme signaal 

on nõrk. 

 Sõltuvalt ühendatud mobiiltelefonist ei pruugita näidikuid 

 ja  kuvada. 

 Kui kõik 5 kohta on registreeritud, pole kuuendat seadet enam 

võimalik registreerida. Järgmise seadme registreerimiseks 

tuleb mõni olemasolevast viiest seadmest kustutada. 

 

Nähtava režiimi seadistamine 
 

Võite valida, kas BLUETOOTH'iga ühilduva seadme poolt 

tuntakse käesolevat seadet ära või mitte. Tavapäraselt seadke selle 

seadeks VISI M ON. 

 

Seadistatav element: VISIBLE M 
 
Seadistatav sisu: 

VISI M ON (esialgne seadistus)  / VISI M OFF 

 

VISI M ON: 
Käesoleva seadme äratundmine BLUETOOTH'iga ühilduva 
seadme poolt on lubatud. 
 
VISI M OFF: 
Käesoleva seadme äratundmine BLUETOOTH'iga ühilduva 
seadme poolt on keelatud. 

 

BLUETOOTH helikvaliteedi seadistamine 
 

Võite paindlikult kohandada kõne heli vastavalt oma eelistustele. 

 

Seadistatav element: CALL SOUND 
 
Täiendavad seadistatavad elemendid: VOL LV ADJ / 

TYPE SET 

 

Helitugevuse reguleerimine (VOL LV ADJ) 
 

Võite muuta telefonikõne helitugevust, helina tugevust ja 

mikrofoni sisendit vastavalt oma eelistustele tugevamaks või 

nõrgemaks. 

 

Seadistatav sisu:  
 
PHONE TALK (telefonikõne): 

-5 dB ~ +5 dB 
RING TONE (helinatoon): 
-5 dB ~ +5 dB 
MIC GAIN (mikrofoni võimendus): 
-5 dB ~ +5 dB 
 

Heli automaatseadistus (TYPE SET) 

 

Seadmel on 5 võimalust kõne helikvaliteedi parandamiseks. Võite 

valida sobiva võimaluse vastavalt oma eelistustele. 

 

Seadistatav sisu:  
TYPE1 (esialgne seadistus) / TYPE2 / TYPE3 / TYPE4 / 
TYPE5  
 
TYPE1: 
Standardrežiim (soovitatav) 
 

TYPE2: 
Parandab müra vähendamist. 
 
TYPE3: 
Tühistab kaja. 
 
TYPE4: 
Parandab müravähendust ja kaja tühistamist. 
 
TYPE5: 
Nõrgendab nii müravähendust kui kaja tühistamist. 
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Märkused 

 Alljärgnevate funktsioonide eesmärk on parandada helistaja ja 

juhi helikvaliteeti. 

Müra vähendamine: see funktsioon vähendab maanteemüra, 

kuid liiga tugev vähendamine võib omakorda halvendada kõne 

helikvaliteeti. 

Kaja tühistamine: see funktsioon vähendab kaja, kuid liigne 

parendamine võib mõjutada helistamise helikvaliteeti. 

 Parendusefekt erineb sõltuvalt tegelikust 

helistamiskeskkonnast, mis tõttu valige keskkonnale sobiv 

parendusviis. 

 

Helistaja teabe näitamine SEES/VÄLJAS 
seadistamine 
 

Kui soovite helistaja tunnust teiste eest varjata, valige selle 

elemendi seadeks OFF. Kui teie helistate, kuvatakse 

telefoninumber; sissetuleva kõne ajal kuvatakse "NO NAME". 

 

Seadistatav element: CALLER ID 
 
Seadistatav sisu: OFF / ON (esialgne seadistus) 

 

Telefoniraamatu uuendamise seadistamine 
 

Võite uuendada telefoniraamatut automaatselt või käsitsi. 

 

Seadistatav element: PB UPDATE 
 
Täiendav seadistatav sisu: AUTO / MANUAL 

 

Telefoniraamatu automaatse uuendamise lülitamine 
SISSE/VÄLJA (AUTO) 
 

Kui valite selles sammus AUTO ON, uuendatakse telefoniraamatut 

alati, kui auto süüde sisse keeratakse või kui telefoni käesoleva 

seadmega uuesti paaristatakse. 

 

Seadistatav sisu:  
AUTO OFF / AUTO ON (esialgne seadistus) 
 

Märkus 

 Telefoniraamatu uuendamise ajal kuvatakse kirje 

"UPDATING". 

 

Telefoniraamatu käsitsi uuendamise lülitamine 
SISSE/VÄLJA (MANUAL) 
 

Kui valite selles sammus UPDATE YES, uuendatakse 

telefoniraamatut selles sammus sõltumata, kas automaatse 

uuendamise funktsioon on lülitatud sisse või välja. 

 

Seadistatav sisu:  

UPDATE NO (esialgne seadistus) / UPDATE YES 
 

Märkus 

 Telefoniraamatu uuendamise ajal kuvatakse kirje 

"UPDATING". 

 

Telefoniraamatu loendi järjestuse muutmine 
 

Telefoniraamat on järjestatud tähestikulises järjekorras vastavalt 

nime esimesele tähele.  

Teil on võimalik valida, kas nimesid järjestatakse EESNIME 

(FIRST NAME) või PEREKONNANIME (LAST NAME) esitähe 

alusel. 

 

Seadistatav element: PB ORDER 

 
Seadistatav sisu:  
FIRST NAME (esialgne seadistus) / LAST NAME 

 

Märkus 

 Telefoniraamatu kannete järjestuse muutmise ajal kuvatakse 

displeile "WAITING". Võite tühistada "WAITING" kuva ja 

teostada selle toimumise ajal mõne teise toimingu vajutades 

selleks nupule . Sellel ajal ei ole telefoniraamat kasutatav. 

Lisaks võib järjestuse muutmine mõjutada BT AUDIO 

taasesitamist. 

 

Kõnede automaatse vastuvõtmise seadistamine 
(AUTO ANSWER) 
 

Saate seadistada, kas kõne sissetulemise ajal võetakse seda 

automaatselt vastu või mitte. 

 

Seadistatav element: AUTO ANS 
 
Seadistatav sisu:  
AT ANS OFF (esialgne seadistus) / AT ANS ON 

 

AT ANS OFF: 
Kõne sissetulemisel ei võeta seda automaatselt vastu. Kõne 

vastuvõtmiseks vajutage nuppu . 

 

AT ANS ON: 
Kõne sissetulemisel võetakse kõne umbes 5 sekundi 
möödumisel automaatselt vastu. 
 

Märkus 

 Kui kõne vastuvõtmise seadistus on telefonis sisse lülitatud, 

vastatakse kõnele automaatselt ka siis, kui käesolevas seadmes 

on seadistuseks valitud OFF. 

 

Väljundkõlari valimine 
 

Saate valida autos asuva kõlari telefoniheli väljutamiseks. 

 

Seadistatav element: SPEAKER SL 
 
Seadistatav sisu:  
ALL (esialgne seadistus) / FRONT-L / FRONT-R / FRONT-
LR 
 
ALL: 
Heli väljutatakse kõikidest auto kõlaritest. 
 
FRONT-L: 
Heli väljutatakse ainult eesmisest vasakust kõlarist. 

 

FRONT-R: 
Heli väljutatakse ainult eesmisest paremast kõlarist. 

 

FRONT-LR: 
Heli väljutatakse eesmisest vasakust ja paremast kõlarist. 

 

Püsivara versiooni kuvamine 
 

Kuvatakse olemasolev püsivara versioon. 

 

Seadistatav element: FW VERSION 

 

Püsivara uuendamine 
 

Telefoni kasutatavuse parendamiseks võivad saadaval olla 

BLUETOOTH'i püsivara uuendused. 
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Püsivarauuenduste kohta teabe saamiseks külastage oma kohalikku 

Alpine veebilehte või valige Alpine Euroopa veebilehelt 

www.alpine-europe.com oma riik. 

 

Seadistatav element: FW UPDATE 

 
Seadistatav sisu: 
 UPDATE NO (esialgne seadistus) / UPDATE YES 

 

 

Käed-vaba telefoni juhtimine 
 

 

Lähemalt käed-vaba telefonist 
Käed-vaba kõnesid on võimalik teha, kui kasutada käesoleva 

seadmega ühilduva HFP (hands-free profile e käed-vaba profiil) 

mobiiltelefoni ja HSP-d (head set profile e peakomplekti profiil). 

 

Märkused 

 Hoiduge käed-vabad kõnede tegemist tihedas liikluses või 

kitsastel või käänulistel teedel sõitmisel. 

 Taustamüra vähendamiseks sulgege kõne ajaks aknad. 

 Kui mõlemad isikud kasutavad käed-vabad seadmeid või kui 

kõne toimub mürarikkas keskkonnas, on teise jutust raskelt 

arusaamine normaalne. 

 Telefoniliinide seisukorrast ja teatud telefonide kasutamisest 

sõltuvalt võib rääkija hääl kostuda ebaloomulikult. 

 Mikrofoni kasutamisel rääkige võimalikult otse mikrofoni 

suunas, et saada võimalikult hea kvaliteediga heli. 

 Teatud mobiiltelefonifunktsioonid sõltuvad teie teenusepakkuja 

võrgu võimalustest ja seadistustest. Samuti ei pruugi osad 

funktsioonid olla teie teenusepakkuja poolt aktiveeritud ja/või 

teenusepakkuja võrguseaded võivad piirata funktsiooni 

toimimist. 

Uurige teenusepakkujalt alati lähemalt funktsiooni saadavuse 

ja toimimise kohta. 

Kõik funktsioonid, toimimine ja teised toote tehnilised andmed 

koos kasutusjuhendis sisalduva teabega põhinevad viimasena 

saada oleval teabel ning need usuti juhendi trükki minemise 

ajaks õiged olevad. 

Alpine jätab enesele õiguse muuta või täiendada teavet ja 

tehnilisi andmeid ilma sellest eelnevalt ette teatamata. 

