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BELANGRIJK
Gelieve het serienummer van uw toestel te noteren in de voorziene ruimte hiernaast, 
en bewaar dit als permanent bewijs.

STANDAARDSERIENUMMER:  W

ISO-SERIENUMMER:  AL

DATUM VAN INSTALLATIE: 

INSTALLATIETECHNICUS: 

PLAATS VAN AANKOOP: 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde cd-rom voor meer 
gegevens over alle functies. (Omdat dat een gegevens-cd is, kan hij niet worden 
gebruikt om muziek af te spelen of afbeeldingen weer te geven op de speler.) 
Indien nodig zal een ALPINE-dealer u met plezier een afdruk geven van de 
gebruiksaanwijzing die op de cd-rom staat.
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Gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING
Dit symbool duidt op een belangrijke instructie. 
Niet naleven van deze instructies kan leiden tot 
ernstige verwondingen of de dood.

BEDIEN GEEN FUNCTIE WAARBIJ UW AANDACHT 
VAN EEN VEILIG RIJGEDRAG WORDT AFGELEID.
Functies die uw aandacht gedurende langere tijd opeisen, mogen 
enkel worden bediend nadat uw voertuig volledig tot stilstand is 
gebracht. Zet het voertuig altijd veilig aan de kant voordat u deze 
functies bedient.
Als u dit niet doet, kan dat een ongeluk veroorzaken.

KLEINE VOORWERPEN, ZOALS SCHROEVEN, 
BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
Het inslikken ervan kan ernstige verwondingen veroorzaken. Bij 
inslikken onmiddellijk de hulp van een arts inroepen.

VOLG DE ROUTEAANWIJZINGEN NIET ALS HET 
NAVIGATIESYSTEEM U BEVEELT EEN ONVEILIGE OF 
VERBODEN MANOEUVRE UIT TE VOEREN OF U IN 
EEN ONVEILIGE SITUATIE OF OMGEVING BRENGT.
Dit product kan niet in uw plaats oordelen. Routeaanwijzingen van 
dit systeem mogen nooit in strijd zijn met de lokale wegcode, uw 
persoonlijk oordeel of een veilig rijgedrag.

BEPERK HET VOLUME ZODAT U GELUIDEN BUITEN 
DE AUTO NOG STEEDS KUNT HOREN TIJDENS HET 
RIJDEN.
Een te hoog volume waardoor geluiden zoals ambulancesirenes 
of wegsignalen (spooroverweg, enz.) niet meer hoorbaar zijn, 
kan gevaarlijk zijn en een ongeluk veroorzaken. EEN TE HOOG 
VOLUME IN EEN AUTO KAN OOK GEHOORSCHADE 
VEROORZAKEN.

NIET DEMONTEREN OF MODIFICEREN.
Als u dit wel doet, kan dat een ongeluk, brand of elektrische schok 
veroorzaken.

GEBRUIK ENKEL IN WAGENS MET EEN 
12 VOLT-AANSLUITING MET NEGATIEVE AARDING.
(Raadpleeg uw dealer als u niet zeker bent.) Niet opvolgen van deze 
instructie kan brand, enz. veroorzaken.

VERVANG ZEKERINGEN DOOR EXEMPLAREN MET 
DE JUISTE AMPERAGE.
Als u dit niet doet, kan dat brand of een elektrische schok veroorzaken.

BLOKKEER DE VENTILATIEOPENINGEN OF 
RADIATORPANELEN NIET.
Indien u dit wel doet, kan het toestel binnenin erg warm worden en 
zo brand veroorzaken.

DIT PRODUCT IS BESTEMD VOOR MOBIELE 
12 V-TOEPASSINGEN.
Ander gebruik dan waarvoor het is bestemd, kan leiden tot brand, 
elektrische schok of andere verwondingen.

STEEK GEEN HANDEN, VINGERS OF VREEMDE 
VOORWERPEN IN SLEUVEN OF OPENINGEN.
Dit kan persoonlijk letsel of beschadiging van het product veroorzaken.

MAAK DE CORRECTE AANSLUITINGEN.
Het niet correct aansluiten kan leiden tot brand of productbeschadiging.

ALVORENS HET APPARAAT AAN TE SLUITEN 
DIENT DE NEGATIEVE ACCUKABEL TE WORDEN 
LOSGEKOPPELD
Niet opvolgen van deze instructie kan elektrocutie of verwonding 
door kortsluiting tot gevolg hebben.

MAAK GEEN INKEPING IN ELEKTRISCHE KABELS.
Snijd nooit kabelisolatie weg om stroom te leveren aan een ander 
apparaat. Hierdoor zal de toelaatbare stroomtoevoercapaciteit van 
de bedrading worden overschreden, met brand of elektrische schok 
tot gevolg.

