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Designed by ALPINE Japan
68-25285Z40-A

ALPINE ICS-X8 68-25285Z40-A (NL)

FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN 
AUTOMÓVILES/SOLO PER L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE

IN-DASH APP/DVD RECEIVER

ICS-X8

• SUPPLEMENTARY MANUAL
Please read before using this equipment.

• KOMPLETTERANDE HANDBOK
Innan du använder utrustningen bör du läsa 
igenom denna användarhandledning.

• ERGÄNZENDE ANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
bitte vor Gebrauch des Gerätes.

• BIJKOMENDE HANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens 
dit toestel te gebruiken.

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

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
Прочтите настоящее руководство перед 
началом использования оборудования.

• MANUAL SUPLEMENTARIO
Léalo antes de utilizar este equipo.

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

• ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI
Si prega di leggere prima di utilizzare il 
attrezzatura.

RR

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

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

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

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

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

Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

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

Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House

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

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

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

Cedex, France
Phone 01-48638989

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

Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

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

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

01NL00ICS-X8.book  Page 1  Friday, May 31, 2013  7:54 PM



2-NL

01NL02ICS-X8.fm

ALPINE ICS-X8 68-25285Z40-A (NL)

Deze BIJKOMENDE HANDLEIDING beschrijft uitsluitend de extra functies die beschikbaar zijn na het 
uitvoeren van versie-upgrade ICS-X8. Raadpleeg ook de GEBRUIKERSHANDLEIDING.

Belangrijkste wijzigingen
• Compatibiliteit met de functie Wachtende oproep
• Compatibiliteit met AUX Camera
• Compatibiliteit met App Mode (iPod/iPhone)
• Compatibiliteit met Aha
• Compatibiliteit met MirrorLink
• Wijzigingen van instelitems die gekoppeld zijn aan extra functies
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Functie wachtende oproep
Als er tijdens een gesprek een oproep binnenkomt van een andere 
telefoon, wordt er een melding weergegeven op het scherm. Deze 
functie kan alleen worden gebruikt als uw aangesloten mobiele telefoon 
een functie voor wachtende oproepen heeft.

Oproepen ontvangen tijdens een oproep 
Als er een nieuwe oproep wordt ontvangen tijdens een huidige oproep, 
wordt er een oproepscherm weergegeven.

Raak [ ] aan om de nieuwe oproep aan te nemen en 
het huidige gesprek in wacht te zetten.
Raak [ ] aan om de nieuwe oproep niet te 
beantwoorden en verder te gaan met het huidige 
gesprek.
Raak [ ] aan of druk op Media Control knop 3 om 
uw huidige gesprek op te hangen en de nieuwe oproep 
te beantwoorden.

Tussen gesprekken wisselen

Raak deze knop aan om het gesprek te wisselen.

• Dit toestel biedt alleen ondersteuning voor de functie voor 
wachtende oproepen van een mobiele telefoon. De functie voor 
tweede oproepen en de functie voor bellen met drie van een mobiele 
telefoon kunnen niet gebruikt worden via dit toestel. Het is ook 
mogelijk dat de schermweergave gestoord is.

Gelieve eerst, afhankelijk van uw camera, de aansluitwijze (Direct of 
RCA) en het cameratype (Achteruitrij of Anders) te kiezen. Raadpleeg 
"Invoer van de camera instellen" (pagina 9) voor meer informatie.

Achteruitrijcamera:
Als er een achteruitrijcamera aangesloten is en het voertuig in 
achteruit geschakeld wordt, dan wordt het beeld van de 
achteruitrijcamera (met aanduidingen voor de breedte van het 
voertuig en de beschikbare afstand) automatisch op het scherm 
van dit toestel weergegeven.
Andere camera:
Stel deze functie in wanneer u een andere camera dan een 
achteruitrijcamera (bv. een interieurcamera of een zijcamera) 
aansluit.

Achteruitrijcamera gebruiken
Stel "Rear" in voor "Direct Camera" of "AUX Camera" (pagina 9).

Other Camera-bediening
Stel "OTHER" in voor "AUX Camera" (pagina 9).

1 Druk op de Home-knop.
Het Home-scherm wordt weergegeven.

2 Raak [Other Camera] aan.

De locatie van het waarschuwingsbericht voor andere camera's kan 
aangepast worden. Raadpleeg "De Locatie van het 
Waarschuwingsbericht Aanpassen" in de Gebruikershandleiding 
(pagina 63) voor de bediening.