 

Kõnele vastamine 
 

Sissetulevatest kõnedest annavad märku vastuvõetava kõne helin 

ning displeile kuvatav kirje (PHONE). 

 

Vajutage  või . 
 

Märkused 

 Kui suvandi "AUTO ANS" seadeks on valitud AT ANS ON, on 

teil võimalik kõnesid automaatselt vastu võtta. Vt jaotist 

Kõnede automaatse vastuvõtmise seadistamine (Auto Answer). 

 Helistamise ajaks vaigistatakse allika heli. Helistamise järel 

taasesitamine jätkub. 

 Telefoniraamatu uuendamise ajal helistaja nime ei kuvata. 

 

 

Kõne lõpetamine 
 

Vajutage . 
 

Märkus 

 Kõne lõpetamiseks võite samuti vajutada ja hoida nuppu  

vähemalt 2 sekundit. 

 

Hääljuhtimine 
 

Kui paaristatav nutitelefon on varustatud 

häältuvastusfunktsiooniga, saab nutitelefoni paaristamise järel 

käesoleva seadme abil juhtida. 

 

Vajutage ja hoidke nuppu VOICE CTRL vähemalt 2 
sekundit, et aktiveerida hääljuhtimise režiim. 
Peale hääljuhtimise režiimi aktiveerimist ja kirje 
"SPEAK" displeile kuvamist on teil võimalik käesoleva 
seadmega helistada, esitada laule jms kasutades 
selleks häälega antavaid käsklusi*. 

 

* Teiste häälkäskluste kohta lugege lähemalt nutitelefoni 

juhendist. 

 

Märkused 

 Seda toimingut on võimalik teostada ainult siis, kui käesoleva 

seadmega on ühendatud hääljuhtimisfunktsiooniga telefon. Kui 

telefon pole hääljuhtimisega ühilduv, kuvatakse 2 sekundiks 

kirje "NO SUPPORT". 

 Hääljuhtimisfunktsiooni toimimine sõltub mobiiltelefoni 

tuvastusvahemikust ning mikrofoni asukohast. Palun pöörake 

tähelepanu kohale, kuhu mikrofon on paigaldatud. 

 Hääle tuvastamise toimimine sõltub mobiiltelefoni 

funktsioonist. Täpsema teabe saamiseks vt mobiiltelefoni 

kasutusjuhendit.  

 Kui teie öeldud helistatavat isikut ei leitud, kuvatakse 2 

sekundiks kirje "NO CALL". 

 Palun järgige selle funktsiooni kasutamise ajal kõiki kehtivaid 

liikluseeskirju. 

 

 

Helistamine 
 

Viimati valitud/vastuvõetud/vastamata kõnede kohta peetakse 

kõnede ajalugu. Helistamise alusel kõnede tegemiseks on mitmeid 

võimalusi. Järgmised sammud 1 ... 5 on kõigile neist ühised. Iga 

helistamisviisi kohta lisateabe saamiseks lugege iga helistamisviisi 

kohta lähemalt. 

 

1 Vajutage .  

Kuvatakse väljahelistamise võimaluste loend. 
 

2 Pöörake pöördnuppu ja valige 

väljahelistamise režiim. 

 
Seadistuse sisu: 
DIALLED / RECEIVED / MISSED / PHONE BOOK 
 
DIALLED: 
Väljahelistatud kõnede ajalugu 
 
RECEIVED: 
Vastuvõetud kõnede ajalugu. 
 
MISSED: 
Vastamata sissetulnud kõnede ajalugu. 
 
PHONE BOOK: 
Mobiiltelefoni telefoniraamat 

 

3 Vajutage .  

Aktiveeritakse väljahelistamise režiim ning kuvatakse 
iga režiimi loend. 

Märkus 

 Loendi kuvamine võib võtta mõne aja. Samuti ei pruugi 

vahetult ühenduse järel loend kõige värskemaid andmed 

sisaldada. 



 25 

 

4 Pöörake pöördnuppu ja valige loendist nimi 

või telefoninumber. 

Märkus 

 Telefoniraamatust nime või numbri otsimiseks võite 

kasutada telefoniraamatu tähestiku alusel otsimise 

funktsiooni. Vt lähemalt jaotisest "Telefoniraamatust 

tähestiku alusel otsimise funktsioon. 

 

5 Vajutage .  

Helistatakse valitud telefonile. 
Kui nime alla on telefoniraamatusse registreeritud mitu 

numbrit, vajutage nime* valimise järel , 
pöörake seejärel pöördnuppu, et valida soovitud 

number ning vajutage kinnituseks . 
* Kui nime ei tunta ära, kuvatakse vaikenumber. 
 

Märkused 

 Eelmisse režiimi naasmiseks vajutage . 

 Kui 60 sekundi jooksul ei toimu ühtegi toimingut, naaseb seade 

automaatselt normaalrežiimi. 

 Kui DIALLED/RECEIVED/MISSED/PHONE BOOK loendis 

sisu puudub, kuvatakse 2 sekundiks kirje "----------". 

 Kui helistate otse paaristatud telefonist, siis telefoninumbrit ei 

kuvata ning sellisel juhul pole ka käesolevast seadmest 

võimalik uuesti numbrit valida. 

 

Väljuvate kõnede ajaloo loendist numbri 
uuestivalimine 

 

Eelnevalt valitud telefoninumbrid (kuni 20) salvestatakse väljuvate 

kõnede ajalukku. Võite valida numbri uuesti otsides numbri üles 

väljuvate kõnede nimekirjast. 

 

Seadistatav sisu: DIALLED 

 

Vastuvõetud kõnede ajaloo loendist numbri valimine 

 

Vastuvõetud kõnede telefoninumbrid  (kuni 20) salvestatakse 

vastuvõetud kõnede ajalukku. Võite neid numbreid uuesti valida 

otsides need eelnevalt sellest loendist üles. 

 

Seadistatav sisu: RECEIVED 
 

Saabunud vastamata kõnede ajaloo loendist numbri 
valimine 

 

Saabunud vastamata kõnede telefoninumbrid  (kuni 20) 

salvestatakse vastamata kõnede ajalukku. Võite neid numbreid 

uuesti valida otsides need eelnevalt sellest loendist üles. 

 

Seadistatav sisu: MISSED 
 

Telefoniraamatust numbri valimine 

 

Mobiiltelefonist laaditakse alla kuni 1000 nime (maksimaalselt 3 

telefoninumbrit iga nime kohta). Kõne tegemiseks valige 

nimekirjast vajalik isik. 

 

Seadistatav sisu: PHONE BOOK 
 

Märkused 

 Nimekirja järjekord sõltub suvandi "PB ORDER" seadistusest 

(vt jaotist Telefoniraamatu nimekirja järjekorra muutmine). 

 Kui mobiiltelefoni kõnede ajalugu või telefoniraamat saab 

seadmega ühendamise ajal täiendust või hoopis kustutatakse 

sellest mõni kanne, ei pruugi põhiseadmele kuvatud nimekiri 

peegeldada tehtud muudatusi. Kui loendit pole uuendatud, ei 

ole teil võimalik otse helistada. 

 Võite vaadata numbri kohta telefoniraamatusse salvestatud 

teavet vajutades selleks nupule VIEW. Iga vajutus muudab 

kuvatud teavet järjestuses Nimi - Telefoninr - Telefoni märgis 

* - Nimi. 

Kui teavet ei leita, kuvatakse displeile kirje "NO NAME", "NO 

NUMBER" või "NO LABEL". 

* Numbri telefonimärgis sõltub mobiiltelefoni telefoniraamatusse 

salvestatud numbriteabest, mis sisaldab nelja tüüpi märgist: 

MOBILE (MOBIILTELEFON), HOME (KODU), OFFICE (TÖÖ) 

ja OTHER (MUU). 

 

Telefoniraamatu tähestikulise otsimise funktsioon 

 

Võite valida esimesed kolm tähte, et valida iPhone'i 

telefoniraamatud tähestiku alusel otsimise funktsiooni kasutades 

telefoniraamatust soovitud nimi. 

 

Näide: 
Nime "Michael James" otsimine. 

Järgnev näide kirjeldab, kuidas nime otsimine toimub.  

Suvandi PB ORDER (vt jaotist Telefoniraamatu nimekirja 

järjekorra muutmine) seadistusest sõltuvalt on nimekiri sorditud 

kas ees- või perekonnanime alusel. Palun otsige seadistusest 

sõltuvalt kas ees- või perekonnanime. 

 

1 Vajutage telefoniraamatu nimekirjas olles 

nupule BAND/ABC SEARCH. Käivitub 

telefoniraamatu tähestiku alusel otsimine. 

Kuvatakse tähe valimise loend. 
 

2 Pöörake pöördnuppu, valige esimene täht 

(näiteks M) ning vajutage nuppu . 

Kuvatakse tähe valimise loend. 
 

3 Pöörake pöördnuppu, valige teine täht 

(näiteks I) ning vajutage nuppu . 

Kuvatakse tähe valimise loend. 
 

4 Pöörake pöördnuppu, valige esimene täht 

(näiteks C) ning vajutage nuppu . 

Kuvatakse telefoniraamatusse tähtedega "MIC" algavad 
nimed. 

 

5 Pöörake soovitud nime (näiteks Michael 

James) valimiseks pöördnuppu ja vajutage 

helistamiseks nuppu . 

 

Märkused 

 Tähestiku alusel otsimise algseadistus on võimalik ainult ladina 

tähestiku tähtedega, kuid kui on valitud "RUSSIAN" (VENE 

KEEL), on telefoniraamatust otsimise funktsioon võimalik ka 

kirillitsat kasutades. Vt jaotist Menüükeele valimine. 

 Kui valitud nime alla on telefoniraamatusse salvestatud mitu 

numbrit, valige vajalik number pöördnuppu pöörates ning 

vajutage seejärel nuppu . 