BESCHADIG GEEN LEIDINGEN OF BEDRADING BIJ 
HET BOREN VAN GATEN.
Bij het boren van gaten in het chassis om het apparaat te installeren, 
moet u opletten dat er geen leidingen, tanks of elektrische bedrading 
worden geraakt, beschadigd of belemmerd. Dit kan brand veroorzaken.

GEBRUIK GEEN BOUTEN OF MOEREN IN HET 
REMSYSTEEM OF DE STUURINRICHTING VOOR 
MASSAVERBINDING.
Bouten of moeren in het remsysteem of de stuurinrichting (en andere 
veiligheidssystemen) of tanks mogen NOOIT worden gebruikt voor 
installatie of massaverbinding. Het gebruik van dergelijke onderdelen 
kan leiden tot verlies van controle over het voertuig, brand, enz.

INSTALLEER HET APPARAAT NIET OP EEN PLAATS 
WAAR HET DE BESTUURDER KAN HINDEREN, 
ZOALS BIJVOORBEELD BIJ HET STUURWIEL OF DE 
SCHAKELPOOK.
Hierdoor kunnen het zicht of de bewegingen van de bestuurder 
worden gehinderd, wat tot ongevallen kan leiden.

LET OP
Dit symbool duidt op een belangrijke instructie. 
Niet naleven van deze instructies kan leiden tot 
verwondingen of materiële schade.

STOP HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK ALS ZICH EEN 
PROBLEEM VOORDOET.
Als u dit niet doet, kan dat lichamelijke verwondingen of schade aan 
het product veroorzaken. Stuur het apparaat voor reparatie naar uw 
erkende Alpine-dealer of het dichtstbijzijnde Alpine Service Center.

LAAT DE BEDRADING EN INSTALLATIE OVER AAN 
EXPERTS.
De bedrading en installatie van dit toestel vereisen speciale 
technische kennis en ervaring. Neem altijd contact op met de dealer 
waar u dit product hebt gekocht om het werk te laten uitvoeren, om 
zo de veiligheid te garanderen.

GEBRUIK DE GESPECIFICEERDE ACCESSOIRE-
ONDERDELEN EN INSTALLEER DEZE OP EEN 
VEILIGE MANIER.
Zorg dat u enkel de gespecifi ceerde accessoire-onderdelen gebruikt. 
Gebruik van andere dan de opgegeven onderdelen kunnen interne 
schade veroorzaken aan dit toestel of ervoor zorgen dat het toestel 
niet veilig gemonteerd is. Hierdoor kunnen onderdelen los komen te 
zitten, hetgeen kan leiden tot gevaarlijke situaties of productstoringen.

BEVESTIG DE BEDRADING ZO DAT DEZE NIET 
GEPLOOID IS OF WORDT INGEDRUKT DOOR EEN 
SCHERPE METALEN RAND.
Leid de kabels en draden weg van bewegende onderdelen (zoals 
de stoelrails) of scherpe of puntige uiteinden. Dit voorkomt dat de 
bedrading geplooid en beschadigd wordt. Als de bedrading door 
een metalen gaatje loopt, gebruik dan een rubber doorvoering om 
te voorkomen dat de kabelisolatie wordt gesneden door de metalen 
rand van het gaatje.

INSTALLEER NIET OP LOCATIES MET EEN HOGE 
VOCHTIGHEIDSGRAAD OF WAAR ZICH VEEL STOF 
BEVINDT.
Vermijd installatie van het toestel op locaties met een hoge 
vochtigheidsgraad of waar zich veel stof bevindt. Vocht of stof dat 
doordringt in dit toestel kan leiden tot productstoringen.
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Gebruikershandleiding Aanraakbediening, Locatie van de bedieningselementen, Het toestel in- of uitschakelen

Basisgebruik

Aanraakbediening
U kunt het systeem bedienen door het aanraakscherm op het scherm te gebruiken.

Veel voorkomende tiptoetsen e
: Met deze knop keert u terug naar het vorige scherm. Afhankelijk van de functie is het 
mogelijk dat u met deze knop functies annuleert die op het scherm worden uitgevoerd.

: Hiermee sluit u het venster.

Locatie van de bedieningselementen

 /  (VOL.)
Regel het volume van 
de modus Audio/Visual.

<SOURCE/PWR>-toets
Hiermee wordt het audio/
visueel-selectiescherm 
weergegeven. Indien het 
Audio/Visual-scherm al 
weergegeven is, wordt 
hiermee de bron gewijzigd.

<NAV>-toets
Hiermee wordt het 
scherm met de huidige 
positie weergegeven.

