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• OWNER’S MANUAL
Please read before using this equipment.

• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa 
igenom denna användarhandledning.

• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
bitte vor Gebrauch des Gerätes.

• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens 
dit toestel te gebruiken.

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

• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите настоящее руководство перед 
началом использования оборудования.

• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.

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

• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il 
attrezzatura.
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Gebruiksaanwijzing

INSTALLEER HET APPARAAT CORRECT ZODAT DE 
BESTUURDER NIET DE MOGELIJKHEID HEEFT OM NAAR DE 
TV/VIDEO TE KIJKEN TENZIJ HET VOERTUIG STILSTAAT EN 
DE HANDREM IS AANGETROKKEN.
Het is gevaarlijk als de bestuurder naar de tv/video kijkt tijdens het 
besturen van een voertuig. Wanneer dit apparaat niet correct wordt 
geïnstalleerd, kan de bestuurder naar de tv/video kijken tijdens het 
rijden. Dit kan de bestuurder afleiden, waardoor hij zijn aandacht 
niet bij de weg houdt en er een ongeval wordt veroorzaakt. De 
bestuurder of andere mensen kunnen ernstig gewond raken.

KIJK NIET NAAR DE VIDEO TIJDENS HET RIJDEN.
Het bekijken van de video kan de bestuurder afleiden, waardoor hij 
zijn aandacht niet bij de weg houdt en er een ongeval wordt 
veroorzaakt.

GEBRUIK HET TOESTEL NIET WANNEER DIT U 
VERHINDERT VEILIG MET UW VOERTUIG TE RIJDEN.
Wanneer een functie uw langdurige aandacht vereist, dient u eerst 
volledig stil te staan voor u deze uitvoert. Parkeer uw voertuig 
steeds op een veilige plaats vooraleer u een functie gaat gebruiken. 
Doet u dit niet, dan loopt u het gevaar een ongeval te veroorzaken.

BEPERK HET VOLUME ZODAT U GELUIDEN BUITEN DE 
AUTO NOG STEEDS KUNT HOREN TIJDENS HET RIJDEN.
Een te hoog volumeniveau kan geluiden, zoals de sirene van een 
ambulance of waarschuwingssignalen langs de weg (bij overwegen, 
enz.) dempen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties en mogelijk 
tot een ongeval. EEN TE HOOG VOLUMENIVEAU IN EEN 
AUTO KAN OOK GEHOORSCHADE VEROORZAKEN.

BEPERK HET BEKIJKEN VAN HET SCHERM TIJDENS HET 
RIJDEN.
Door naar het scherm te kijken, kan de bestuurder worden afgeleid 
en niet voor zich kijken en zo een ongeval veroorzaken.

DEMONTEER OF WIJZIG HET TOESTEL NIET.
Indien u dit wel doet, kan dit leiden tot een ongeval, brand of 
elektrocutie.

ENKEL TE GEBRUIKEN IN AUTO'S MET EEN NEGATIEVE 
AARDING VAN 12 V.
(contacteer bij twijfel uw dealer). Indien u deze instructie niet 
opvolgt, kan dit leiden tot brand, enz.

HOUD KLEINE VOORWERPEN ZOALS SCHROEVEN BUITEN 
HET BEREIK VAN KINDEREN.
Wanneer deze worden ingeslikt, kan dit leiden tot ernstige 
verwondingen. Contacteer in dit geval onmiddellijk een dokter.

GEBRUIK DE CORRECTE AMPÈREWAARDE BIJ HET 
VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand of elektrocutie.

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

GEBRUIK DIT PRODUCT VOOR MOBIELE 12V-
TOEPASSINGEN.
Gebruik voor andere toepassingen kan leiden tot brand, elektrocutie 
of andere verwondingen.

PLAATS UW HANDEN, VINGERS OF VREEMDE 
VOORWERPEN NIET IN DE SLEUVEN VAN HET TOESTEL.
Indien u dit wel doet, kan dit leiden tot letsels of schade aan het 
product.

ZET ONMIDDELLIJK HET GEBRUIK STOP WANNEER ZICH 
EEN PROBLEEM VOORDOET.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsels of schade aan het 
product. Breng het toestel ter reparatie terug naar uw bevoegde 
Alpine-dealer of het dichtstbijzijnde Alpine-servicecenter.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING
Dit symbool wijst op belangrijke instructies. Het 
negeren van deze instructies kan ernstige 
verwondingen of de dood tot gevolg hebben.

OPGELET
Dit symbool wijst op belangrijke instructies. Het 
negeren van deze instructies kan verwondingen 
of materiële schade tot gevolg hebben.
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OPMERKING
Schoonmaken van het product
Gebruik een zachte, droge doek voor het regelmatig schoonmaken 
van het product. Voor hardnekkigere vlekken kunt u de doek enkel 
met water bevochtigen. Andere producten kunnen de verf oplossen 
of de kunststof beschadigen.