 Vajutage sammus 3 või 4 nuppu , et olemasolev kanne 

kustutada ning naasta tagasi eelmisse sammu. 

 Nime on võimalik otsida nii nime esimese, esimese kahe või 

esimese kolme tähe alusel. Vajutage soovitud arvu tähtede 

sisestamise järel nupule . Kuvatakse loend, mis 

sisaldab valitud tähe/tähtedega algavate nimede loendi. 

 Kui ees- või perekonnanime ei ole, ei ole teil tähestiku alusel 

otsimise funktsiooni abil kontakti võimalik otsida. 
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Ootel kõne funktsioon 
 

Kui toimuva kõne ajal saabub telefoni teine kõne, võite esimese 

kõne ajutiselt ootele panna ning vastata samal ajal teisele kõnele. 

Kui olete ühe kõne lõpetanud, saate lülituda teisele kõnele. 

 

Kui toimuva kõne (kõne1) ajal  saabub telefoni teine 
kõne, kuvatakse displeile olemasoleva helistaja nime 
asemele teise helistaja (kõne2) andmed. Vajutage 

nupule  ja käivitub ootel kõne režiim. 
Sellisel puhul on kõne1 kõnele2 vastamisel ootel. 
 

Märkused 

 Ootel kõne režiimis ajal võite nuppudele  või  

vajutades lülituda ühelt kõnelt teisele.  

 Kui ootel kõne režiimis olles nupule  või  vajutada ja 

vähemalt 2 sekundit all hoida, lõpetatakse vastav kõne ning 

teisele kõnele vastatakse automaatselt.  

 Kui ootel kõne režiimis vajutada nupule VIEW, vahetatakse 

displeile kuvatud ootel oleva numbri ja helistaja nime kirjed (1 

või 2). 

 

 

Telefoniraamatusse eelsalvestatud number 
(otsevalimine) 
 

Andke sageli helistatavatele numbritele numbrid, et neile oleks 

võimalik kiirelt helistada. Eelsalvestatud numbrite alla on võimalik 

salvestada kuni kuus sageli kasutatavat numbrit. 

 

Valige telefoniraamatust number, millele soovite 
otsevalimise numbrit anda. Vajutage ühele 
eelsalvestatud nuppudele (1 ... 6), mille alla te soovite 
numbrit salvestada, vähemalt 2 sekundit. 

Teie valitud number salvestatakse eelsalvestatud numbri all. 
 

Märkused 

 Kui nimega on telefoniraamatus seotud mitu telefoninumbrit, 

vajutage nime valimise järel nuppu . Pöörake 

pöördvalijat ja valige soovitud number. Vajutage ja hoidke 

ühte eelsalvestatud nuppudest 1 ... 6 vähemalt 2 sekundit. 

Valitud number salvestatakse eelsalvestatud numbrina. 

 Eelsalvestatud mällu saab salvestada kuni 30 telefoninumbrit 

(6 numbrit igale paaristatud seadme loendis olevale 

mobiiltelefonile). Kui mobiiltelefon kustutatakse paaristatud 

seadme loendist, kustutatakse selle mobiiltelefoni 

eelsalvestatud numbrid isegi, kui see uuesti paaristatakse. 

 Kui salvestate telefoninumbri eelsalvestatud numbri alla, kuhu 

varem oli telefoninumber juba salvestatud, siis vana number 

kustutatakse ning asendatakse uue telefoninumbriga. 

 

Eelsalvestatud numbri valimine 
 

1 Vajutage ühele eelsalvestatud numbritest (1 

... 6), millele on telefonirežiimis number 

salvestatud. 

Kuvatakse eelsalvestatud jaama alla salvestatud teave 
(nimi/number). 

 

2 Vajutage või . 

Helistatakse otse eelsalvestatud numbrile. 
 

Helitugevuse reguleerimine kõne vastuvõtmise ajal 
 

Kõne vastuvõtmise ajal on teil võimalik reguleerida helitugevust. 

 

Helitugevuse reguleerimiseks pöörake pöördnuppu. 

 

Märkus 

 Võimalik, et peate helitugevust oma tavapärase heliallika 

kuulamistasemega võrreldes suurendama. Liiga palju 

helitugevuse suurendamine annab aga tagasisidet. Tagasiside 

on seotud otseselt helitugevusega. Helitugevuse madalaimale 

aktsepteeritavale tasemele reguleerimine vähendab seda. 

Mikrofoni auto põhikõlarite suunast eemale paigaldamine 

(näiteks päikesesirmi külge kinnitamine) vähendab samuti 

tagasisidet suure helitugevuse puhul. 

 

 

Mikrofoni sisendi kiirsummutamine (Voice Mute) 
 

Kõne ajal helisummutusfunktsiooni aktiveerimine summutab 

koheselt mikrofoni sisendi. Kõne teine pool ei kuule enam teie 

häält. 

 

Kõne ajal mikrofoni summutamiseks vajutage nupule 

. 

Uuesti samale nupule vajutamine viib mikrofoni tagasi 
eelnevale helitugevusele. 
 

Märkus 

 Sama toimingut on võimalik teostada ka telefonirežiimi 

lisavõimaluste menüüs. Vt jaotist Lisavõimaluste menüü 

seadistamine. 

 

 

Kõne vahetamine 
 

Antud funktsioon võimaldab kõne tegemise ajal vahetada heli 

väljutamist mobiiltelefoni ja auto kõlarite vahel. 

 

Vajutage kõne ajal nupule BAND või vajutage ja hoidke 

nuppu , et lülitada kõne heli käesoleva seadme ja 
mobiiltelefoni vahel. 

 

Märkused 

 Mobiiltelefonist olenevalt ei pruugi see toiming õnnestuda. 

 Sama toimingut on võimalik teostada ka telefonirežiimi 

lisavõimaluste menüüs. Vt jaotist Lisavõimaluste menüü 

seadistamine. 

 

BLUETOOTH Audio 
 

Käesolevalt seadmelt on võimalik juhtida/traadita taasesitada* 

BLUETOOTH'iga ühilduva mobiiltelefoni, portatiivse 

muusikamängija jms audioteavet. 

 

* Heli taasesitamiseks on vajalik A2DP (advanced audio 

distribution profile e täiustatud helijaotusprofiil) ja AVRCP'ga 

(audio/video remote control profile e heli/video 

kaugjuhtimisprofiil) ühilduvat mobiiltelefoni või portatiivset 

pleierit. 

Kõik funktsioonid kõikide seadmetega ei tööta. 

 

Märkused 

 Valige suvandi "BT IN" seadeks ON, kui soovite kasutada 

BLUETOOTH Audio funktsiooni. Vt jaotist BLUETOOTH 

ühenduse seadistamine (BT IN). 

 Kõne ajal summutatakse BLUETOOTH heliallikas. 

 Käed-vabad telefoni kasutamine (näiteks telefoniraamatus 

otsides) samal ajal, kui kasutate BLUETOOTH Audio 

funktsiooni, võib mõjutada BLUETOOTH Audio taasesitamist 

 

 

BLUETOOTH Audio režiimi aktiveerimine 
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Vajutage nupule SOURCE ja valige režiim BT AUDIO. 
 

 

Soovitud laulu valimine 
 

Vajutage . 
Seade naaseb tagasi esitatava loo algusesse. 
 
Vajutage . 
Seade liigub edasi järgmise looni. 
 

Vajutage ja hoidke kas  või . 
Loo edasi- või tagasi kerimine. 
 

Teksti kuvamine 
 

Kuvatakse märgiste teave. 

 

Vajutage loo esitamise või pausi ajal nuppu VIEW. 
Iga nupulevajutus muudab displeid. 
Täpsema teabe saamiseks vt jaotist Teksti kuvamine. 
 
 

Paus 
 

Vajutage . 

Taasesitamine seiskub. Samale nupule uuesti vajutamine 
jätkab taasesitamist. 
 

 
 

USB mälu (valikuline) 

 
Joonisel on kujutatud CDE-173BT 

 

Märkus 

 Teil on võimalik ühendada USB-porti Nokia (Symbian™), et 

esitada teie telefoni salvestatud muusikat. 

 
 

MP3/WMA/AAC failide taasesitamine 
USB-mälust (valikuline) 
 

USB-mäluseadme ühendamisel on teil võimalik taasesitada sellel 

olevaid MP3/WMA/AAC faile. 

 

1 Vajutage USB AUDIO režiimi valimiseks 

nupule SOURCE. 

 

2 Esitamise katkestamiseks vajutage .  

 Uuesti samale nupule vajutades esitamine taastub. 

 

Märkused 

 Kausta Nime Otsingu režiimis kuvatakse juurkataloog kui 

„ROOT”. 

 Seade esitab USB mäluseadmel olevaid faile samade 

juhtnuppude abil nagu tavalise CD plaadi puhul, mis sisaldab 

MP3,WMA/AAC faile. täpsema info saamiseks vaadake 

alajaotust "CD/MP3/WMA/AAC”. 

 Enne USB mäluseadme lahti ühendamist valige kindlasti 

eelnevalt kas mõni teine allikas või pange esitaine pausi peale. 

 VBR (variable bit rate) salvestusega faili esitamisel ei pruugi 

näidatav esitamisaeg olla õige. 

 

 

USB mälu MP3/WMA/AAC failidest 
 

MP3/WMA/AAC failide taasesitamine 
 
 MP3/WMA/AAC failid on valmistatud ette ning seejärel 

salvestatud USB mälu. Antud seade suudab tunda ära 
vähemalt 100 kataloogi ning 100 faili kataloogi kohta, mis 
kõik USB mäluseadmele salvestatud on. Esitamist ei 
toimu kui USB mälu ületab ülaltoodud piirangud. 

 Ärge laske faili esitusajal ületada 1 tundi. 
 
Toetatav meedia 
 Antud seade saab mängida USB mäluseadet. 
 
Vastavad failisüsteemid 
  Antud seade toetab FAT 12/16/32 USB mäluseadmetele. 
 