 -toets
Hiermee wordt een 
schijf uitgeworpen. Schijfsleuf

Afstandsbedieningssensor / Dimmersensor
Richt de optionele afstandsbedieningszender • 
(RUE-4202) naar de 
afstandsbedieningssensor binnen een bereik 
van 2 meter. Sommige opdrachten zijn 
mogelijk in de audio/visuele modus.
Detecteert de lichtheid binnen in de wagen.• 

RESET-knop
Hiermee voert u een reset uit van het 
systeem van dit toestel.
Voorste AUX-invoeraansluiting
Hiermee sluit u een draagbare 
muziekspeler enz. aan op het systeem.

<MENU>-toets
Laat het menuscherm 
verschijnen.

<MUTE>-toets
Met deze functie wordt het 
volumeniveau onmiddellijk met 
20 dB verlaagd.

Het toestel in- of uitschakelen

1 Draai de contactsleutel naar de ACC- of ON-positie.
Het systeem wordt automatisch ingeschakeld. Nadat het ingeschakeld is, verschijnt eerst het 
beginscherm en vervolgens het modusscherm (kaartscherm, radioscherm enz.)

2 Houd de <SOURCE/PWR>-knop langer dan 3 seconden ingedrukt om het systeem 
uit te schakelen.
Het systeem wordt uitgeschakeld.
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Gebruikershandleiding Overschakelen tussen het menu NAVIGATIE en het menu AUDIO/VISUEEL

Bediening van het menuscherm

Als u op de <MENU>-knop drukt, wordt het Menu-scherm weergegeven. Op dit scherm kunt u 
allerlei functies bedienen. U kunt bijvoorbeeld een bestemming zoeken, het hoofdmenuscherm 
van de AUDIO/VISUAL-modus weergegeven of het systeem instellen.

1 Druk op <MENU>.
Het menuscherm NAVIGATION of het menuscherm 
AUDIO/VISUEEL verschijnt.

2 Om naar het menuscherm NAVIGATION over te schakelen, raakt u de tab 
[NAVIGATION] aan. Om naar het menuscherm AUDIO/VISUEEL over te schakelen, 
raakt u de tab [AUDIO/VISUAL] aan.
U kunt ook op <MENU> drukken om naar het MENU-scherm over te schakelen.

Navigatieknoppen

de tab 
NAVIGATION

Hiermee wordt het 
menuscherm van de 
telefoon weergegeven

Hiermee wordt het 
instellingenscherm 
weergegeven

Voor instelling van de weergave van klok 
en uitschakeling van het scherm

Hiermee wordt het 
hoofdmenu van de 
Audio/Visueel-modus 
weergegeven

de tab 
AUDIO/VISUEEL

Hiermee wordt het 
scherm Visual setup 
weergegeven.

Hiermee wordt het 
instelscherm van het 
geluid weergegeven

De audio/visuele bron 
wordt uitgeschakeld

De weergave van het menuscherm AUDIO/VISUEEL kan verschillen, afhankelijk van het aangesloten • 
toestel of de instellingen.
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Gebruikershandleiding Hoe bekijkt u een navigatiescherm?, Weergave van de begeleiding

Hoe bekijkt u een navigatiescherm?

Kaart met huidige voertuigpositie

Begeleiding via 
manoeuvrepijlen

Weergave volgende straatnaam

Kompasicoon
Hiermee wordt de 
richting van de 
kaart gewijzigd.

Vensterweergave
Voor vereenvoudigde 
handelingen in de 
audio/visual-modus.

Knop voor POI-iconen
Hiermee worden de POI-iconen weergegeven/verborgen.

De bestemmingsknop
Hiermee wordt het 
bestemmingenscherm weergegeven.

Hiermee wordt de schaal 
van de kaart gewijzigd.

Scherm met manoeuvrelijst Scherm van driedimensionale kaart

Naast de bovenstaande schermen worden ook de rotondebegeleiding, grensbegeleiding enz. weergegeven.• 

Toets bestemmingsinformatie
Hiermee schakelt u van het 
kaartscherm over van het scherm 
met de manoeuvrelijst en terug.

Weergave straatnaam

TMC-indicator

Toets om formaat te 
wijzigen
Hiermee wordt de 
vensterweergave 
teruggebracht tot 
miniformaat en wordt de 
kaart vergroot tot hij het 
volledige scherm vult.

Weergave van de begeleiding

Begeleiding kruispunt e Begeleiding verkeerswisselaar e
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Gebruikershandleiding Het menuscherm van de bestemming weergeven, Zoeken op adres

Zoek een bestemming en start de routebegeleiding

De volgende handeling is een voorbeeld waarmee u ziet hoe u het adres opzoekt en de 
routebegeleiding start.

1-1 Raak [  ] aan op het 
Kaartscherm.

Het Bestemmingenscherm verschijnt.
---------------------- of ----------------------

1-2 Druk op <MENU> en raak 
[Bestemming] aan.
Het Bestemmingenscherm verschijnt.