BLUETOOTH 
gebruiken

Camera Gebruik 
(optioneel)

Over het aanpassen van de locatie van het 
waarschuwingsbericht
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Als u overschakelt naar de App Direct-modus, kunt u audio-/video-
inhoud die weergegeven wordt op een iPhone/iPod touch analoog 
uitvoeren naar de ICS-X8.

Weergavevoorbeeld voor hoofdscherm van iPod/
iPhone (Info-modus)

De schakelaar [  App] wordt toegevoegd.

Audiomodus

Videomodus

App Direct-modus

De weergave van het iPod/iPhone-bedieningsscherm 
tijdens het afspelen van videobestanden of tijdens de 
App Direct-modus

Raak het scherm aan wanneer het iPod/iPhone-
afspeelscherm zichtbaar is.
Het iPod/iPhone-bedieningsscherm wordt getoond.

Overschakelen naar App Direct
Met App Direct kunt u toepassingen op een iPhone/iPod touch 
weergeven op het scherm van de ICS-X8 en gebruiken.

• U kunt deze functie bedienen op de iPhone/iPod touch.
• In de App Direct-modus kunnen toepassingen die u via dit toestel 

kunt bedienen (bv. Music/Video of Aha) niet bediend worden via een 
iPhone/iPod touch.

• Sommige toepassingen kunnen bediend worden via de ICS-X8.
• Het hangt af van de toepassing of er audio dan wel video wordt 

uitgevoerd.

1 Raak [  App] aan.
De Audio/Video-modus schakelt over naar de App Direct-
modus en de inhoud die geselecteerd is op de iPhone/iPod 
touch wordt uitgevoerd.
• De  App-knop licht op als de App Direct-modus ingeschakeld 

is.

2 Bedien de iPhone/iPod touch of bedien de ICS-X8 
door [ ] [ ] aan te raken of te drukken op de 
Media Control knoppen. 
• De beschikbare toepassingen kunnen variëren, afhankelijk van 

de gebruikte iPhone/iPod touch.
• Als u de contactsleutel in de App Direct-modus in de OFF/ON-

positie zet of als u de iPhone/iPod touch opnieuw aansluit en 
overschakelt naar de Audio/Video-modus, begint de ICS-X8 de 
audiogegevens vanaf het begin af te spelen.

3 Om terug te keren naar de Audio/Video-modus, raakt 
u [  App] aan.
Het toestel schakelt van de App Direct-modus over naar de 
Audio/Video-modus.

• Wanneer u terugkeert naar de Audio/Video-modus, is het mogelijk 
dat het bestand dat het laatst werd afgespeeld in de Audio/Video-
modus niet wordt afgespeeld. Het bestand dat wordt afgespeeld of de 
afspeelpositie hangt af van de aangesloten iPhone/iPod touch.

iPod/iPhone 
(optioneel)
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Aha biedt u een snelle, gepersonaliseerde toegang tot inhoud waarin u 
echt geïnteresseerd bent, onderweg, veilig vanuit de bestuurdersstoel.
Als de Aha-toepassing geïnstalleerd is op een iPhone, kunt u Aha 
weergeven en bedienen via de ICS-X8.

• De verschillende soorten webinhoud (Facebook, podcasts, 
internetradiozenders enz.) die door Aha worden aangeboden, worden 
zenders genoemd.

• Items die weergegeven worden in een zender (een "feed" in het geval 
van Facebook) worden inhoud genoemd. Dezelfde functies die 
beschikbaar zijn op dit toestel worden niet door alle zenders 
ondersteund.

Weergavevoorbeeld voor het hoofdscherm van Aha

Eenvoudige modus

Informatiemodus

Weergave afbeelding inhoud
Huidige inhoud/totale inhoud
Weergave zenderlogo
Weergave beschrijving huidige inhoud
Classificatiestatus (alleen locatiegebaseerde diensten)
Weergave partnerlogo
Audio Setup-knop

Aha bedienen

1 Start de Aha-toepassing op de iPhone.

2 Druk op de Home-knop.
Het Home-scherm wordt weergegeven.

3 Raak [aha] aan.
De weergave wijzigt naar het scherm van de Aha-modus 
van de iPhone.

4 Raak de gewenste zender aan als er geen zender 
geselecteerd is.
Het afspeelscherm wordt weergegeven.
• Raak [  (Terug)] aan op het afspeelscherm om terug te keren 

naar het voorkeuzezenderselectiescherm.
• U kunt op het zenderselectiescherm schakelen tussen 

verschillende weergaves. Zie "De voorkeuzezenders instellen" 
(pagina 9).