Temperatuur
Zorg ervoor dat de temperatuur in het voertuig tussen -20°C en 
+60°C ligt voor u het toestel inschakelt.

Onderhoud
Wanneer u problemen ervaart, probeer het toestel dan niet zelf te 
herstellen. Breng het toestel voor reparatie terug naar uw Alpine-
verdeler of het dichtstbijzijnde Alpine-servicecenter.

Plaats van installatie
Zorg ervoor dat de iLX-700 niet wordt geïnstalleerd op een plaats 
waar deze wordt blootgesteld aan:

• Direct zonlicht en warmte
• Hoge vochtigheid en water
• Overmatig veel stof
• Overmatige trillingen

De bediening van bepaalde functies van dit apparaat is erg 
complex. Daarom werd het noodzakelijk geacht deze functies in 
een speciaal scherm te verwerken. Op die manier blijft het bedienen 
van die functies beperkt tot momenten waarop het voertuig 
geparkeerd is. Zo blijft de aandacht van de bestuurder bij de weg en 
wordt hij niet afgeleid door de iLX-700. Deze maatregel werd 
doorgevoerd voor de veiligheid van de bestuurder en passagiers.
Sommige instelbewerkingen zijn niet mogelijk terwijl de wagen 
rijdt. De procedure die staat beschreven in de gebruiksaanwijzing, 
geldt enkel wanneer de auto geparkeerd is en de handrem 
aangetrokken is. De waarschuwing "Unable to operate while 
driving." wordt weergegeven wanneer u deze functies probeert te 
bedienen tijdens het rijden.

• De iLX-700 verbruikt een minimale hoeveelheid stroom, ook als het 
toestel is uitgeschakeld. Indien de geschakelde stroomkabel 
(ontsteking) van de iLX-700 rechtstreeks is aangesloten op de 
positieve (+) pool van de autobatterij, kan dit leiden tot een lege 
batterij. 
Om dit te voorkomen, kunt u een SPST-schakelaar (single pole, 
single throw) (apart verkrijgbaar) toevoegen. Vervolgens kunt u deze 
simpelweg in de OFF-stand laten als u het voertuig verlaat. Zet de 
SPST-schakelaar terug op ON voordat u de iLX-700 gebruikt. 
Raadpleeg "Aansluitingsschema van SPST-schakelaar (apart 
verkrijgbaar)" (pagina 33) voor meer informatie over het aansluiten 
van de SPST-schakelaar. Als de stroomkabel (ontsteking) is 
uitgeschakeld, moet hij worden losgekoppeld van het contactpunt van 
de accu indien het voertuig gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. 

De USB-aansluiting beschermen
• U kunt alleen een iPhone 5 (of een recenter model) of een 

USB-geheugen aansluiten op de USB-aansluiting van dit toestel. 
Indien u andere USB-producten gebruikt, kan een correcte 
werking niet worden gegarandeerd. 

• Maak enkel gebruik van de meegeleverde verbindingskabel 
wanneer u de USB-aansluiting gebruikt. Een USB-hub wordt 
niet ondersteund.

• Een USB-geheugen kan alleen gebruikt worden voor het 
overzetten van gegevensbestanden of uitvoeren van updates.

• Dit toestel biedt geen ondersteuning voor het afspelen van 
audio-/videogegevens of het bladeren door foto's die opgeslagen 
zijn op een USB-geheugen.

• iPhone, iTunes en CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., 
geregistreerd in de VS en andere landen.

• "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch accessoire 
specifiek werd ontworpen om te worden aangesloten op een iPod 
of iPhone en gecertificeerd is door de ontwikkelaar om te 
beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet 
verantwoordelijk voor de bediening van dit toestel of het voldoen 
ervan aan veiligheidsnormen en regelgeving. Merk op dat het 
gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone mogelijk de 
draadloze prestaties be.nvloedt.

OPGELET
Alpine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren 
gegevens enz., zelfs wanneer deze gegevens verloren zijn gegaan 
tijdens het gebruik van dit product.



Over Apple CarPlay
Met Apple CarPlay kunt u uw iPhone 5 of later vlot bedienen via het hoofdtoestel.

Over het beginscherm
Via het beginscherm van dit toestel hebt u rechtstreeks toegang tot de toepassingen die compatibel zijn met Apple CarPlay. 
Het Apple CarPlay-pictogram geeft aan of er een geschikte iPhone verbonden is.

iPhone is verbonden iPhone is niet verbonden

Functies

Pictogram voor 
instellingen

Pictogram audio-instelling
Pictogram voor 
instellingen

Pictogram audio-instelling
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Accessoirelijst
• iLX-700.................................................................................1
• Stroomkabel.........................................................................1
• Verzonken schroef (M5×8) ..................................................4
• Schroef (M5×8)....................................................................4
• AUX/CAMERA/CAN-kabel ...................................................1
• USB-verlengkabel................................................................1
• Microfoon.............................................................................1
• Frontplaat.............................................................................1
• Gebruiksaanwijzing .......................................................1 set

Uitlijning van bedieningselementen

-knop
Raak deze knop aan om het volume te verlagen. Raak deze 
knop gedurende minstens 2 seconden aan om het geluid te 
dempen.