2 Raak [Adres zoeken] aan.

Het zoekscherm voor het adres wordt 
weergegeven.

3 Raak Land wijzigen aan op het 
Zoekscherm.

Land wijzigen

Het selectiescherm voor het land (gebied) 
verschijnt.

4 Raak het gewenste land (gebied) aan 
en raak vervolgens [OK] aan.
Het zoekscherm voor het adres wordt 
weergegeven.

5 De straatnaaminvoertabel voor de 
bestemming verschijnt. Voer de 
naam van de stad (plaatsnaam) in.

 Wanneer u [Straat] aanraakt, moet u 
de naam van de straat invoeren.

6 Raak [OK] aan.
Een lijst van straatnamen verschijnt.

7 Raak de naam van de gewenste 
straat aan.

Indien twee of meer adressen worden • 
gevonden, worden ze in de lijst 
weergegeven.
Als de invoertabel voor het huisnummer • 
verschijnt, moet u het huisnummer 
invoeren.

Het scherm "Bestemming bevestigen" 
verschijnt.

8 Raak [OK] aan.

Het systeem begint de route te 
berekenen.

9 Het systeem begint met de 
routebegeleiding.
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Gebruikershandleiding TMC-werking, RDS-TMC-instellingen

TMC-werking

Instellingen voor de 
TMC-betaalservice
Er zijn TMC-betaalservices beschikbaar. 
Voor V-Trafi c (Frankrijk) en RTL (Italië) is 
registratie vereist.
Bezoek de Alpine-website 
(http://www.alpine-europe.com/) en selecteer 
uw land. Selecteer "Ondersteuning" op de 
website en volg vervolgens de instructies 
om de registratie te voltooien. Er zal een 
activeringssleutel worden uitgereikt. Voer de 
activeringssleutel als volgt in op dit systeem:

Voor Traffi c Master (GB) is het systeem al • 
geactiveerd wanneer het wordt verzonden; u hoeft 
dit dus niet zelf uit te voeren.

1 Druk op <MENU>.

2 Raak [Setup] aan.

3 Raak de tab [Navi] aan.

4 Raak [TMC] aan.

5 Raak [Ingeven] van V-Trafi c(F) / 
RTL(I) aan.

6 Voer de activeringscode in.

7 Raak [OK] aan.
De activering wordt uitgevoerd en het 
systeem keert terug naar het vorige 
scherm.

Weergave TMC-informatie

Weergave van TMC-gebeurtenis- e
iconen op de kaart

Icoon van TMC-gebeurtenis

De lijnen geven de afstand tussen 
verkeersproblemen aan

Weergave van informatie over  e
verkeersgebeurtenissen

1 Druk op <MENU>.
Het scherm met het navigatiemenu wordt 
weergegeven.

2 Raak [Gebeurtenissen in het verkeer] 
aan.
Het scherm met gebeurtenissen in het 
verkeer wordt weergegeven.

3 Raak een gebeurtenis in de lijst aan.

De gedetailleerde informatie van de 
geselecteerde gebeurtenis wordt 
weergegeven.
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Gebruikershandleiding Radio, RDS-bediening

Radiobediening

Weergave programmatype

Weergave bandWeergave frequentie/zendernaam
Hiermee wordt het scherm 
voor de PTY-selectie 
weergegeven
Toets voorgeprogram-
meerde zenders
Hiermee worden na een korte 
aanraking de voorgeprogram-
meerde zenders weergegeven.
Houd ten minste 2 seconden lang 
ingedrukt om de huidige zender 
als voorgeprogrammeerde zender 
in het geheugen te stoppen.

Hiermee verlaagt u de frequentie

Hiermee wijzigt u de afstemmingsmodus

Hiermee verhoogt u de frequentie

AF-modus Aan/Uit

Overschakelen naar volgende zender in de PTY

Overschakelen naar radiotekstmodus

Vensterweergave
Voor weergave in 
Navigatiemodus.

RDS-indicator

Hiermee schakelt u over 
naar een andere band

Hiermee stopt u zenders 
automatisch in het geheugen
Modus verkeersinformatie Aan/Uit

Modus NIEUWSPRIORITEIT Aan/Uit

Gebruikershandleiding Dvd

Bediening van de dvd

Wanneer u het dvd-weergavescherm aanraakt, wordt het dvd-bedieningsscherm 
weergegeven. Hieronder ziet u een voorbeeld van het scherm voor dvd-video-bediening.