5 Raak [ ] [ ] aan om de gewenste inhoud te 
selecteren.

6 Om het afspelen te pauzeren, drukt u op Media 
Control knop 2 ( / ).
Door opnieuw op Media Control knop 2 ( / ) te drukken, 
wordt het afspelen hervat.

• U kunt dezelfde handelingen uitvoeren door te drukken op Media 
Control knop 1 of 3. Zie "De Media Control-knoppen gebruiken" in 
de Gebruikershandleiding (pagina 14).

• Afhankelijk van de zender is het mogelijk dat deze bediening niet 
werkt.

"Like/Dislike"-feedback 
Met de Like/Dislike-knop kunt u "Like" of "Dislike" toekennen aan de 
inhoud die afgespeeld wordt. 
Feedback wordt op bepaalde stations gebruikt om de inhoud te 
personaliseren.

1 Raak [  (Like)] of [  (Dislike)] aan.
Kies voor "Like" of "Dislike".
• Het weergegeven pictogram verschilt afhankelijk van de 

geselecteerde zender.

2 Raak [  (Like)] of [  (Dislike)] nogmaals aan. 
"Like" of "Dislike" wordt geannuleerd. 

• Afhankelijk van de zender is het mogelijk dat deze bediening niet 
werkt.

De vorige zender oproepen
U kunt een eerder geselecteerde zender oproepen. U kunt schakelen 
tussen de huidige en de eerder geselecteerde zender.

Raak [Previous Station] aan.

Aha (optioneel)
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Inhoudzoekfunctie
U kunt inhoud weergeven en selecteren in de lijst die aangereikt wordt 
door de zender die wordt afgespeeld.

1 Raak [  (Search)] aan.
Het scherm met de inhoudlijst wordt weergegeven.

2 Raak de gewenste inhoud aan.

• In de inhoudlijst kunnen er maximaal 100 items weergegeven 
worden.

15 seconden terugspoelen / 30 seconden 
overslaan 
U kunt de inhoud die afgespeeld wordt 15 seconden terugspoelen of 30 
seconden overslaan.

Raak [  (15 Sec rewind)] aan.
De inhoud die afgespeeld wordt, wordt 15 seconden 
teruggespoeld.

Raak [  (30 Sec skip)] aan.
De inhoud die afgespeeld wordt, wordt 30 seconden 
overgeslagen.

• Afhankelijk van de zender is het mogelijk dat deze bediening niet 
werkt. 

Een nummer bellen
Wanneer er een mobiele telefoon aangesloten is op dit toestel, kunt u 
afhankelijk van de zender een weergegeven faciliteit opbellen.

1 Raak [Call] aan.
Het telefoonnummer wordt weergegeven.

2 Raak [Call] aan.
Het telefoongesprek begint.

• Er moet hiervoor een mobiele telefoon verbonden zijn via 
BLUETOOTH. Stel "HFT" of "BOTH" in bij "Het BLUETOOTH-
toestel aansluiten" (zie pagina 43 in de Gebruikershandleiding).

"Nokia-bediening" wordt gewijzigd naar "MirrorLink-bediening".

VRIJWARINGSCLAUSULE
VIA CONNECTIVITEITSFUNCTIES VAN DE MOBIELE 
TELEFOON WORDEN DE GEBRUIKERSINTERFACE VOOR 
MUZIEK OF RIJDEN VAN DE MOBIELE TELEFOON 
RECHTSTREEKS ZONDER ENIGE AANPASSING OP ONS 
TOESTEL VERTOOND. ALPINE ZAL NIET 
VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR 
ENIGE SCHADE, VERLIEZEN OF KOSTEN GERELATEERD AAN 
HET GEBRUIK VAN DEZE MOBIELE TELEFOONINTERFACES.