-knop
Raak deze knop aan om het volume te verhogen.

Siri-knop
Hiermee kunt u de Siri-functie van de iPhone starten.

Home-knop
Druk op deze knop om het Home-scherm op te roepen.
Houd deze knop gedurende minstens 5 seconden 
ingedrukt om het toestel uit te schakelen.

/ -knop
Deze actie varieert overeenkomstig de audiovisuele 
toepassing (nummer omhoog/omlaag, terugspoelen/
vooruitspoelen enz.).
• U kunt het toestel resetten door de toetsen Home en Siri tegelijk 

gedurende 10 seconden ingedrukt te houden.

Aanraakbediening
Heel wat van de functies van dit toestel kunnen opgeroepen worden 
door het geïntegreerde aanraakpaneel zacht aan te raken.

• Raak de knoppen op het scherm lichtjes met het topje van uw vinger 
aan om het scherm te beschermen.

• Verwijder uw vinger van het scherm en probeer opnieuw als u een 
toets aanraakt en er geen reactie volgt.

• Knoppen op het scherm die niet kunnen worden bediend, worden in 
een matte kleur weergegeven.

Algemene knoppen op het scherm
[ ]: Hiermee kunt u terugkeren naar het vorige scherm. 

Afhankelijk van de functie, annuleert deze knop de 
handelingen die op het scherm zijn uitgevoerd.

[ ]: Sluit het venster.

Het toestel in- of uitschakelen
Sommige functies van dit toestel kunnen niet worden bediend terwijl 
het voertuig in beweging is. Zorg ervoor dat uw voertuig stilstaat op een 
veilige plaats en gebruik de handrem voordat u deze handelingen 
uitvoert.

1 Draai de contactsleutel naar de ACC- of ON-positie.
Het systeem schakelt in.

2 Houd de Home-knop gedurende minstens 5 
seconden ingedrukt om het toestel uit te schakelen.

• U kunt het toestel inschakelen door op de Home-knop of de Siri-knop 
te drukken.

• De iLX-700 is een precisietoestel. Zorgvuldig gebruik van het toestel 
moet u jaren probleemloos gebruik opleveren.

Aan de slag

Aansluitbaar op aansluitkast voor afstandsbediening
Met een optionele Alpine-aansluitkast voor de 
stuurafstandsbediening (niet bijgeleverd) kan dit toestel worden 
bediend met de bedieningselementen op het stuurwiel. Voor meer 
informatie neemt u contact op met uw Alpine-verdeler.

Over de knopbeschrijvingen die in deze 
Gebruiksaanwijzing worden gebruikt
De knoppen aan de voorzijde van het toestel worden vet (bv. 
Home) aangeduid. De knoppen op het aanraakscherm 
worden vet en tussen vierkante haakjes [ ] (bv. [ ]) 
aangeduid.
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Het systeem inschakelen
Bij het Alpine-systeem, zodra de contactsleutel naar ACC of ON is 
gedraaid, wordt het beginscherm automatisch weergegeven.

1 Wanneer het systeem voor het eerst wordt gebruikt, 
wordt het taalselectiemenu weergegeven. U kunt 
kiezen uit 20 talen. Raak het scherm aan, Schuif uw 
vinger omhoog of omlaag en raak vervolgens de 
gewenste taal aan.

2 Raak [OK] aan.
Het radioscherm wordt weergegeven.

• Wanneer u dit toestel voor het eerst inschakelt, wordt de 
demonstratiemodus automatisch gestart en worden de 
demonstratieschermen achtereenvolgens weergegeven. Om de 
demomodus uit te schakelen, raadpleegt u "Demonstratie-
instellingen" (pagina 25).

• Sommige functies van dit toestel kunnen niet worden bediend terwijl 
het voertuig in beweging is. Zorg ervoor dat het voertuig op een 
veilige plaats stilstaat en gebruik de handrem voordat u deze 
handelingen uitvoert.

Het volume wijzigen

Pas het volume aan door  of  aan te raken.
Het volume wordt doorlopend verhoogd als u  blijft aanraken.
Volume: 0 - 35

Snel dempen
De geluidsdempingsfunctie verlaagt het volumeniveau onmiddellijk 
naar 0.

Raak  gedurende minstens 2 seconden aan om de 
geluidsdemping te activeren.
Het audioniveau is 0.

Een item in een lijst bedienen

1 Om door een lijst te bladeren, raakt u het scherm aan 
en schuift u uw vinger omhoog of omlaag.
Het scherm bladert met uw vingerbeweging mee.

• Om een item te selecteren, raakt u het gewenste item aan op het 
scherm en heft u vervolgens uw vinger op zonder het scherm 
omhoog of omlaag te bewegen.