 

iPod/iPhone (valikuline) 

 
 

iPodi/iPhone'i ühendamine 
 

iPodiga kaasasolevat liideskaablit kasutades saab antud seadmega 

ühendada iPodi/iPhone'i. Kui iPod/iPhone on seadmega 

ühendatud, saab iPodi/iPhone'i juhtida kas selle enda juhtseadete 

või põhiseadme juhtseadetega. Täpsema teabe saamiseks vt jaotist 

iPodi juhtimise seadistamine. 

Käesolevad juhised käsitlevad iPodi/iPhone'i juhtimist ainult 

põhiseadmelt (HU, head unit). Veenduge, et valik iPod Control on 

seatud valikule HU MODE. Täpsema teabe saamiseks vt jaotist 

iPodi juhtimise seadistamine. iPodi/iPhone'i abil toimingute 

juhtimiseks tutvuge iPodi/iPhone'i juhendiga.  

 

Märkused 

 Selle seadmega ühendatud iPhone toimib iPodina. 

Integreeritud BLUETOOTH moodulit kasutades saab iPhone'i 

kasutada käed-vabad seadmena. 

 Kui iPod touch või iPhone on seadmega ühendatud, on 

võimalik kasutada ka nende interneti- või telefonifunktsioone. 

Nende funktsioonide kasutamine aga peatab või lõpetab 

laulude esitamise. Tõrgete vältimiseks ärge sel ajal seadet 

kasutage. 
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 Ärge jätke iPodi/iPhone'i autosse, kuna selle kõrge 

temperatuuri ja õhuniiskuse suhtes tundlik mehhanism võib 

kahjustada saada. 

 
Selle seadmega kasutatavad iPod/iPhone mudelid 

 Made for iPod seadmete töötamine on garanteeritud. 

Varasemate versioonide õiget toimimist pole võimalik tagada. 

iPod touch (4. põlvkond): ver.5.1.1 

iPod nano (6. põlvkond): ver.1.2 

iPod touch (3. põlvkond): ver.5.1.1 

iPod nano (5. põlvkond): ver.1.0.2 

iPod classic (160 GB) (2009 lõpp): ver.2.0.4 

iPod touch (2. põlvkond): ver.4.2.1 

iPod nano (4. põlvkond): ver.1.0.4 

iPod classic (120 GB): ver.4.2.1 

iPod touch (1. põlvkond): ver.3.1.3 

iPod nano (3. põlvkond): ver.1.1.3 

iPod classic (80 GB, 160 GB): ver.1.1.2 

 Made for iPhone seadmete töötamine on garanteeritud. 

Varasemate versioonide õiget toimimist pole võimalik tagada. 

iPhone 4S: ver.5.1.1 

iPhone 4: ver.5.1.1 

iPhone 3GS: ver.5.1.1 

iPhone 3G: ver.4.2.1 

iPhone: ver.3.1.3 

 Oma iPodi täpsemaks määratlemiseks tutvuge Apple'i enda 

dokumendiga "Identifying iPod models" aadressil 

http://support.apple.com/kb/HT1353 

 See seade ei toeta video taasesitamist iPod'ilt/iPhone'ilt isegi, 

kui kasutatakse videoga ühilduvat kaablit. 

 

iPodi juhtimise seadistamine 
 

Kui iPod/iPhone on seadmega ühendatud, saab iPodi/iPhone'i 

juhtida kas selle enda juhtseadete või põhiseadme juhtseadetega.  

 

1 Vajutage ja hoidke nuppu  

iPodi režiimis olles. 

Aktiveerub iPodi režiimi valikumenüü. 
 

2 Pöörake pöördnuppu ja valige APP DIRECT, 

seejärel vajutage nuppu  

iPodi režiimi lülitub iPod MODE ja HU MODE vahel. 
 
HU MODE (PÕHISEADE): 

iPodi/iPhone'i juhtimine selle seadme abil. 
 
iPod MODE: 

iPodi/iPhone'i juhtimine seadme enda juhtnuppudega. 
iPodi valimisel pole põhiseadme abil osasid funktsioone 
võimalik kasutada. 

 

Märkused 

 Põhiseadmerežiimis HU MODE saate lülituda režiimi iPod 

MODE otse nupule BAND vajutades. 

 iPod režiimi aktiveerimisel süttib indikaator . 

 Juhtimisrežiimi muutmisel iPod/iPhone peatatakse. 

Jätkamiseks vajutage nuppu . 

 Sõltuvalt kasutatavast iPodist ei pruugi iPodi juhtimine olla 

võimaik. Või siis tuleb iPodi valimisel ikkagi seadet 

põhiseadmelt juhtida. 

 

 

Taasesitamine 
 

1 iPodi režiimi lülitumiseks vajutage nuppu 

SOURCE. 

 

2 Vajutage nuppe  või , et valida 

soovitud laul. 

Nuppu  või  all hoides keritakse esitatavat 
lugu kiirelt edasi või tagasi. 

 

3 Taasesituse peatamiseks vajutage nuppu 

. 

Nuppu  uuesti vajutades taasesitamine jätkub. 
 

Märkused 

 iPodil/iPhone'il seadmega ühendatud olemise ajal mänginud 

lugu jätkab esitamist kohast, kus see lahtiühendamise järel 

peatus 

 Kui kuulate valitud Podcasti või Audiobooki episoodi, saab 

episoodi muuta vajutades nuppe  või . 

 Episoodil võib olla mitu peatükki. Peatükke saab vahetada 

nuppudega  või .  

 Vajutage iPodi/iPhone'i taasesitamise ajal nuppu ning teil 

on võimalik kiirelt liikuda tagasi viimatu otsingurežiimis 

valitud hierarhiatasemele. 

  

Soovitud laulu otsimine 
 

iPod/iPhone võib sisaldada tuhandeid laule. Kasutage ühte 

alljärgnevatest otsingurežiimidest, mis teile soovitud laulu 

otsimiseks kõige sobivam tundub.  

Igal muusikakategoorial on oma enda hierarhia. Kasutage Playlist 

(esitusloend) / Artist (esitaja) / Album / Song (lugu) / Podcast / 

Genre (žanr) / Composer (helilooja) / Audiobook (heliraamat) / 

Genius Mix otsingurežiimi, et oma otsingut alltoodud tabeli alusel 

täpsemaks muuta. 

 

 
 

Märkus 

 Võite valida oma eelistatud otsingurežiimi. Vt "iPod/iPhone 

otsingurežiimi seadistamine. 

 

Näide 

Otsingu artisti nime alusel. 

Järgmises näites on kirjeldatud ARTIST-otsingu teostamist. Sama 

toimingu jaoks saab kasutada ka erinevat otsimisrežiimi, kuid 

hierarhia on sellisel puhul erinev. 

 



 29 

1 Vajutage , et aktiveerida otsingu 

valimise režiim. 

Indikaator  süttib põlema. 
 

2 Pöörake pöördnuppu ja valige otsingurežiim 

ARTIST, seejärel vajutage nuppu  

 
 

3 Pöörake pöördnuppu ja valige soovitud 

esitaja, seejärel vajutage nuppu  

 

4 Pöörake pöördnuppu ja valige soovitud 

album, seejärel vajutage nuppu  

 

5 Pöörake pöördnuppu ja valige soovitud lugu, 

seejärel vajutage nuppu  

 

Märkused 

 Ükskõik millises hierarhias (peale Song, Audiobook ja Genius 

Mix) nupule  vajutamise ja vähemalt 2 sekundit 

all hoidmise järel taasesitatakse kõiki valitud hierarhia lugusid.  

 Taasesitus [ALL] (kõik) on kohane ainult tärniga "*" tähistaud 

kategooriates (vt eelnevalt toodud tabelit). Kõikide 

iPodi/iPhone'i või valitud otsingurežiimi lugude 

taasesitamiseks vajutage ja hoidke nuppu   

vähemalt 2 sekundit. 

 Kui vajutate ja hoiate nuppu  otsingurežiimis olles 

vähemalt 2 sekundit, või kui 10 sekundi jooksul ei toimu ühtegi 

toimingut, tühistatakse otsingurežiim. 

 Otsingurežiimis nupule  vajutades naasete eelmisse režiimi. 

 Kui otsingut teostatakse M.I.X. taasesituse ajal, M.I.X. 

taasesitus tühistatakse. 

 Kui otsingurežiimis PLAYLIST pole valitud esitusloendis ühtegi 

lugu, kuvatakse displeile "NO SONG". 

 Kui otsingurežiimis PODCAST pole iPodis/iPhone'is ühtegi 

podcasti, kuvatakse displeile "NO PODCAST". 

 Kui otsingurežiimis AUDIOBOOK pole iPodis/iPhone'is ühtegi 

heliraamatu faili, kuvatakse displeile "NOAUDIOBOOK". 

 Kui ühendatud iPodis/iPhone'is pole ühtegi Genius Mix loendit, 

kuvatakse displeile "NO GENIUS". 

 Kui soovitud esitusloendi otsingurežiimis valitakse 

iPodi/iPhone'i salvestatud "iPodi nimi" ja vajutatakse nuppu 

, saate otsida kõiki iPodi/iPhone'i salvestatud 

lugusid. Kui vajutate ja hoiate nuppu   kauem, kui 

2 sekundit, esitatakse kõik iPodi/iPhone'i salvestatud lood. 

 Sõltuvalt iPodist/iPhone'ist, podcasti otsingut ei toetata. 

 Kui otsingurežiimis vajutatakse ühele eelseadistatud 
nuppudest (1 ... 6), saab otsingut kiirelt teostada liikudes 

otse vajalikku kohta. Täpsemat teavet vt jaotisest Otseotsingu 

funktsioon.  

 Otsingurežiimis on võimalik tähestikulise otsingufunktsiooni 

abil kiirelt soovitud esitaja või laul leida. Vt lähemalt jaotisest 

Tähestiku alusel otsimise funktsioon. 