MirrorLink™ gebruiken
MirrorLink is een standaard voor het maken van een verbinding tussen 
een ICS-X8 en een mobiele telefoon. Met MirrorLink kunt u via dit 
toestel het scherm van een mobiele telefoon weergeven en de 
toepassingen op de telefoon bedienen.

• Sommige toepassingen kunnen mogelijk niet weergegeven of bediend 
worden, afhankelijk van de aangesloten mobiele telefoon.

• Als de mobiele telefoon vergrendeld is, kan deze niet bediend worden 
via het toestel.

• Er kan slechts één aangesloten mobiele telefoon bediend worden. Als 
er een tweede telefoon wordt aangesloten, wordt de melding "Het 
aangesloten USB-apparaat wordt niet ondersteund." weergegeven.

• Raadpleeg de website van Alpine voor meer informatie over 
compatibele telefoons.

1 Druk op de Home-knop.
Het Home-scherm wordt weergegeven.

2 Raak [Mirror Mode], [Car Mode], [Navigation] of 
[Music] aan.
Het scherm van de geselecteerde modus wordt 
weergegeven.
• Na het aansluiten van een mobiele telefoon die compatibel is 

met dit toestel, zullen de toepassingspictogrammen op het 
Home-scherm verschijnen.

3 Druk op de Media Control knop om het toestel te 
bedienen.

• De functies van de Media Control knop verschillen afhankelijk van 
de modus.

Gebruik van 
MirrorLink™ 
(optioneel)

Wanneer u MirrorLink gebruikt, raden wij u aan de mobiele 
telefoon zowel via USB als via BLUETOOTH aan te sluiten.
• Raadpleeg voor meer informatie over BLUETOOTH-aansluiting 

de gebruiksaanwijzing "Het BLUETOOTH-toestel Registreren" 
(pagina 43).

• Als uw mobiele telefoon uitsluitend via USB aangesloten is, 
werken sommige functies mogelijk niet normaal. Zorg er dus voor 
dat u ook verbinding maakt via BLUETOOTH.
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Automodus -1

Automodus -2

Muziekmodus

Navigatiemodus

• De modi die op dit toestel bediend kunnen worden, kunnen afwijken 
van de bedieningen op uw mobiele telefoon (afhankelijk van de 
aangesloten mobiele telefoon).

De bediening van de Media Control knop wijzigen

Houd Media Control knop 2 gedurende minstens 2 
seconden ingedrukt om de bedieningsmodus te 
activeren.

• In de spiegelmodus/automodus kunt u vier patronen wijzigen.
• In de muziekmodus kunt u de Gidsweergave niet wijzigen.
• In de navigatiemodus kunt u het systeem alleen bedienen via het 

aanraakscherm.
• Functies waarvoor "Off" geselecteerd is bij "Media Control 

instellingen knop" worden niet weergegeven.

Toepassingen op een mobiele telefoon kunnen weergegeven worden op 
het scherm van de ICS-X8. Sommige toepassingen kunnen mogelijk 
niet weergegeven worden, afhankelijk van de aangesloten mobiele 
telefoon.

Raak [Mirror Mode] aan op het Home-scherm.
Het scherm van de mobiele telefoon wordt weergegeven op het 
scherm van de ICS-X8.

• U kunt de spiegelmodus niet gebruiken tijdens het rijden.

Alle automobieltoepassingen op een mobiele telefoon worden 
weergegeven op de ICS-X8.

Raak [Car Mode] aan op het Home-scherm.
Het scherm van de automodus wordt weergegeven op het 
scherm van het toestel.

• Als u een ander scherm dan de automodus op uw mobiele telefoon 
weergeeft, zal de ICS-X8 het Home-scherm weergeven.

Raak [Navigation] aan op het Home-scherm.
Het scherm van de navigatiemodus wordt weergegeven op het 
scherm van het toestel.

• Als er een mobiele Nokia-telefoon aangesloten is, kan er vanaf de 
ICS-X8 GPS-positie-informatie doorgestuurd worden naar de 
telefoon. Stel GPS voor ICS-X8 in op "On". Raadpleeg voor meer 
informatie de gebruiksaanwijzing "GPS-instelling" (pagina 44).

• Als u een ander scherm dan de navigatiemodus op uw mobiele 
telefoon weergeeft, zal de ICS-X8 het Home-scherm weergeven.