2 Raak de knop aan en verschuif uw vinger naar 
rechts of links om ON/OFF te wijzigen.

Siri gebruiken
U kunt de Siri-functie van uw iPhone gebruiken. Om Siri via dit toestel 
te kunnen gebruiken, moet deze functie ingeschakeld zijn in de 
instellingen van uw iPhone.

Druk op Siri.

Over handenvrij telefoneren
Als uw iPhone verbonden is met dit toestel, kunt u deze handsfree 
gebruiken. Bij inkomende oproepen wordt de informatie van de beller 
indien beschikbaar weergegeven.

• Raadpleeg het onderdeel over Apple CarPlay (pagina 13) voor meer 
informatie over de iPhone-modellen die met dit toestel gebruikt 
kunnen worden.

• U kunt het volume van de telefoon regelen of de luidsprekers kiezen 
die gebruikt moeten worden voor het geluid van de oproep. 
"Instelling Apple CarPlay" (pagina 27).

• Vermijd handsfree bellen bij druk verkeer of langs smalle of 
kronkelige wegen. Houd uw aandacht altijd bij het verkeer om 
ongevallen te vermijden.

• Sluit de ramen wanneer u belt om achtergrondlawaai te verminderen.
• Als u een microfoon gebruikt, dient u er zo rechtstreeks mogelijk in te 

spreken om de beste geluidskwaliteit te produceren.
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De functie Parkeerhulp onderbreken
Wanneer het toestel verbonden is met de CAN-interfacebox van het 
voertuig, wordt er het scherm Parkeerhulp weergegeven als er binnen 
een bepaalde afstand een obstakel gedetecteerd wordt door de voorste of 
achterste sensor van uw voertuig.
U kunt de onderbrekingstijd voor het parkeerhulpscherm aanpassen 
zoals beschreven in "Parkeer sensor onderbreking" op pagina 25.

• Afhankelijk van uw voertuig is het mogelijk dat deze functie niet 
wordt ondersteund.

Wanneer er op een bepaalde afstand een obstakel 
gedetecteerd wordt door de voorste of achterste sensor, 
wordt het scherm Parkeerhulp weergegeven en licht de 
aanduiding ( ~ ) van de overeenstemmende zone op.
Afhankelijk van de afstand tot het obstakel varieert de kleur van 
de aanduiding van geel (veraf) tot rood (dichtbij).

Voorbeeldweergave van het scherm Parkeerhulp

• U kunt het scherm Parkeerhulp ook activeren door het pictogram 
Parkeerhulp aan te raken op het beginscherm.

De modus Klimaat openen
Wanneer het toestel verbonden is met de CAN-interfacebox van het 
voertuig, kunt u de airconditioning van het voertuig controleren.
U kunt de onderbrekingstijd voor het klimaatscherm instellen zoals 
beschreven in "Klimaatscherm onderbreking" op pagina 25.

Het scherm Klimaat wordt getoond als u de 
airconditioning in uw voertuig regelt. 
Het Klimaat-modusscherm wordt weergegeven. U kunt de 
informatie over de airconditioning van uw voertuig bekijken op 
het scherm.

Voorbeeldweergave van het scherm Klimaat

• Afhankelijk van het type wagen is het mogelijk dat sommige functies 
niet beschikbaar zijn, zelfs niet als het toestel verbonden is met de 
CAN-interfacebox.

• U kunt het scherm Klimaat ook activeren door het pictogram Klimaat 
aan te raken op het beginscherm.

TuneIt toepassen
U kunt de geluidafstemming van dit toestel programmeren via een 
aangesloten iPhone. Daarnaast is het mogelijk om voor bepaalde 
voertuigen specifieke parameters te downloaden via de TuneIt-database 
van Alpine die opgeslagen is in de cloud. Via de TuneIt App kunt u ook 
aangepaste parameters uploaden zodat anderen deze kunnen gebruiken 
en er een score aan kunnen toekennen.
De geïnstalleerde TuneIt-app moet op de iPhone worden gestart voor 
verbinding wordt gemaakt met de hoofdeenheid.
U kunt TuneIt downloaden via de App Store van Apple. Raadpleeg uw 
Alpine-dealer voor meer informatie.

• De toepassing en de overeenkomstige specificaties en gegevens 
kunnen zonder kennisgeving verwijderd of beëindigd worden.

• Raadpleeg het onderdeel over Apple CarPlay (pagina 13) voor meer 
informatie over de iPhone-modellen die met dit toestel gebruikt 
kunnen worden.

Als u de bovenstaande procedure uitgevoerd hebt, kunt u uw iPhone 
gebruiken om audioaanpassingen door te voeren voor het toestel.

1 Zorg ervoor dat het toestel ingeschakeld is.

2 Start de TuneIt-App op de iPhone. Pas vervolgens 
het geluid van het toestel aan op de iPhone.

• U kunt het volumeniveau niet aanpassen via de iPhone.
• De instelling kan niet tegelijk op het toestel en de iPhone worden 

doorgevoerd.
• Als het toestel uitgeschakeld is enz., kunt u de geluidsinstellingen niet 

aanpassen via de iPhone.
• Houd u aan alle plaatselijke verkeersregels bij het gebruiken van 

deze functie.