 

 

Tähestiku alusel otsimine 
 

Albumi, loo jms tõhusamaks otsimiseks saab kasutada tähestiku 

alusel otsimise funktsiooni. Valige otsingurežiimis Playlist 

(esitusloend) / Artist (esitaja) / Album / Song (lugu) / Podcast / 

Genre (žanr) / Composer (helilooja) / Audiobook (heliraamat) 

soovitud pealkirja (album, lugu vms) esimene täht ning loetletakse 

selle tähega algavad albumid. Selle funktsiooni abil leiate kiirelt 

iga vajaliku loo. 

 

1 Peale otsingurežiimi vajutamist vajutage 

nuppu BAND/ABC SEARCH. 

Ilmub tähe valimise loendi. 
 

2 Pöörake pöördnuppu ja valige soovitud täht 

(näiteks M), seejärel vajutage nuppu 

 

Loetletakse M-tähega algavad pealkirjad. 

 

3 Pöörake pöördnuppu ja valige soovitud 

pealkiri. 

 

Märkused 

 Tähestiku alusel otsimise režiimis nupule  vajutades 

naasete eelmisse režiimi. 

 Kui loo otsmiseks kasutatakse otsingurežiimi PLAYLIST, on loo 

otsimise hierarhias tähestiku alusel otsimine mitteaktiivne. 

 Seda funktsiooni pole võimalik kasutada, kui on valitud Genius 

MIx List. 

 

Otseotsimise funktsioon 
 

Seadme otseotsimise funktsiooni saab kasutada albumi, loo jms 

tõhusamaks otsimiseks. Režiimis Playlist (esitusloend) / Artist 

(esitaja) / Album / Song (lugu) / Podcast / Genre (žanr) / 

Composer (helilooja) / Audiobook (heliraamat) saate kiirelt leida 

ükskõik millise loo. 

 

Vajutage otsingurežiimis olles ühele 

eelseadistatud nuppudes (1 ... 6), et liikuda teie 

valitud loo sisu soovitud protsendini. 

 
Loo otsimise näide: 
Kui teie iPodil/iPhone'il on 100 laulu, on need jagatud protsentide 

alusel 6-ks rühmaks (vaadake allpool). Nimetatud rühmad on 

omistatud eelseadistatud nuppudele (1 ... 6). 

 
Näide 1 
Oletame, et teie otsitav lugu asub kusagil teie teegi keskel (50%): 

vajutage nuppu 4, et hüpata 50. looni ning pöörake pöördnuppu 

valitud loo täpsemaks leidmiseks. 

 
Näide 2 
Oletame, et teie otsitav lugu asub kusagil teie teegi lõpu poole 

(83%): vajutage nuppu 6, et hüpata 83. looni ning pöörake 

pöördnuppu valitud loo täpsemaks leidmiseks. 

 

 Kõik 100 lugu (100%) 

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

Eels. 
Nupp 

1 2 3 4 5 6 

Lood 1. 
lugu 

17. 
lugu 

33. 
lugu 

50. 
lugu 

67. 
lugu 

83. 
lugu 

 

Märkused 

 See funktsioon on kasutatav ka CD/MP3/WMA/AAC otsingu 

puhul. 

 See funktsioon ei ole kasutatav tähestiku alusel otsingu 

režiimis. 
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Esitusloendi/artisti/albumi/žanri/helilooja 
valimine 
 

Esitusloendit/artisti/albumit/žanrit/heliloojat on võimalik lihtsalt 

vahetada. Kui te kuulate näiteks valitud albumilt lugu, saab 

vahetada albumit. 

 

Pöörake soovitud esitusloendi / artisti / albumit / 

žanri / helilooja valimiseks nuppu  või . 

 

Märkused 

 Kui loo valimiseks kasutati loo otsingurežiimi, siis see 

funktsioon ei toimi. 

 Kui artisti otsingu ajal valiti album, saab otsida ka teisi sama 

artisti albumeid. 

 See funktsioon pole kasutatav segamini taasesitamise ajal 

( ). 

 

 

Kindla järjekorrata esitamine (M.I.X.) 
 

iPodi/iPhone'i kindla järjekorrata esitamise (shuffle) funktsioon 

kuvatakse sellel seadmel sümboliga . 

 

Albumite esitamine kindla järjekorrata: 
Iga albumi lugusid esitatakse nende õiges järjestuses. 
Albumi kõikide lugude esitamise järel valitakse kindla 
järjekorrata uus album. See jätkub, kuni kõik albumid on 
esitatud. 
 
Lugude esitamine kindla järjekorrata: 
Kindla järjekorrata esitatakse valitud kategooriasse 
(esitusloend, album jne) kuuluvaid lugusid. Kõiki lugusid 
esitatakse üks kord kuni kõik lood on esitatud. 
 

1  Vajutage . 

Lugusid esitatakse ilma kindla järjekorrata. 

 
*1 Albumite esitamine kindla järjekorrata 
*2 Lugude esitamine kindla järjekorrata 

 

2 M.I.X. esituse tühistamiseks valige 

ülalmainitud protseduuriga off (väljas). 

 

Märkus 

 Kui lugu valiti albumi otsimise režiimis enne M.I.X. esitamise 

valimist, ei esitata lugusid kindla järjekorrata isegi, kui on 

valitud Albumite esitamine kindla järjekorrata. 

 
KÕIKIDE lugude esitamine kindla järjekorrata: 

Kindla järjekorrata esitatakse kõiki iPodis/iPhone'is olevaid 
lugusid. Kõiki lugusid esitatakse üks kord kuni kõik lood on 
esitatud. 
 

1  Vajutage , et aktiveerida otsingu 

valimise režiim. 

 

2 Pöörake pöördnuppu, et valida SHUFFLE ALL 

ning vajutage seejärel  

Süttib näidik . 

M.I.X. esituse tühistamiseks vajutage nuppu  ja 
valige OFF. 

 

Märkus 

 Kui valitakse kõikide lugude kindla järjekorrata taasesitamise 

režiim Shuffle ALL, tühistatakse otsingurežiimis esitatava loo 

taasesitamine. 

 

Kordusesitamine 
 

iPod/iPhone puhul on võimalik ainult ühe loo kordusesitus Repeat 

One. 

 

Repeat One: 
Korduvalt taasesitatakse ainult ühte lugu. 
 

1  Vajutage . 

Lugu hakatakse korduvalt esitama. 

 
(off = väljas) 
* Korduvalt esitatakse ainult ühte lugu (Repeat One). 
 

2 Kordusesituse tühistamiseks valige 

ülalmainitud protseduuriga off (väljas). 

 

Märkus 

 Taasesitamise ajal pole ühtegi teist lugu võimalik nuppudele 

 või  vajutades võimalik valida. 

 

 

Informatsioon 
 

Raskuste tekkimisel 
 
Probleemi tekkimisel lülitage seade välja ning seejärel uuesti sisse. 

Kui seade sellele vaatamata korralikult ei funktsioneeri kontrollige 

palun rikke asjaolusid vastavalt alltoodud juhistele. Juhised aitavad 

teil probleemi lokaliseerida ja täpsemalt üles leida. Muudel 

puhkudel veenduge, et süsteem on korralikult ühendatud või siis 

võtke ühendust oma volitatud Alpine edasimüüjaga. 

 
Üldised rikked 
 

Seade ei funktsioneeri või displei ei tööta 
 Auto süüde on väljas. 

- Kui seade on ühendatud vastavalt juhistele ei tööta seade 

ajal kui süüde on väljas. 

 Toitejuhe (punane) ja akujuhe (kollane) on valesti ühendatud. 

- Kontrollige toite- ja akujuhtme ühendusi. 

 Kaitse on läbi põlenud. 

- Kontrollige seadme kaitset; vajaduse korral vahetage õige 

voolutugevusega kaitsme vastu. 

 Seesmine mikroarvuti rike seoses segava müraga jms. 

- Vajutage teravaotsalise pliiatsi või mõne muu teravaotsalise 

esemega nupule RESET. 

 

Raadio 

 
Seade ei suuda jaamu vastu võtta 
 Puudub antenn või kaabli ühendus on avatud. 

- Kontrollige, et antenn oleks korralikult ühendatud; vajaduse 

korral vahetage välja kas antenn või kaabel. 

 
Võimetus otsingufunktsioonis jaamadele 
häälestuda. 
 Olete nõrga signaali piirkonnas. 

- Veenduge, et tuuner on DX-režiimis. 
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 Kui piirkond, kus te asute on primaarsignaali piirkond, ei pruugi 

antenn olla maandatud või ei ole antenn korralikult ühendatud. 

- Kontrollige antenni ühendusi; veenduge, et antenn on 

korralikult maandatud oma paigalduskohas. 

 Antenn ei pruugi olla õige pikkusega. 

- Veenduge, et antenn on kogu pikkuses välja tõmmatud; kui 

antenn on purunenud asendage see uuega. 

 

Jaama kuulamisel kostub müra 
 Antenn ei ole õige pikkusega. 

- Tõmmake antenn lõpuni välja; kui antenn on purunenud 

asendage ta uuega. 

 Antenn ei ole korralikult maandatud. 

- Veenduge, et antenn oleks oma paigalduskohas korralikult 

maandatud. 

 

CD (ainult CDE-174BT/CDE-173BT) 
 

CD pleier ei funktsioneeri 
 Töötemperatuur +50°C on ületatud. 

- Laske auto või pagasiruumi temperatuuril maha jahtuda. 

 

CD taasesitus lainetab 
 CD moodulisse on kondenseerunud niiskus. 

- Andke piisavalt aega kondensaadi aurustumiseks (umbes 1 

tund). 

 

CD plaati ei ole võimalik seadmesse sisestada 
 CD plaat on uba seadmes 

- Väljutage seadmes olev plaat. 

 CD plaati sisestatakse ebaõigelt. 

- Veenduge, et CD plaati sisestatakse vastavalt CD pleieri 

kasutamise alajaotuses toodud instruktsioonidele. 