Bedieningstoets 1/2

Hiermee zoekt u het begin 
van het huidige hoofdstuk / 
Hiermee zoekt u een vorig 
hoofdstuk als u er, binnen 
1 seconde na aanvang van 
de weergave, op drukt / 
Hiermee spoelt u snel 
achteruit als u de toets ten 
minste 2 seconden lang 
ingedrukt houdt

Pauzeren en afspelen

DVD-informatieweergave

Hiermee zoekt u het begin van het volgende 
hoofdstuk / Hiermee spoelt u snel vooruit als u de 
toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt houdt

Weergave stoppen

Een dvd-bedieningsscherm 
verbergen

Hiermee wijzigt u de 
bedieningstoets

Laat het topmenuscherm verschijnen

Bedieningstoets 2/2

Hiermee wijzigt u de 
schermweergave
Hiermee wijzigt u de audiosporen

Hiermee wijzigt u de ondertitels

Hiermee wijzigt u de hoek

Hiermee wijzigt u de 
bedieningstoets 

Repeat (herhaald afspelen)
Hiermee geeft u het 
menucontrolescherm weer
Hiermee geeft u het scherm 
weer voor de invoer via het 
numerieke toetsenbord

Hiermee geeft u het menuscherm weer
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Gebruikershandleiding iPod/iPhone (Optioneel)

Bediening iPod/iPhone (Optioneel)

Een iPod/iPhone kan met de kabel (KCU-451iV) (afzonderlijk verkocht) op dit toestel worden 
aangesloten. U kunt een iPod die video's kan afspelen niet alleen aansluiten om naar muziek 
te luisteren, maar ook om videobestanden te bekijken.

Weergave van illustraties

Hiermee zoekt u het begin 
van het huidige bestand / 
Hiermee zoekt u een vorig 
bestand als u er op drukt 
binnen de tijd van 
1 seconde na aanvang 
van de weergave / 
Hiermee spoelt u snel 
achteruit als u de toets 
ten minste 2 seconden 
lang ingedrukt houdt

Pauzeren en afspelen

Hiermee zoekt u het begin van het volgende 
bestand / Hiermee spoelt u snel vooruit als u de 
toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt houdt

Vensterweergave
Voor weergave in 
Navigatiemodus.

Weergave zoekscherm
Zoek een gewenst • 
bestand
Willekeurig afspelen • 
(Shuffl e)

Repeat (herhaald afspelen)

Willekeurig afspelen (Shuffl e)

Hiermee zoekt u het begin van de volgende 
Afspeellijst/Artiest/Album/Podcast/Genre/Componist

Icoon van de toets voor directe modusoverschakelingHiermee zoekt u het begin van de vorige Afspeellijst/
Artiest/Album/Podcast/Genre/Componist

Weergave van iPod/
iPhone-informatie

Een gewenst muziekbestand 
zoeken
Bijvoorbeeld: zoeken op naam van de artiest.

1 Raak [  (Zoeken)] aan tijdens het 
afspelen.

2 Raak [OK] aan.

3 Raak de gewenste artiest aan.

Het Album-zoekscherm van de 
geselecteerde artiest wordt weergegeven.
Als u de gewenste artiest ten minste 2 
seconden lang aanraakt, worden alle 
nummers van de geselecteerde artiest 
afgespeeld.

4 Raak het gewenste album aan.

Het zoekscherm naar nummers van het 
geselecteerde album wordt weergegeven.
Als u het gewenste album ten minste 2 
seconden lang aanraakt, worden alle 
nummers van het geselecteerde album 
afgespeeld.

5 Raak het gewenste nummer aan.
Het geselecteerde nummer wordt 
afgespeeld.

Als u op [All] drukt, worden alle • 
nummers in de lijst afgespeeld.
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Gebruikershandleiding Bediening van de handsfree telefoon

Bediening van de handsfree telefoon

Handsfree bellen is mogelijk met behulp van een HFP (Hands-Free Profi le)-compatibele 
mobiele telefoon met de INE-S900R.

Hoe sluit u een BLUETOOTH-
compatibel toestel aan (pairing)

1 Druk op <MENU>.

2 Raak [Telefoon] aan.

3 Raak [Lijst toestellen] aan.

4 Raak [  (Zoeken)] aan.

Het systeem zoekt automatisch naar 
BLUETOOTH-compatibele toestellen in 
de nabijheid en toont ze in een lijst.

5 Raak de mobiele telefoon waarmee 
u verbinding wilt leggen, in de lijst 
aan.

6 Raak [Verbinden] aan.

Het systeem toont de productnaam en 
de toestelcode en wacht tot de mobiele 
telefoon verbinding krijgt met het systeem. 
Ga door naar stap 7 wanneer het systeem 
het bovenstaande scherm weergeeft. 
Meer informatie over het gebruik van 
de mobiele telefoon kunt u vinden in 
de gebruiksaanwijzing van de mobiele 
telefoon.

7 Laat de mobiele telefoon de 
apparaatnaam van het systeem 
zoeken en verifi eer die.

8 Voer de toestelcode van het systeem 
in de mobiele telefoon in om het 
systeem te registreren.
Er verschijnt een bericht op het scherm 
van het systeem en de BLUETOOTH-
verbinding is gelegd.