Het geluid aanpassen via de iPhone
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Weergavevoorbeeld voor het hoofdscherm van de 
radio

Indicator voorkeuzenummer
Bandweergave
Frequentieweergave
Knop audio-instelling (Zie "De audio-instellingen 
configureren" op pagina 18)
Functietoets
Preselectieknop

Naar de radio luisteren

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

2 Raak [Radio] aan.
De radiomodus wordt geactiveerd en het scherm schakelt 
over naar het radiomodusscherm.

3 Raak [ ] aan om de gewenste 
radiofrequentieband te selecteren.
Elke aanraking schakelt als volgt tussen de banden:

4 Raak [Tune] aan om de afstemmingsmodus te 
selecteren.

• Er zijn twee modi die u kunt selecteren voor auto tuning 
(automatisch afstemmen), DX (afstand) en Local (lokaal):

- DX-modus (afstand); 
Zowel sterke als zwakke zenders worden afgestemd.

- Lokale modus; 
Enkel sterke zenders worden afgestemd.
De standaardinstelling is DX.

• Als "Preset" of "PTY" weergegeven wordt, raakt u herhaaldelijk 
[Tune] aan tot de afstemmingsmodus weergegeven wordt.

5 Raak [ ], [ ] of [ ], [ ] aan om de radiofrequentie 
respectievelijk naar boven of beneden te wijzigen.
Indien u in handmatige modus de toets blijft aanraken, 
wordt de frequentie voortdurend gewijzigd.

Zenders manueel instellen

1 Stem af op een gewenste radiozender die u in het 
preselectiegeheugen wilt opslaan door handmatige 
of automatische zoekafstemming te gebruiken.

2 Raak gedurende minstens 2 seconden een van de 
preselectieknoppen aan.
De geselecteerde zender wordt opgeslagen.

3 Herhaal de procedure om tot 5 andere stations op 
dezelfde band op te slaan.
Om deze procedure voor andere banden te gebruiken, 
selecteert u gewoon de gewenste band en herhaalt u de 
procedure.

In het totaal kunnen 30 zenders worden opgeslagen in het 
preselectiegeheugen 
(6 zenders per frequentieband: FM1, FM2, FM3, MW of LW).

• Als een preselectiegeheugen reeds is ingesteld onder hetzelfde 
preselectienummer, wordt dit nu gewist en wordt de nieuwe zender 
opgeslagen.

Zenders automatisch instellen
De tuner zal automatisch 6 sterke zenders binnen de geselecteerde 
frequentieband zoeken en opslaan in volgorde van signaalsterkte.

Na de gewenste frequentieband te hebben geselecteerd, 
raakt u [A.Memo] gedurende minstens 2 seconden aan.
De tuner zal automatisch 6 sterke zenders zoeken en opslaan 
onder de preselectieknoppen in volgorde van signaalsterkte.
Zodra het automatisch opslaan is voltooid, wordt de zender in 
preselectienummer 1 geselecteerd.

• Wanneer geen zenders worden opgeslagen, zal de tuner terugkeren 
naar de zender waarnaar u aan het luisteren was voor de 
automatische geheugenprocedure begon.

• U kunt dit proces annuleren door [A.Memo] aan te raken terwijl de 
tuner automatisch zenders zoekt. Door te annuleren wordt de 
preselectie van de tuner naar de vorige instelling teruggezet.

Afstemmen op vooraf ingestelde zenders
Selecteer in een band het gewenste preselectienummer om af te 
stemmen op de zender die opgeslagen is onder dat nummer.

1 Raak herhaaldelijk [ ] aan tot de gewenste band 
wordt weergegeven.

2 Raak een van de preselectieknoppen aan die een 
zender opgeslagen heeft.
De ingestelde zender wordt ontvangen.

• U kunt de vooraf ingestelde zender ook wijzigen door [ ] of [ ] aan 
te raken wanneer de afstemmingsmodus voor "Preset" gekozen is.

Radio

FM-1  FM-2  FM-3  MW  LW  FM-1

DX Seek Local Seek Handmatig

Verschuif uw vinger 
naar links of rechts.
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Weergavevoorbeeld voor RDS-informatie

Indicator voorkeuzenummer
Bandweergave
Frequentieweergave
Functietoets
Preselectieknop
Informatiegedeelte
RDS-indicator
Knop audio-instelling (Zie "De audio-instellingen 
configureren" op pagina 18)

AF (alternatieve frequenties) in- of 
uitschakelen
RDS (Radio Data System) is een radio-informatiesysteem dat gebruik 
maakt van de 57 kHz-hulpdraaggolf van normale FM-uitzendingen. 
RDS zorgt ervoor dat u een waaier aan informatie ontvangt zoals 
verkeersinformatie en zendernamen, en schakelt automatisch over naar 
een sterkere zender die hetzelfde programma uitzendt.