 

CD plaati ei ole võimalik edasi ega tagasi kerida. 
 CD on vigastatud. 

- Väljutage seadmest CD plaat ning ärge seda rohkem 

kasutage. Vigastatud CD plaadi kasutamine võib seadme 

mehhanismi vigastada. 

 

CD taasesituse ajal tekib helisse vahelejätmisi tänu 
vibratsioonile. 
 Seade ei ole õigesti paigaldatud. 

- Kinnitage seade uuesti kindlalt. 

 Plaat on väga määrdunud. 

- Puhastage plaat. 

 Plaadil on kriimustused. 

- Vahetage plaat välja. 

 Lugemisläätsed on määrdunud. 

- Ärge kasutage kaubanduses saada olevaid 

läätsepuhastusplaate. Võtke ühendust oma lähima Alpine 

edasimüüjaga. 

 

CD taasesitamisel jätab vahele ka ilma 
vibratsioonita. 

 Plaat on määrdunud või kriimustatud. 

- Puhastage plaat; kriimustatud plaat tuleb välja vahetada. 

 

Veateated (ainult sisse ehitatud CD pleieri puhul) 
 Mehhaaniline viga 

- Vajutage ▲. Peale veateate kustumist sisestage plaat uuesti 

seadmesse. Kui eelmainitud lahendus ei kõrvalda probleemi 

võtke palun ühendust oma lähima Alpine edasimüüjaga. 

 

CD-R/CD-RW esitamine ei ole võimalik 
 Plaadi salvestamist ei ole lõpetatud (finalized). 

- Lõpetage salvestamine ning proovige uuesti plaati kuulata. 

 

MP3/WMA/AAC 
 

MP3, WMA või AAC faile ei ole võimalik esitada. 
 Tegemist on kirjutamisveaga. CD formaat ei ole ühilduv. 

- Veenduge, et plaat on kirjutatud õiges formaadis. Täpsema 

info saamiseks vaadake palun alajaotust „Mis on 

MP3/WMA/AAC); seejärel kirjutage uuesti kasutades 

seadme poolt toetatud formaati. 

 

iPod 
 

iPod ei mängi ning mingit heli ei kosta. 
 iPodi pole ära tuntud. 

- Lähtestage käesolev seade ja iPod. Vt jaotist Süsteemi 

esialgne käivitamine. iPodi lähtestamiseks vt iPodi 

kasutusjuhendit. 

 

CD pleieri veateated (ainult CDE-174BT/CDE-173BT) 
 

 
 Plaati pole sisestatud.. 

- Sisestage plaat. 

 Kuigi plaat on sisestatud, on displeile kuvatud kirje "NO DISC" 

ning seade ei hakka ei mängima ega väljuta plaati. 

- Eemaldage plaat järgmisi samme kasutades: 

Vajutage nuppu vähemalt 2 sekundit.  

Kui plaat ei välju, pidage nõu oma Alpine edasimüüjaga. 

 

 

 
 Mehhanismi viga. 

- Vajutage nuppu ning võtke CD plaat välja 

Pidage nõu oma Alpine edasimüüjaga. 

- Kui veateade ei kustu, vajutage uuesti nuppu . 

Kui veateade ei kustu ka peale mitmekordset nupule  

vajutamist, pidage nõu oma Alpine edasimüüjaga. 

 Kirje ERROR kuvamisel: 

Kui plaati pole nupule vajutamisel võimalik väljutada, 

vajutage nupule RESET (vt jaotist Süsteemi esialgne 

käivitamine) ja vajutage uuesti nupule . Kui plaati pole ikka 

võimalik väljutada, pidage nõu oma Alpine edasimüüjaga. 

 

 

 
 Esitatakse koopiakaitstud WMA faili. 

- Teil on võimalik esitada ainult koopiakaitseta faile. 

 

 

 
 Kasutatakse seadme poolt mitte toetatavat diskreetimissagedust / 

bitikiirust 

- Kasutage seadme poolt toetatavat diskreetimissagedust / 

bitikiirust. 

 

USB mälu veateated 
 

 
 Ühendatud on seadme poolt mitte toetatav USB-seade. 

- Ühendage USB-seade, mida antud seade toetab. 
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 USB-mälu pole ühendatud. 

- Veenduge, et USB-mälu on õigesti ühendatud ning kaabel 

pole liigselt paindunud. 

 

 

 
 USB-mällu ei ole salvestatud ühtegi MP3/WMA/AAC faili. 

- Ühendage USB-mälu peale laulude (failide) salvestamist. 

 

 

 
 Esitatakse koopiakaitstud WMA faili. 

- Teil on võimalik esitada ainult koopiakaitseta faile. 

 

 

 

 
 Kasutatakse seadme poolt mitte toetatavat diskreetimissagedust / 

bitikiirust. 

- Kasutage seadme poolt toetatavat diskreetimissagedust / 

bitikiirust. 

 

 

 
 Sisestatakse tekstiteavet, mida seade ei suuda ära tunda.. 

- Kasutage USB-mäluseadet, mille sisestatud tekstiteavet 

seade toetab. 

 

 

 
 Kommunikatsiooniviga vms. 

- Valige mõni muu allikas. 

- Lülitage toide välja. 

- Lülitage süüde välja ja seejärel uuesti SISSE. 

 

 

 
 Kommunikatsiooniviga. 

- Keerake süütevõti välja ning seejärel uuesti sisse (ON). 

- Kontrollige seadme displeid ühendades USB-mälu lahti ja 

seejärel uuesti sisse. 

 

 

 
 Voolutõusuviga 

USB-mäluseadmesse jookseb ebanormaalne voolutugevus  

- Ühendage seadmega mõni teine USB-mälu. 

 

 

 
 Esitatakse koopiakaitstud WMA faili. 

- Teil on võimalik esitada ainult koopiakaitseta faile. 

 

 

 

iPodi režiimi veateated 
 

 
 iPod/iPhone pole ühendatud. 

- Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud (vt 

jaotist iPodi/iPhone'i ühendamine). 

Veenduge, et kaabel poleks tugevalt paindunud. 

 

 

 
 iPodis/iPhone'is pole ühtegi lugu. 

- Laadige iPodi/iPhone'i lood ning ühendage seejärel 

käesoleva seadmega. 

 

 

 
 Kommunikatsiooniviga. 

- Keerake süütevõti välja ning seejärel uuesti sisse (ON). 

- Kontrollige seadme displeid ühendades iPodi/iPhone'i lahti 

ja seejärel uuesti sisse. 

 

 

 
 Tõrke põhjuseks on antud seadmega mitteühilduv iPodi/iPhone'i 

tarkvara. 

- Uuendage iPodi/iPhone'i tarkvara, nii et see oleks antud 

seadmega ühilduv. 

 

 

 
 iPod/iPhone pole kinnitatud. 

- Lähtestage iPod. 

- Proovige mõnda teist iPodi/iPhone'i, kui on vastav 

võimalus. 

 

 

 
 Voolutõusu viga 

iPodi/iPhone'i jookseb liigsuur voolutugevus  

- Proovige mõnda teist iPodi/iPhone'i, kui on vastav 

võimalus. 

- Lülitage toide välja. 

- Lülitage süüde välja ja seejärel uuesti SISSE. 

 

 

 

BLUETOOTH režiim 
 

 
 BLUETOOTH-seade pole ühendatud. 

- Ühendage BLUETOOTH-seade. 
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Spetsifikatsioon 
 

FM TUUNER 
Sagedusvahemik 87,5-108,0 MHz 

Mono kasulik tundlikkus 0,7 μV 

Alternatiivse kanali tundlikkus 80 dB 

Signaali-müra suhe 65 dB 

Stereo eraldus 35 dB 

Hõive suhtarv 2,0 dB 

 

MW TUUNER 
Sagedusvahemik 531-1602 kHz 

Tundlikkus (IEC standard) 25,1 μV/28 dB 

 

LW TUUNER 
Sagedusvahemik 153-281 kHz 

Tundlikkus (IEC standard) 31,6 μV/30 dB 

 

CD-PLEIER 
Sagedusvahemik 20-20.000 Hz (±1 dB) 

Wow & Flutter (% WRMS) Alla mõõdetavaid piire 

Kogu harmooniline moonutus 0,008% (1 kHz juures) 

Dünaamiline vahemik 95 dB (1 kHz juures) 

Signaali-müra suhe 105 dB 

Kanali eraldatus 85 dB (1 kHz juures) 

 

USB 
USB-nõuded USB 1.1/2.0 

Max. voolutarbimus 1000 mA 

USB-klass mass-salvestus 

Failisüsteem FAT 12/16/32 

MP3 dekodeerimine MPEG AUDIO Layer-3 

WMA dekodeerimine Windows Media™ Audio 

AAC dekodeerimine AAC-LC vormingus ".m4a" fail 

 

BLUETOOTH 
BLUETOOTH spetsifikatsioon BLUETOOTH V 3.0 

Väljundvõimsus +4 dBm Max. (võimsusklass 2) 

Profiil HFP (käed-vaba profiil) 

 HSP (peakomplekti profiil) 

 A2DP (täiustatud helijaotuse 

 profiil) 

 AVRCP (audio/video  

 kaugjuhtimise profiil)

  

LASER 
Lainepikkus 795 nm 

Laseri võimsus KLASS 1 

 

ÜLDANDMED 
Toide 14,4 V alalisvool  

 (lubatud on 11-16 V) 

Suurim väljundvõimsus 50W x 4 

Suurim eelväljundi pinge* 2V/10 kilo-oomi' 

Bass ±14 dB 60 Hz juures 

Kõrged sagedused  ±14 dB 1 kHz juures 

Valjus 10 dB 10 Hz juures 

CDE-174BT/CDE-173BT: 

Kaal 1,194 kg 

UTE-72BT 

Kaal 0,854 kg 

 

KORPUSE SUURUS 
Laius 178 mm 

Kõrgus 50 mm 

Sügavus 161 mm 

 

 
ESIOSA SUURUS 
Laius 170 mm 

Kõrgus 46 mm 

Sügavus 25 mm 

 

Märkus 

 Seoses pideva tootearendusega võidakse tehnilisi andmeid ja 

disaini muuta ilma sellest eelnevalt teatamata. 