Wanneer u de mobiele telefoon • 
voor de eerste keer aansluit, wordt 
het telefoonboek automatisch 
gesynchroniseerd.

Een oproep beantwoorden

1 Wanneer u een inkomend gesprek 
ontvangt, weerklinkt de beltoon 
op het systeem en verschijnt het 
bericht van de ontvangen oproep.

2 Raak [  ] aan.
De oproep begint.

De telefoon ophangen

1 Raak [  ] aan.
De oproep eindigt.
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Gebruikershandleiding Installatie

Installatie

Tijdens het aansluiten op het elektrische systeem • 
van de auto, dient u op te letten voor componenten 
die in de fabriek werden geïnstalleerd (bv. 
boordcomputer). Maak geen aftakkingen in deze 
kabels om stroom te voorzien voor dit toestel. 
Zorg bij het aansluiten van de INE-S900R op 
de zekeringkast ervoor dat de zekering voor het 
circuit bedoeld voor de INE-S900R de juiste 
stroomsterkte heeft. Doet u dit niet, dan kan 
dit leiden tot schade aan het product en/of het 
voertuig. Neem bij twijfel contact op met uw 
Alpine-dealer.
Het hoofdapparaat moet binnen 40 graden ten • 
opzichte van het horizontale vlak in langsrichting.

0 – 40°

1 Controleer de benodigde onderdelen.

GPS-antenne 
(5 m)

Waterbestendig 
kussentje (voor 
de GPS-antenne)

Antennebevesti-
gingsplaat

×5

Kabelklem (voor 
de GPS-antenne)

Microfoon (3,5 m) Stroomkabel

Verbindingskabel 
AUX/PRE OUT

Verbindingskabel 
voor externe 
interface

USB-kabel

Voorplaat Montageframe Rubberen kapje

×2 ×6

Zeskantbout Beugelsleutel Kruiskopschroef

×8
Schroef

2 De GPS-antenne op het dak 
monteren.
Maak de montageplaats stof- en olievrij 
en monteer de GPS-antenne.

GPS-antenne

De GPS-antenne in het voertuig  e
monteren.
1 Maak de montageplaats schoon.
2 Breng de bevestigingsplaat van de 

GPS-antenne aan.
3 Bevestig de GPS-antenne.

GPS-antenne

Antennebevestigingsplaat

3 De GPS-antenne plaatsen.
1 Plaats de kabel met behulp van de 

voorziene kabelklemmen om hem strak 
aan te spannen.

2 Gebruik het waterbestendige kussentje 
wanneer u de kabel onder een van de 
rubberdichtingen van de wagen plaatst.

3 Bevestig de kabel in diverse punten met 
behulp van de overige kabelklemmen.

Kabelklem
Waterbestendig 
kussentje
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4 De microfoon monteren.

Microfoon

Kabelklem 
(apart verkrijgbaar)

5 Verwijder het montageframe van de 
hoofdeenheid.

Dit toestel

Beugelsleutels
(meegeleverd)

 Schuif het montageframe in het 
dashboard en bevestig het met de 
metalen haken.

Montageframe 
(meegeleverd)

Dashboard

Rubberen kapje 
(meegeleverd)

Dit toestel

Voorplaat *2 
(meegeleverd)

Zeskantbout 
(meegeleverd)

Steun

Drukplaten*1 

*1 Als het montageframe loszit in het 
dashboard, kunt u de drukplaten licht buigen 
om het probleem op te lossen.

*2 De bijgeleverde frontplaat kan worden 
gemonteerd.

6 Wanneer uw voertuig uitgerust is 
met de beugel, monteer dan de lange 
zeskantbout op het achterpaneel van 
de INE-S900R en plaats het rubberen 
kapje op de zeskantbout. Versterk 
de hoofdeenheid met de metalen 
montageband (niet meegeleverd) 
indien uw voertuig niet is uitgerust 
met de montagebeugel. Verbind 
de aardkabel van het toestel met 
een metalen plaats met behulp 
van een schroef (*1) die reeds is 
vastgemaakt op het chassis van het 
voertuig. Verbind alle kabels van 
de INE-S900R volgens de details 
omschreven in het onderdeel 
AANSLUITINGEN.

Dit toestel

Schroef

Chassis

*1

*2

Zeskantmoer (M5)

Schroefbout

Metalen 
montageband

Aardkabel

Voor de schroef gemarkeerd met "*2" dient u • 
een schroef te gebruiken die geschikt is voor de 
gekozen montageplaats.