1 Druk op de Home-knop.

2 Raak [Radio] aan.
De radiomodus wordt geactiveerd en het scherm schakelt 
over naar het radiomodusscherm.
• De weergegeven inhoud varieert afhankelijk van de laatst 

geselecteerde band. (bv. [RadioFM1] enz.).

3 Raak [AF] aan op de onderste balk om AF 
(alternatieve frequenties) in of uit te schakelen.
Als AF ON is, licht de "AF"-aanduiding op.

• RDS-modus wordt niet weergegeven voor de MW- of LW-band.
• Als de AF ON-modus (alternatieve frequenties) is geselecteerd, stemt 

het toestel automatisch af op een zender met sterk signaal uit de AF-
lijst.

• Gebruik de AF OFF-modus (alternatieve frequenties) als 
automatisch opnieuw afstemmen niet nodig is.

Tips
• Wanneer het toestel het PTY31-signaal (Emergency Broadcast) 

ontvangt, zal het toestel enkel "Alarm" weergeven op het scherm 
wanneer PTY31 is ingeschakeld. Raadpleeg "Instelling PTY31-
ontvangst (Nooduitzending) (Emergency Broadcast)" (pagina 28) 
voor meer informatie over de bediening.

• De digitale RDS-gegevens bevatten de volgende informatie:

• Raadpleeg pagina 28 voor meer informatie over "PI 
SEEKinstelling", "Regionale (lokale) (Local) RDS-zenders 
ontvangen", "De taal voor PTY (Programme Type) wijzigen" en 
"Instelling PTY31-ontvangst (Nooduitzending) (Emergency 
Broadcast)".

Verkeersinformatie ontvangen

Raak [TA] aan om de modus Verkeersinformatie in te 
schakelen.

De TA-indicator licht op.

Wanneer het toestel afstemt op een zender voor 
verkeersinformatie, licht de TP-indicator op.

Verkeersinformatie kunt u enkel horen wanneer het wordt 
uitgezonden. Wanneer de verkeersinformatie niet wordt 
uitgezonden, schakelt het toestel over op de stand-bymodus.
Wanneer een uitzending met verkeersinformatie begint, ontvangt 
het toestel dit automatisch en wordt "T.Info" weergegeven.

Wanneer de uitzending met verkeersinformatie is beëindigd, 
schakelt het toestel automatisch over op de stand-bymodus.

• Wanneer het signaal van de uitzending met verkeersinformatie 
beneden een bepaald niveau zakt, blijft het toestel gedurende 
1 minuut in de ontvangstmodus. Wanneer het signaal langer dan 70 
seconden beneden een bepaald niveau blijft, knippert "TA" op het 
scherm.

• Als u niet naar de ontvangen verkeersinformatie wilt luisteren, raakt 
u [TA] aan om het verkeersinformatiebericht over te slaan.
De verkeersinformatiemodus blijft ingeschakeld om het volgende 
bericht met verkeersinformatie te ontvangen.

• Indien u het volumeniveau wijzigt tijdens het beluisteren van 
verkeersinformatie, dan zal het gewijzigde volume worden 
opgeslagen. Wanneer u de volgende keer verkeersinformatie 
ontvangt, zal het volumeniveau automatisch overschakelen naar het 
opgeslagen niveau.

• Als de verkeersinformatiemodus wordt geactiveerd, schakelt het 
toestel automatisch naar de radiobron (zelfs als u een andere bron 
selecteert, uitgezonderd navigatie) en wordt de verkeersinformatie-
uitzending uitgezonden. Het toestel keert terug naar de vorige bron 
als de verkeersinformatie beëindigd is.

RDS

Verschuif uw vinger 
naar links of rechts.

PI Programme Identification (programma-identificatie)

PS Programme Service Name (programmanaam)

AF List of Alternative Frequencies (lijst met alternatieve 
frequenties)

TP Traffic Programme (verkeersprogramma)

TA Traffic Announcement (verkeersaankondiging)

PTY Programme Type (programmatype)

EON Enhanced Other Networks (versterkte andere netwerken)
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Verkeersinformatie handmatig 
ontvangen

1 Raak [TA] aan om de modus Verkeersinformatie in 
te schakelen.
De TA-indicator licht op.

2 Raak [ ] of [ ] aan.
Zoekt de zender die de verkeersinformatie uitzendt.

• U kunt verkeersinformatie zoeken in de modus DX-zoeken of Local-
zoeken.

PTY (programmatype)-afstemming

1 Raak [PTY Search] aan.
Het scherm PTY-lijst selecteren wordt weergegeven.

2 Raak het geselecteerde programmatype aan om te 
beginnen te zoeken naar een zender van dat type.
Als er geen PTY-zender wordt gevonden, wordt "No PTY." 
weergegeven.