Raak [Music] aan op het Home-scherm.
Het scherm van de muziekmodus wordt weergegeven op het 
scherm van het toestel.

• Als u een ander scherm dan de muziekmodus op uw mobiele telefoon 
weergeeft, zal de ICS-X8 het Home-scherm weergeven.

Media Control knop 1 tot 3

Indrukken: terugkeren naar het vorige 
scherm.

Indrukken: het Home-scherm 
weergeven.
Ingedrukt houden: overschakelen naar 
de bedieningsmodus.

Indrukken: het menuscherm weergeven.
Ingedrukt houden: het zoekscherm 
weergeven.

Media Control knop 1 tot 3

Indrukken: terugkeren naar het 
vorige scherm.

Indrukken: het toepassingsscherm 
weergeven. 
Ingedrukt houden: overschakelen naar 
de bedieningsmodus.

Indrukken: het zoekscherm weergeven.

Media Control knop 1 tot 3

Indrukken: nummer omhoog.
Ingedrukt houden: snel 
vooruitspoelen.

Indrukken: afspelen/pauzeren.
Ingedrukt houden: overschakelen naar 
de bedieningsmodus.

Indrukken: nummer omlaag.
Ingedrukt houden: snel terugspoelen.

Media Control knop 1 tot 3

Indrukken: het scherm uitzoomen om 
een ruimer beeld weer te geven.

Indrukken: het toepassingsscherm 
weergeven.
Ingedrukt houden: overschakelen naar 
de bedieningsmodus.

Indrukken: het scherm inzoomen om 
een gedetailleerder beeld weer te geven.

De spiegelmodus weergeven

De automodus weergeven

De navigatiemodus weergeven

De muziekmodus weergeven

Gidsweergave 1

Gidsweergave 2

Gidsweergave 3

Gidsweergave 4
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Het Volume voor Elke Toepassing 
Instellen
Instelitem: Radio / DVD / CD / Compress Media / MirrorLink / 

iPod Music / iPod Video / AUX / AUX3 / BLUETOOTH 
Audio

Inhoud instelling: -14 tot +14 (Oorspronkelijke instelling: 0)

• De volume-instelling voor App Mode op een iPhone/iPod touch 
wordt ook toegepast voor iPod Video.

• De volume-instelling voor Aha wordt ook toegepast op iPod Music.

De MX (Media Xpander) Instellen

• MP3/WMA/AAC/iPod/USB Audio/DivX®/BLUETOOTH Audio/Aha 
behoren tot MX Compress Media.

MX MirrorLink
De gemiddelde tot hoge frequenties worden duidelijker, en 
leveren beter geluid in alle sporengroepen.

Display Setup Uitvoeren

• De cameranaam ingesteld onder de "Direct Camera" en "AUX 
Camerea"-instellingen worden weergegeven. De cameranamen 
worden niet weergegeven wanneer "Off" is ingesteld (pagina 9).

[AUX Camera]:
Live Contrast / Helderheid / Kleur / Contrast

Instelling
Audio Setup

Toepassing
Niveau

Uit 1 2 3

FM

DVD

CD

Compress 
Media

MirrorLink

AUX/AUX3

Scherminstelling
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Camera-instelling

Deze unit heeft twee opties: directe connectie en AUX-connectie.

Instelitem: Direct Camera
Inhoud instelling: Off (Oorspronkelijke instelling) / Rear

Instelitem: AUX Camera
Inhoud instelling: Off (Oorspronkelijke instelling) / Rear / OTHER

• Als "OTHER" ingesteld is, wordt er een camerapictogram op het 
Home-scherm getoond.

• Als "Direct Camera" op "Rear" staat, kan "AUX Camera" niet op 
"Rear" staan. Als de "AUX Camera" op "Rear" staat kan de "Direct 
Camera" niet op "Rear" staan.

Wanneer een AUX Camera aangesloten wordt, kan het soort 
videosignaal worden gekozen.

Verdere instelitems: Camera Signaal
Inhoud instelling: NTSC (Oorspronkelijke instelling) / PAL

Zelfs als het toestel uitgeschakeld is, zal het scherm het achteruitrijbeeld 
weergeven wanneer u de versnelling van de wagen in achteruit schakelt.