 

 ETTEVAATUST 

 
(Mängija alumisel küljel)
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Paigaldamine ja ühendused 
 

Lugege enne seadme paigaldamist ja ühendamist 
järgmised leheküljed ning lehekülg 4 hoolikalt läbi. 
 

 
ÜHENDUSED PEAVAD OLEMA ÕIETI TEHTUD 
Valesti tehtud ühendused võivad tuua kaasa süttimise või toote 

kahjustumise. 

 

KASUTAGE AINULT 12V ELEKTRISÜSTEEMIGA NEGATIIVSE 
MAANDUSEGA AUTODES 
(Laske edasimüüjal üle kontrollida, juhul kui te ei ole lõpuni 

kindlad). Antud tingimuse eiramine võib tuua kaasa süttimise jms. 

 

ENNE JUHTMETE ÜHENDAMIST ÜHENDAGE AUTO AKU 
MIINUSKAABEL AKU KÜLJEST LAHTI 
Nii mitte tehes võib tulemuseks olla elektrilöök või lühistest 

tingitud vigastused. 

 

ÄRGE ÜHENDAGE ELEKTRIJUHTMETELE VAHELE 
Ärge võtke voolujuhtmelt isolatsiooni maha selleks, et mõnda 

muud seadet vooluga varustada. Nii tehes võite ületada juhtme 

lubatud voolutaluvust ning tulemuseks võib olla süttimine või 

elektrilöök. 

 

AVASID PUURIDES ÄRGE VIGASTAGE TORUSID EGA 
JUHTMEID 
Auto kere sisse seadme paigaldamiseks avasid puurides olge 

tähelepanelikud, et te ei puutuks vast, vigastaks ega takista torusid, 

kütusetorusid, paake või elektrijuhtmeid. Nõude eiramine võib 

tuua kaasa süttimise. 

 

ÄRGE KASUTAGE PIDURI- VÕI ROOLISÜSTEEMIDE POLTE VÕI 
MUTREID MAANDUSÜHENDUSTE TEGEMISEKS 
Pidurdus- või juhtimissüsteemide (või mõne muu ohutusega seotud 

süsteemi) polte ja mutreid või paake ei tohi MITTE KUNAGI 

kasutada installeerimiseks või maanduse ühendamiseks. Selliste 

detailide kasutamine võib viia sõiduki üle kontrolli kaotamiseni 

ning tuua kaasa süttimise vms. 

 

HOIDKE VÄIKESED DETAILID NAGU NÄITEKS PATAREID 
LASTE KÄEULATUSEST VÄLJAS 
Nende alla neelamine võib tekitada tõsiseid tervisekahjustusi. 

Alla neelamise korral pöörduge koheselt arsti poole. 

 

ÄRGE PAIGALDAGE SEADET KOHTADESSE, MIS VÕIVAD 
HALVENDADA SÕIDUKI JUHTIMIST NAGU NÄITEKS ROOL VÕI 
KÄIGUKANG 
Nii tehes võite takistada ette vaadet või takistada liikumist 

vms. ning tuua kaasa tõsiseid õnnetusi. 

 

ÄRGE LASKE KAABLITEL MÄHKUDA ÜMBER ÜMBRITSEVATE 
ESEMETE. 
Paigutage juhtmed ja kaablid vastavalt käesolevale juhendile, 

et vältida takistuste tekkimist sõiduki juhtimise ajal. Kaablid 

ja juhtmed, mis takistavad või ripuvad kohtades, nagu rool, 

käigukang, piduripedaalid jms võivad olla äärmiselt ohtlikud. 

 
LASKE KAABELDUS- JA INSTALLATSIOONI TÖÖD TEOSTADA 
EKSPERTIDE POOLT 
Seadme kaabeldused ning seadme paigaldamine nõuab tehnilisi 

erioskusi ning kogemust. Ohutuse tagamiseks võtke ühendust 

edasimüüjaga, kus te seadme ostsite ning laske tööd neil teostada. 

 

KASUTAGE MÄRGITUD LISATARVIKUID JA –DETAILE NING 
PAIGALDAGE NAD KINDLALT 
Teiste detailide peale selleks määratute kasutamine võib seadet 

sisemiselt vigastada või ei võimalda seadet kindlalt oma kohale 

kinnitada. Tulemusena võivad detailid lahti tulla ning viia seadme 

rivist välja minemiseni. 

 

SÄTTIGE JUHTMED SELLISELT, ET NAD EI OLEKS SURUTUD 
EGA KÄIKS VASTU TERAVAID METALLSERVASID 
Viige kaablid ning juhtmed liikuvatest detailidest eemale (nagu 

näiteks istmete siinid). Nii hoiate te ära juhtmete vigastumise. Kui 

juhe läbib metallis asuva ava kasutage juhtme isolatsiooni 

kaitsmiseks augu serva vastu vigastumise eest kummipuksi. 

 

ÄRGE PAIGALDAGE SEADET KÕRGE NIISKUSE VÕI TOLMU 
SISALDUSEGA KOHTADESSE 
Vältige seadme paigaldamist kohtadesse, kus on võimalik niiskuse 

või tolmu kõrge kontsentratsioon. Seadmesse tunginud niiskus või 

tolm võivad viia seadme rivist välja minemiseni. 

 

Ettevaatusabinõud 
 Enne CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT installeerimist 

ühendage kaabel auto aku miinus klemmi küljest kindlasti lahti. 

See vähendab seadme lühise tõttu kahjustumise tõenäosust. 

 Ühendage värvikoodiga kontaktid ja juhtmed vastavalt 

skeemile. Ebaõiged ühendused võivad viia häireteni seadme 

töös või kahjustada sõiduki elektrisüsteemi. 

 Sõiduki elektrisüsteemiga ühendamisel olge teadlikud tehases 

installeeritud komponentidest (näiteks pardakompuuter). Ärge 

kasutage nende juhtmeid antud seadme toitega varustamiseks. 

CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT ühendamisel 

kaitsmetekarpi veenduge, et CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-

72BT vooluahelas olev kaitse omaks sobivat ampritaluvust. 

Antud nõude eiramine võib tuua kaasa seadme ja/või sõiduki 

rivist välja minemise. Kahtluse korral võtke palun ühendust 

oma Alpine edasimüüjaga. 

 CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT  kasutab RCA tüüpi 

pistikupesasid teiste seadmetega ühendamiseks (näiteks 

võimendaja), millel on samuti RCA konnektorid. Teiste 

seadmetega ühendamiseks võib olla vajalik kasutada 

adaptereid. Vajaduse korral võtke abi saamiseks ühendust oma 

volitatud Alpine edasimüüjaga. 

 Jälgige, et kõlari miinus (-) juhe oleks ühendatud kõlari (-) 

kontaktiga. Mitte mingil juhul ärge ühendage omavahel või 

sõiduki kerega vasaku ja parema kanali kõlarijuhtmeid. 

 

TÄHELEPANU 

Palun kirjutage oma seadme seerianumber all toodud ridadele ning 

hoidke kindlas kohas alles. Seerianumbri või sisse graveeritud 

seerianumbri leiate te seadme alumiselt küljelt. 

 

SEERIANUMBER .............................................................  

PAIGALDAMISE KUUPÄEV...........................................  

PAIGALDAMISTEHNIK ..................................................  

OSTUKOHT ......................................................................  
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Paigaldamine 
 
ETTEVAATUST 
Seadme autosse paigaldamisel ärge eemaldage 
eemaldatavat esipaneeli. 
Kui paigaldamise ajal eemaldatakse eemaldatav 
esipaneel, võite vajutada liiga tugevalt ning väänata 
metallplaati, mis seda oma kohal hoiab. 
Paigaldamise ajal tuleb põhiseade paigaldada eest-taha 
suunas horisontaaltasandil 35 kraadise nurga alla. 

 
* Kui paigaldatud paigaldussärk on armatuuris lahtiselt, võib 

probleemi lahendamiseks surveplaate natukene painutada. 

 

 
Kui teie seadmel on Klamber, paigaldage pikk 
kuuskantpolt oma CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT   
tagapaneeli ning asetage kummikork kuuskantpoldile. 
Kui teie seadmel pole paigaldustuge, tugevdage 
põhiseadet metallist paigaldusribaga (pole kaasas). 
Ühendage kõik CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT 
juhtmed vastavalt jaotises ÜHENDUSED toodud 
juhistele

 
 

 Kruvi* puhul kasutage paigaldamisel korralikku ja sobivat 

kruvi 

 
3  Lükake CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT  

armatuurpaneeli kuni kostub klõpsatus. See tagab, 
et seade on korralikult kohale lukustatud ning ei 
tule juhuslikult armatuurist välja. Kinnitage 
eemaldatav esipaneel. 
 

Eemaldamine 
1. Eemaldage teisaldatav esipaneel. 
2. Sisestage klambrivõtmed mööda külgedel asuvaid 

juhikuid seadmesse. Seadme saab nüüd selle 
paigaldussärgist välja võtta 

 
3. Tõmmake seade välja hoides ta kogu protsessi ajal 

lahti lukustatuna. 

 
<JAAPANI AUTO> 
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iPodi/iPhone'i ühendamine (valikuline) 
 

Kui ühendatakse eesmisse USB-ühenduspesasse 
(ainult CDE-173BT / UTE-72BT) 
 

1 Avage USB-ühenduspesa kate. 

 

2 Ühendage iPodi liideskaabel otse USB-

ühenduspesaga või USB-kaabliga.  

 

 

Joonisel on kujutatud CDE-173BT. 