3 Raak [Tune] aan om de PTY-afstemmingsmodus te 
selecteren. 
De PTY-modus wordt geactiveerd.

4 Om de zender in PTY te selecteren, raakt u [ ] of [ ] 
aan.

Nieuwsprioriteit
Deze functie geeft prioriteit aan het nieuwsprogramma. Het programma 
waar u momenteel naar luistert, wordt onderbroken zodra het 
nieuwsprogramma wordt uitgezonden.

Raak [News] aan om de modus PRIORITY NEWS te 
activeren.
De "NEWS"-aanduiding wordt weergegeven op het scherm. 
Raak [News] nogmaals aan om de modus nieuwsprioriteit uit te 
schakelen en terug te keren naar het programma waarnaar u 
aan het luisteren was.

Radiotekst weergeven
Tekstberichten van radiozenders kunnen worden weergegeven.

1 Stem af op een radiozender die tekstberichten 
uitzendt.

2 Raak herhaaldelijk het informatiegebied ( ) 
(pagina 12) in de FM-radiomodus aan om over te 
schakelen naar de gewenste weergave.

Apple CarPlay is een slimmere en veiligere manier om uw iPhone in de 
auto te gebruiken. Met Apple CarPlay kunt u de handelingen die u op 
uw iPhone tijdens het rijden wilt uitvoeren, weergeven op de iLX-700. 
U kunt richtingaanwijzingen krijgen, bellen, berichten verzenden en 
ontvangen, en muziek beluisteren terwijl u toch uw aandacht op de weg 
houdt. U hoeft hiervoor alleen maar uw iPhone aan te sluiten op 
de iLX-700.

• Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u uw iPhone met behulp 
van een Lightning-naar-USB-kabel (geleverd bij de iPhone) 
aansluiten op de iLX-700.

• Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar tijdens het rijden.

iPhone-modellen die met dit toestel kunnen worden 
gebruikt

• De volgende toestellen zijn getest en werken met dit toestel. De 
correcte werking van eerdere versies kan niet worden gegarandeerd.

iPhone 5s: versie 7.1
iPhone 5c: versie 7.1
iPhone 5: versie 7.1

Toegang tot Apple CarPlay

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

2 Raak [Apple CarPlay] aan.
De Apple CarPlay-modus wordt geactiveerd.
Raak het gewenste app-pictogram aan op de iLX-700 of 
gebruik de Siri-functie door op de Siri-knop te drukken.

• De App moet compatibel zijn met Apple Carplay om weergegeven te 
worden op het beginscherm.

Radiotekstmodus (PS/Radiotekst)

Nummerinformatiemodus (PS/PTY/Naam van de titel/Naam 
van de artiest/Naam van het album)

Apple CarPlay 
(optioneel)
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Externe apparaten bedienen (optioneel)
Om apparaten te bedienen die aangesloten zijn op de AUX-aansluiting 
van de iLX-700, volgt u de onderstaande procedure.

• Schakel "AUX In" in. Zie "De AUX-modus instellen" (pagina 27).

• Videobeelden worden geblokkeerd tijdens het rijden.

1 Druk op de Home-knop.

2 Raak [AUX]* aan.
Het Auxiliary (AUX)-modusscherm wordt weergegeven.

* De naam die onder "De auxiliaire naam instellen" (pagina 27) 
opgegeven is als modusnaam, wordt weergegeven.

AUX-bedieningsscherm tijdens het afspelen van een 
videobestand

Raak het scherm aan.
Het Auxiliary (AUX)-bedieningsscherm wordt weergegeven.

Voorbeeld van het AUX-hoofdscherm

[ ]
Hiermee roept u het scherm Scherminstellingen op. 
(Zie "De scherminstellingen configureren" op pagina 21)

• Het bedieningsscherm toont het visuele scherm in de hulpmodus 
(AUX) gedurende 5 seconden nadat een handeling werd 
uitgevoerd.

Raak het weergavepaneel aan om het bedieningsscherm 
opnieuw te openen.

[ ]
Hiermee roept u het scherm Geluidsinstellingen op. 
(Zie "De audio-instellingen configureren" op pagina 18)

• Door de AUX-naam in te stellen voor de modus DVB-T, kan deze 
worden gebruikt en worden de individuele bedieningsschakelaars 
ervan getoond. Zie "De auxiliaire naam instellen" (pagina 27).

Bedienen van de mobiele digitale TV-
ontvanger (DVB-T)
Om een mobiele digitale tv-ontvanger (DVB-T) (optioneel) te bedienen, 
stelt u "De auxiliaire naam instellen" (pagina 27) in op DVB-T.

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

2 Raak [DVB-T] aan.
Het beeldscherm toont het scherm DVB-T-modus.

Extern apparaat 
(optioneel)

WAARSCHUWING
Het is gevaarlijk (en in sommige landen verboden) om 
als bestuurder TV/video te bekijken tijdens het rijden. 
De bestuurder kan worden afgeleid van het zicht op 
de baan en er kan een ongeluk gebeuren.

