
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
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8-INCH ADVANCED NAVI STATION

INE-W928R/INE-Z928E

7-INCH ADVANCED NAVI STATION

INE-W977BT/INE-W947E

ADVANCED NAVI STATION

INE-W925R/INE-W920R/
INE-S920E

MOBILE MEDIA STATION

IVE-W535BT/IVE-W535EBT/
IVE-W535ABT

• MirrorLink™ Operation Manual
Please read before using this equipment.

• MirrorLink™ Bruksanvisning 
Innan du använder utrustningen bör du läsa 
igenom denna användarhandledning.

• MirrorLink™-Bedienungsanleitung 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
bitte vor Gebrauch des Gerätes.

• MirrorLink™-gebruikershandleiding 
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens 
dit toestel te gebruiken.

• Guide d’utilisation de la fonction MirrorLink™ 
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.

• Руководство по эксплуатации MirrorLink™ 
Прочтите настоящее руководство перед 
началом использования оборудования.

• Manual de funcionamiento de MirrorLink™ 
Léalo antes de utilizar este equipo.

• MirrorLink™ — instrukcja obsługi 
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed 
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

• Manuale di funzionamento MirrorLink™ 
Si prega di leggere prima di utilizzare il 
attrezzatura.
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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 
dit toestel 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.

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

1 Druk op de -knop (AUDIO).

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

met dit toestel, worden er bronpictogrammen weergegeven op 
de bovenste banner.

• Afhankelijk van de aangesloten mobiele telefoon is het mogelijk 
dat Mirror Mode of Car Mode op dit toestel automatisch 
geselecteerd is zonder stap 2 uit te voeren.

3 Druk op de -knop (My Favorites) als de 
bovenste banner verdwenen is.
De Media Control-knop wordt onder aan het scherm 
weergegeven.
• De bovenste banner verdwijnt als er gedurende minstens 5 

seconden geen handeling uitgevoerd wordt of het midden van 
het scherm aangeraakt wordt.

<Weergavevoorbeeld Media Control-knop>

• Als de Media Control-knoppen gedurende minstens 5 seconden niet 
gebruikt worden, verdwijnt de weergave ervan. Door te drukken op 
de -knop (My Favorites) kunt u de weergave van de Media 
Control-knoppen in-/uitschakelen.

• Raak [ ] aan om de bedieningsmodus voor de Media Control-
knoppen te wijzigen.

• Raak [ ] aan om het scherm Media Control instellingen knop 
weer te geven.

• Raak [ ] aan om de bovenste banner weer te geven.

Mirror Mode

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

• U kunt de Mirror Mode niet gebruiken tijdens het rijden.

Car Mode

Alle automobieltoepassingen op een mobiele telefoon worden 
weergegeven op dit toestel.

• Als u een ander scherm dan Car Mode op uw mobiele telefoon 
weergeeft, zal dit toestel "Selecteer Auto Mode bron opnieuw." 
weergeven.

Raak de Media Control-knop  aan om de 
bedieningsmodus te selecteren.

• In de Mirror Mode/Car Mode kunt u vier patronen wijzigen.
• Functies waarvoor "OFF" geselecteerd is bij "Media Control 

instellingen knop" worden niet weergegeven.

Modus -1 (mobiele Android-telefoons)

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".
• 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.

De bedieningsmodus van de Media 
Control-knop wijzigen

Modus -1

Modus -2

Modus -3

Modus -4

Aanraken: terugkeren naar het vorige 
scherm.

Aanraken: het Home-scherm 
weergeven.

Aanraken: het menuscherm weergeven.
Blijven aanraken: het zoekscherm 
weergeven.
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Modus -2 (Nokia-telefoons)

Modus -3 (Muziekmodus)

Modus -4 (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).

Media Control instellingen knop
Media Control instellingen knop wordt uitgevoerd voor de Mirror 
Mode/Car Mode. Stel "ON" in om de Media Control knoppen te 
activeren.

Instelitem: Media Control instellingen knop
Inhoud instelling: OFF / ON (Oorspronkelijke instelling)

1 Raak [ ] aan bij de Media Control-knoppen.

2 Raak [ON] of [OFF].

• De Media Control-knoppen van een modus die ingesteld is op "OFF" 
worden niet weergegeven.

Overige instellingen
Media Xpander en Bron Volume Instellingen van MirrorLink worden 
toegepast op Compress Media.

Aanraken: terugkeren naar het vorige 
scherm.

Aanraken: het toepassingsscherm 
weergeven.

Aanraken: het zoekscherm weergeven.

Aanraken: nummer omhoog.
Blijven aanraken: snel vooruitspoelen.

Aanraken: afspelen/pauzeren.

Aanraken: nummer omlaag.
Blijven aanraken: snel terugspoelen.

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

Aanraken: het toepassingsscherm 
weergeven.

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

MirrorLink™-
configuratie 
(optioneel)
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