7 Schuif de INE-S900R in het 
dashboard totdat u een klikgeluid 
hoort. Dit zorgt ervoor dat het 
toestel stevig op zijn plaats zit en 
niet per ongeluk uit het dashboard 
zal vallen.
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Gebruikershandleiding Aansluitingen

Aansluitingen

Aansluitingen 1/2

(oranje/wit)

(geel/blauw)

(oranje)

ACHTERUIT

HANDREM

ILLM

(groen/wit) SNELHEIDSSENSOR

ACC
(rood)

MASSA(zwart)

AUTOM ANT

(blauw)

ACCU

(geel)
15 A

(groen)

(groen/zwart)
(wit)

(wit/zwart)
(grijs/zwart)

(grijs)
(paars/zwart)

(paars)

(wit/bruin)

(roze/zwart) 

(blauw/wit)

(zwart)

AFSTANDSBEDIENING UIT

REMO

IN-INT

S-CONTROL IN

(zwart) MIC IN

Naar de pluskant van de 
signaalkabel voor het 
achteruitrijlicht van de auto
Naar de signaalkabel voor 
de handrem

Naar de verlichtingskabel van 
het instrumentenpaneel

Naar de snelheidspuls-
signaaldraad

Naar automatische 
antenne

Ontstekingssleutel

Accu

Luidsprekers

Linksachter

Linksvoor

Rechtsvoor

Rechtsachter

Naar kabel voor 
afstandsinvoer

Naar externe unit

Naar versterker

Naar de interfacebox van de 
stuurafstandsbediening

Naar microfoon

Antenne 
ISO-antenneaansluiting

JASO-antennestekker
(apart verkrijgbaar)

Naar scherminterface 
voertuig
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Aansluitingen 2/2

(geel)

AUX OUTPUT (rood)

(wit)

(geel)

(rood)

(wit)

RCA-verlengkabel 
(apart verkrijgbaar)

AUX INPUT

REAR OUT

FRONT OUT

SWL

SWR

USB-kabel 
(meegeleverd)

Naar Video-uitvoeraansluiting

Naar Audio-uitvoeraansluitingen 
(R, L)

Naar Video-invoeraansluiting

Naar Audio-invoeraansluitingen 
(R, L)

Versterker

Versterker

Versterker

Linksachter

Rechtsachter

Linksvoor

Rechtsvoor

Subwoofers

Naar achteruitrijcamera

GPS-antenne

iPod/iPhone 
(los verkrijgbaar)

Aansluitset 
KCU-451iV 
(apart verkrijgbaar)

CAMERA ACHTERAAN
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Specifi caties

NAVIGATIEGEDEELTE
Ontvangstfrequentie 1575,42 ±1 MHz
Ontvangstgevoeligheid -130 dB max.

GPS-ANTENNE-GEDEELTE
GPS-antennetype Vlakke microstrip-antenne
GPS-ontvangstfrequentie 1575,42 ±1 MHz
GPS-ontvangstgevoeligheid -130 dB max.
GPS-ontvangstmethode 12 parallelle kanalen
Buitenafmetingen 

Breedte 26 mm
Hoogte 12,9 mm
Diepte 26 mm

SCHERMGEDEELTE
Schermformaat 6,1"
Type LCD Transparant type TN LCD
Besturingssysteem TFT actieve matrix
Aantal pixels 336 960 stuks (480 × 3 × 234)
Effectief aantal pixels

99% of meer
Verlichtingssysteem LED

FM-TUNERGEDEELTE
Afstembereik 87,5 – 108,0 MHz
Bruikbare gevoeligheid mono 13,5 dBf (0,8 μV/75 ohm)
Gevoeligheid bij 50 dB 13,5 dBf (1,3 μV/75 ohm)
Afwisselende kanaalselectiviteit 80 dB
Signaal/ruis-verhouding 65 dB
Stereoscheiding 35 dB
Ontvangstverhouding 2,0 dB

MW-TUNERGEDEELTE
Afstembereik 531 – 1.602 kHz
Bruikbare gevoeligheid 22,5 μV/27 dBf

LW-TUNERGEDEELTE
Afstembereik 153 – 281 kHz
Gevoeligheid (IEC-standaard) 31,6 μV/30 dBf

USB-GEDEELTE
USB-vereisten USB 1.1/2.0
Max. stroomverbruik 1000 mA
USB-klasse USB (Afspelen van apparaat)/

USB (Klasse massageheugen)
Bestandssysteem FAT12/16/32
MP3-decodering MPEG-1/2 AUDIO-laag-3
WMA-decodering Windows Media™ Audio
AAC-decodering AAC-LC-formaat ".m4a"-

bestand
Aantal kanalen 2-kanaals (stereo)
Frequentierespons* 5 – 20 000 Hz (±1 dB)
Totale harmonische vervorming 0,02% (bij 1 kHz)
Dynamisch bereik 95 dB (bij 1 kHz)
Signaal/ruis-verhouding 95 dB
Kanaalscheiding 85 dB (bij 1 kHz)

De frequentierespons kan verschillen afhankelijk van de * 
coderingssoftware/bitsnelheid.