 

Kui ühendatakse tagumisse USB-pistmikusse (ainult 
CDE-174BT) 
 
Ühendage USB-kaabel seadme tagumisse USB-pistmikusse. 
 

 
 

Eemaldage iPod/iPhone 
 
Eemaldage iPod/iPhone iPodi liideskaabli küljest. 

 
 

Märkused 

 See seade saab iPodi/iPhone'i vooluallikana laadida ning 

allika vahetamisel või laadimine lakata. 

 Kui seadme allikaks valitakse midagi muud kui iPod, 

eemaldage iPod/iPhone. Kui iPod/iPhone eemaldatakse iPodi 

režiimi ajal, võivad andmed kahjustada saada. 

 Kui heli ei väljutata või iPodi/iPhone'i ei tunta ära ka siis, kui 

iPod/iPhone on ühendatud, eemaldage iPod/iPhone korraks 

ning ühendage seejärel uuesti või lähtestage iPod. 

 Ärge jätke iPodi/iPhone'i pikaks ajaks sõidukisse. Kuumus ja 

õhuniiskus või iPodi/iPhone'i kahjustada ning teil ei pruugi 

olla võimalik seadet rohkem kasutada. 

 

 

USB-mälu ühendamine (valikuline) 
 

Kui ühendatakse eesmisse USB-ühenduspesasse 
(ainult CDE-173BT / UTE-72BT) 

 

USB-mälu ühendamine 

 
1 Avage USB-ühenduspesa kate. 

 

2 Ühendage USB-mälu otse USB-pesasse või 

USB-kaabliga.  

 

 
Joonisel on kujutatud CDE-173BT. 

 

 

USB-mälu eemaldamine 

 
1 Tõmmake USB-mäluseade hoolikalt USB-

kaablilt või USB-pesast välja. 

 

2 Sulgege USB-pordi kate. 

 

Märkused 

 Valige allikaks midagi muud, kui USB AUDIO režiim ja 

eemaldage seejärel USB-mäluseade. Kui USB-mälu 

eemaldatakse USB AUDIO režiimi ajal, võivad andmed 

kahjustada saada. 

 USB-mälu eemaldamisel tõmmake see sirgelt välja. 

 Kui heli ei väljutata või USB-mälu ei tunta ära ka siis, kui 

USB-mälu on ühendatud, eemaldage USB-mälu korraks ning 

ühendage seejärel uuesti. 

 Juhtige USB-kaabel teistest kaablitest eemalt. 

 Peale USB-mälu eemaldamist sulgege USB-pordi kate, et 

vältida tolmu ja kõrvaliste esemete sisse sattumist ja tõrgete 

põhjustamist. 
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Kui ühendatakse tagumisse USB-pistmikusse (ainult 
CDE-174BT) 

 

USB-mälu ühendamine 

 
Ühendage USB-kaabel seadme USB-pistmikusse. 

 

 
 

USB-mälu eemaldamine 

 
Tõmmake USB-mälu USB-kaabli suhtes ristisuunaliselt välja. 

 

 
 
Märkused 

 USB-mälu eemaldamisel tõmmake see sirgelt välja. 

 Kui heli ei väljutata või USB-mälu ei tunta ära ka siis, kui 

USB-mälu on ühendatud, eemaldage USB-mälu korraks ning 

ühendage seejärel uuesti. 

 Valige allikaks midagi muud, kui USB AUDIO režiim ja 

eemaldage seejärel USB-mäluseade. Kui USB-mälu 

eemaldatakse USB AUDIO režiimi ajal, võivad andmed 

kahjustada saada. 

 Juhtige USB-kaabel teistest kaablitest eemalt. 

 

Mikrofoni paigaldamine 
 

Ohutuse huvides paigaldage mikrofon järgmisse asukohta. 

 Stabiilne ja kindel asukoht 

 Asukoht, mis ei halvenda sõiduki ohutut juhtimist. 

 Paigaldage mikrofon kohta, kus juhi häält oleks kerge 

salvestada. 

Valige mikrofonile asukoht, kus juhi hääl oleks kergelt kuuldav. 

Kui juht peab kuuldavuse parandamiseks ettepoole kummarduma, 

võib see põhjustada tähelepanu hajumist ning võib olla ohtlik. 
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Ühendused 
 

 

 
Joonisel on kujutatud CDE-173BT 

*Kui bassikõlari seadeks on valitud OFF (väljas): heli väljutatakse tagakõlaritest. Kui bassikõlari seadeks on valitud ON (sees): heli 

väljutatakse bassikõlarist. Bassikõlari sisse-/väljalülitamise kohta täpsema teabe saamiseks vt jaotist Bassikõlari sisse-/väljalülitamine. 
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Ühendusskeemi ingliskeelsete kirjete tõlge 
To USB memory / iPod / iPhone USB-mällu / iPodi / iPhone'i 
To Amplifier Võimendisse 
To power antenna Elektriantenni 
To instrument cluster illumination lead Näidikutepaneeli toitejuhtmesse  
Ignition key Süütevõti 
Battery Aku 
Speakers Kõlarid 
Rear left Taga vasak 
Front left Taga parem 
Rear right Ees vasak 
Front right Ees parem 
Microphone (supplied) Mikrofon (kaasas) 
Amplifier Võimendi 
Front Ees 
Rear of Subwoofer Tagakõlarid või bassikõlar 
CDE-174BT only Ainult CDE-174BT  
REMOTE TURN-ON Kaugkäivitus 
IGNITION Süüde 
GND Maandus 
POWER ANT Elektriantenn 
DIMMER Hämardi  
BATTERY Aku 
Blue Sinine 
White Valge 
Black Must 
Red Punane 
Yellow Kollane 
Green Roheline 
Violet Lilla 
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1  Tagumine USB-pistmik (ainult CDE-174BT) 

Ühendage see USB-mälu/iPodi/iPhone'iga. 
iPodi/iPhone'i kasutamiseks on vajalik iPodi 
ühendamise liideskaablit. 

2  Kaugkäivituse juhe (sinine/valge) 

Ühendage see juhe oma võimendi või 
signaaliprotsessori toitejuhtmega. 

3 Toitejuhe (süüde) (punane) 

 Ühendage antud juhe auto kaitsmekarbi avatud 
terminaliga või mõne teise kasutamata toiteallikaga, mis 
annab +12V pinget ainult kui süüde on sees või on 
lisaseadmete asendis. 

4  Maandusjuhe (must) 

 Ühendage antud juhe auto kere külge. Jälgige, et 
ühendus oleks tehtud halja metalli külge ning oleks 
tugevalt seadmega kaasas oleva kruvi abil kinni 
keeratud. 

5 Elektriantenni juhe (sinine) 

 Ühendage see juhe auto elektriantenni +B terminaliga 
(kui on). 

 Seda juhet võib kasutada ainult sõiduki elektriantenni 
juhtimiseks. Ärge kasutage seda juhet võimendi või 
signaaliprotsessori sisselülitamiseks vms. 

6 Hämardi (oranž) 

 Selle juhtme võib ühendada sõiduki näidikutepaneeli 
valgustuse juhtmega. Selliselt on sõiduki hämardi 
juhtlülitil võimalik juhtida ka antud seadme valgustuse 
intensiivsust. 

7  Akujuhe (kollane) 

 Ühendage antud juhe auto aku pluss (+) terminaliga. 

8  ISO vooluvarustuse pistik 

9 ISO pistik (kõlri väljund) 

10  Vasak tagumine (+) kõlari väljund (roheline) 

11  Vasak tagumine (-) kõlari väljund (roheline / must) 

12  Vasak eesmine (+) kõlari väljund (valge) 

13  Vasak eesmine (-) kõlari väljund (valge / must) 

14  Parem eesmine (-) kõlari väljund (hall / must) 

15 Parem eesmine (+) kõlari väljund (hall) 

16  Parem tagumine (-) kõlari väljund (lilla / must) 

17  Parem tagumine (+) kõlari väljund (lilla) 

18 Antenni pistik 

19 Eesmise väljundi RCA pistmikud  

 PUNANE on parem ning VALGE on vasak. 

20 Tagumise/bassikõlari väljundi RCA pistmikud 

 PUNANE on parem ning VALGE on vasak. 

21 Roolist kaugjuhtimise liidese pistik 
Ühendatakse roolilt kaugjuhtimise liideskarpi. 
Võite juhtide seda seadet sõiduki juhtseadmelt, kui on 
ühendatud Alpine Steering Remote Control Interface 
Box (roolilst kaugjuhtimise liideskarp) (saadaval eraldi). 
Täpsema teabe saamiseks pöörduge oma Alpine 
edasimüüja poole. 

22  Mikrofoni sisendi pistmik 
Mikrofoni. 

23  Mikrofon (kaasas) 

24  Kaitsmehoidja (10 A) 

25  Toiteallika pistmik 

26  RCA pikenduskaabel (müüakse eraldi) 

27 Eesmine AUX sisendpesa 

 Selle pesa abil on võimalik sisestada helisignaale 
välisseadmelt (nagu näiteks portatiivne pleier) 
kasutades selleks portatiivset konversioonikaablit. 

25 USB-pesa (ainult CDE-173BT / UTE-72BT) 

 Ühendage siia USB-mäluseade või iPod/iPhone 
(müüakse eraldi) 

Audiosüsteemi kaitsmine välise müra eest 

 Seadme paigaldamisel vedage juhtmed nii, et need jääksid 

vähemalt 10 cm auto elektrisüsteemi juhtmetest eemale. 

 Hoidke aku toitejuhtmed teistest juhtmetest nii kaugel kui 

võimalik. 

 Kinnitage massijuhe auto kere haljale metallpinnale (puhastage 

vajaduse korral värvist, määrdeainetest ja mustusest). 

 Kui otsustate kasutada täiendavat mürafiltrit, paigaldage see 

seadmest nii kaugele kui võimalik. 

 Parima tulemuse saamiseks konsulteerige Alpine müüja või 

volitatud paigaldajaga.  
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