Instelitem: Onderbr. (PowerOFF)
Inhoud instelling: On (Oorspronkelijke instelling) / Off

• De achteruitrijcamera kan alleen gebruikt worden voor het 
weergeven van het achteruitrijbeeld.

• Wanneer de versnelling van de wagen niet langer in achteruit staat, 
wordt het toestel uitgeschakeld.

Aha-instelling
Raak [aha] aan in het menu Bron Instellingen in stap 3. Zie "Instelling 
toepassing uitvoeren" in de Gebruikershandleiding (pagina 46).

U kunt op het zenderselectiescherm schakelen tussen verschillende 
weergaves. 

Instelitem: Voorkeuzezenders
Inhoud instelling: Icon (Oorspronkelijke instelling) / List

MirrorLink™-instelling
Raak [MirrorLink] aan in het menu toepassingsinstellingen in stap 3. 
Zie "Instelling toepassing uitvoeren" in de Gebruikershandleiding 
(pagina 46).

Media Control instellingen knop wordt uitgevoerd voor de 
spiegelmodus/automodus. Stel "On" in om de Media Control knoppen 
te activeren.

Instelitem: Media Control instellingen knop
Inhoud instelling: Off / On (Oorspronkelijke instelling)

1 Raak [Media Control instellingen knop] aan.
Het scherm Media Control instellingen knop wordt 
weergegeven.

2 Raak [ ] of [ ] aan om in te stellen op On of Off.

• De Gidsweergave van een modus die ingesteld is op "Off" wordt niet 
weergegeven.

Toepassingsinstellingen

Invoer van de camera instellen

Rear: Achteruitrijcamera
OTHER: Zijcamera, interieurcamera enz.

De signaalinvoer van de AUX Camera 
instellen

NTSC/PAL: Hiermee kiest u het invoertype voor het 
videosignaal handmatig.

De onderbreking van de camera instellen

De voorkeuzezenders instellen

Media Control instellingen knop
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Als dit Bericht Verschijnt

Aha

Mogelijk moet de applicatie of het apparaat geupdate 
worden.
• Dit toestel ondersteunt het Aha-toepassingsprotocol niet. 

- Update de Aha-toepassing op de iPhone.

Gelieve het mobiele apparaat opnieuw te verbinden.
• Er kan geen verbinding gemaakt worden met de toepassing.
• De iPhone is niet correct aangesloten.

- Controleer de iPhone en sluit deze opnieuw aan.

Start de Aha applicatie op het mobiele apparaat - Aub 
niet tijdens het rijden.
• U bent niet aangemeld bij de Aha-toepassing.

- Meld u opnieuw aan via de iPhone.

Mobiel apparaat niet aangesloten.
• De iPhone is niet correct aangesloten.

- Controleer de iPhone en sluit deze opnieuw aan.

Gelieve de Aha applicatie op de mobiele telefoon te 
starten.
• U hebt de Aha-modus geactiveerd op dit toestel terwijl er een 

iPhone aangesloten is, maar u hebt de Aha-toepassing nog niet 
geïnstalleerd.
- Start de Aha-toepassing op de iPhone.

Informatie
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Installatie en verbindingen
Aansluitingen

CAMERA RCA-ingang (Geel)
Gebruik dit om een camera met RCA-uitgang aan te sluiten.

Aansluiting voor camera's

Rechtstreekse CAMERA-invoeraansluiting

Cameraverlengkabel (meegeleverd met 
rechtstreekse achteruitrijcamera)

RCA-aansluiting voor CAMERA-invoer

RCA-verlengkabel (apart verkrijgbaar)

REMOTE OUT

REMOTE IN

REVERSE

CAMERA1

Naar invoerkabel voor afstandsbediening

Naar uitgangskabel voor 
afstandsbediening

Naar plus-zijde van de 
achterlichtsignaalkabel van de wagen

Naar achteruitrijcamera

Naar achteruitrijcamera/overige camera

Niet gebruikt

CAMERA2

(Bruin)

(Bruin)

(Oranje/Wit)

CAMERA SW

Camera-aansluiting

CAMERA 1

CAMERA 2

Camera-kabel

Camera met RCA-video-uitvoer 
(apart verkrijgbaar)

Rechtstreekse achteruitrijcamera 
(apart verkrijgbaar)

HCE-C117D, enz.
Naar video-uitgang
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