CD-/DVD-GEDEELTE
Frequentierespons 5 – 20 000 Hz
Snelheidsfl uctuaties 
(% WRMS)

Onder meetbare limiet

Totale harmonische vervorming 0,02% (bij 1 kHz)
Dynamisch bereik 95 dB (bij 1 kHz)
Kanaalscheiding 85 dB (bij 1 kHz)
Signaalsysteem NTSC/PAL
Horizontale resolutie 500 lijnen of meer
Niveau van video-uitvoer 1 Vp-p (75 ohm)
Signaal/ruis-verhouding 
van video

DVD: 60 dB

Signaal/ruis-verhouding 
van audio

Meer dan 105 dB

ONTVANGST
Golfl engte DVD: 666 nm

CD: 785 nm
Laserproduct KLASSE II

ALGEMEEN
Stroomvereiste 14,4 V DC

(11 – 16 V toegestaan)
Bedieningstemperatuur -20°C tot +60°C

Maximaal uitgangsvermogen 50 W × 4
Uitgangsvoltage 2000 mV/10k ohm
Lage tonen ±14 dB bij 60 Hz
Hoge tonen ±14 dB bij 10 kHz
Gewicht 2,3 kg
Niveau van audio-uitvoer

Preout (vooraan, achteraan): 2 V/10k ohm (max.)
Preout (subwoofer): 2 V/10k ohm (max.)
AUX OUT: 1,2 V/10k ohm

CHASSISMAAT
Breedte 178 mm
Hoogte 100 mm
Diepte 160 mm
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Dit product is voorzien van copyright-• 
beveiligingstechnologie die wordt beschermd door 
Amerikaanse patenten en andere intellectuele 
eigendomsrechten. Het gebruik van deze copyright-
beveiligingstechnologie moet zijn goedgekeurd 
door Macrovision en is enkel bedoeld voor gebruik 
in huis en beperkte kring tenzij Macrovision andere 
toestemmingen heeft verleend. Aanpassing of 
demontage is verboden.
Gefabriceerd onder licentie van Dolby • 
Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn 
handelsmerken van Dolby Laboratories.
Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaanse • 
patenten, nummer: 5,451,942 & andere 
Amerikaanse en wereldwijd uitgebrachte of 
aangevraagde patenten. DTS en het Symbool zijn 
geregistreerde handelsmerken en DTS Digital Out 
en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. 
Het product bevat software.
© DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
iPod is een handelsmerk van Apple Inc., • 
geregistreerd in de VS en andere landen..
iPhone is een handelsmerk van Apple Inc., 
geregistreerd in de VS en andere landen.
"Made for iPod" betekent dat een elektronisch • 
accessoire speciaal ontworpen is om op de iPod 
aangesloten te worden en door de ontwikkelaar zo 
gecertifi ceerd is dat het aan de kwaliteitsnormen van 
Apple voldoet.
"Works with iPhone" betekent dat een elektronisch • 
accessoire speciaal ontworpen is om op de iPhone 
aangesloten te worden en door de ontwikkelaar zo 
gecertifi ceerd is dat het aan de kwaliteitsnormen van 
Apple voldoet.
Apple is niet verantwoordelijk voor het functioneren • 
van dit apparaat en ook niet voor het feit of 
het voldoet aan de veiligheidseisen en overige 
regelgeving.
Windows Media en het Windows-logo zijn • 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken 
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten 
en/of andere landen.
DivX Certifi ed om DivX-video af te spelen• 
DivX, DivX Certifi ed en de daaraan verbonden 
logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden 
onder licentie gebruikt.
Het woordmerk en de logo's BLUETOOTH zijn • 
geregistreerde handelsmerken die eigendom 
zijn van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van 
deze handelsmerken door Alpine Electronics, Inc. 
geschiedt onder licentie.
"MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie onder • 
licentie van Fraunhofer IIS en Thomson."
"De aankoop van dit toestel biedt alleen een licentie • 
voor privé-, niet-commercieel gebruik en verleent 
geen toestemming noch enig recht om dit product te 
gebruiken in om het even welke commerciële (d.w.z. 
met winstoogmerk) real time-uitzending (land, 
satelliet, kabel en/of andere media), uitzending/
streaming via het internet, intranetten en/of andere 
netwerken of in andere elektronische systemen voor 
informatieverspreiding, zoals pay-audio of audio-on-
demand-toepassingen. Voor dergelijke toepassingen 
is een aparte licentie vereist. Meer informatie kunt u 
vinden op http://www.mp3licensing.com".

© 1993-2009 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden.
Gedeelten © 2010, Microsoft Corporation. Alle rechten 
voorbehouden.
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