Installeer de iLX-700 correct zodat de bestuurder 
geen tv/video kan kijken tenzij het voertuig gestopt is 
en de handrem aangetrokken is. 

Als de iLX-700 niet correct is geïnstalleerd, zal de 
bestuurder tijdens het rijden tv/video kunnen bekijken 
en afgeleid worden van de baan, waardoor er een 
ongeluk kan gebeuren. De bestuurder of andere 
personen kunnen ernstig gewond geraken.

Veranderen naar de Modus Mobiele 
Digitale TV-ontvanger (DVB-T)
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Wanneer u het scherm aanraakt in DVB-T-modus, wordt het 
bedieningsscherm getoond. Raadpleeg de handleiding van de 
aangesloten digitale TV-ontvanger (DVB-T) voor meer informatie over 
de bediening ervan.

Voorbeeld weergave van het scherm 
menubedieningsmodus

[ ]
Hiermee roept u het scherm Scherminstellingen op. 
(Zie "De scherminstellingen configureren" op pagina 21)
[ ]
Hiermee roept u het scherm Geluidsinstellingen op. 
(Zie "De audio-instellingen configureren" op pagina 18)
[ ]
Hiermee schakelt u het Kanaal nummer / Favoriete kanaal 
nummer naar beneden.
[ ]
Hiermee schakelt u het Kanaal nummer / Favoriete kanaal 
nummer naar omhoog.
[Tune] (Channel of Favourite)
Hiermee schakelt u tussen kanaalmodus en favoriete 
kanaalmodus.
[EPG]
Maak gebruik van de Elektronische Programmagids (EPG). 
[Menu]
Roep het menuscherm op.
[Menu Control]
Roep het menubedieningsmodus op.
[A/V]
Verandert de bron.
[Scan]
Raak de schakelaar aan om te beginnen met de 
scanprocedure.

• Als de instelling voor "Directe Aanraakbediening Instellen" 
(pagina 27) ingesteld is op "On", kunt u de directe aanraakbediening 
gebruiken. Directe aanraak-bedieningsschakelaars worden op het 
scherm weergegeven om te bedienen. Raak [Control] aan om het 
bedieningsscherm weer te geven.

U kunt de beelden van een optionele camera bekijken op het scherm van 
de hoofdeenheid.
Kies eerst het geschikte cameratype (Rear of Other). Raadpleeg "De 
invoer van de camera instellen" (pagina 26) voor meer informatie.
Achteruitrijcamera:
Als er een HCE-C305R-/HCE-C300R-/HCE-C210RD-/
HCE-C200R-/HCE-C155-/HCE-C115-/HCE-C105-camera 
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's:
Stel deze functie in wanneer u een andere camera dan een 
achteruitrijcamera (bv. een interieurcamera of een zijcamera) 
aansluit.

Achteruitrijcamera gebruiken
Stel "Positie" in op "Rear". Zie "De invoer van de camera instellen" op 
pagina 26.

1 Schakel de versnellingspook naar de 
achteruitpositie (R).
Zolang de auto in zijn achteruit staat, worden de beelden 
van de achteruitrijcamera weergegeven.

2 Als u de versnellingspook naar een andere positie 
dan achteruit (R) schakelt, geeft de monitor opnieuw 
het vorige scherm weer.

• Vertrouw nooit volledig op een camera wanneer u achteruitrijdt. Kijk 
altijd achterom en gebruik de camera slechts als extra hulp.

• Deze functie werkt wanneer de achteruitrijkabel correct is 
aangesloten.

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

2 Raak [Camera] aan.

Over het DVB-T-bedieningsscherm Bediening van de 
camera 
(optioneel)

U kunt de kwaliteit van het camerabeeld aanpassen.
Instellingsitems: Helderheid / Kleur / Contrast 
Raadpleeg "Scherminstellingen" (pagina 21).

De beelden van de achteruitrijcamera 
weergeven als de auto in de 
achteruitversnelling staat

De beelden van de achteruitrijcamera 
handmatig weergeven
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1 Raak het scherm aan wanneer het beeld van de 
camera wordt vertoond. 
Het bedieningsscherm wordt weergegeven op het scherm.
• Na een time-out van 5 seconden keert het bedieningsscherm 

terug naar het camerabeeldscherm.

2 Raak [Guide Off] aan op het weergavescherm voor 
de achteruitrijcamera.
De gids verdwijnt, waarna de schakelaar [Guide Off] 
veranderd naar [Guide On].

3 Raak [Guide On] aan om de gids weer in te 
schakelen.

1 Raak het scherm aan wanneer het beeld van de 
camera wordt vertoond. 
Het bedieningsscherm wordt weergegeven op het scherm.
• Na een time-out van 5 seconden keert het bedieningsscherm 

terug naar het camerabeeldscherm.

2 Raak [Caution ↑] of [Caution ↓] aan.

• Om makkelijker aan te raken, verplaatst de locatie van de 
waarschuwing naar de bovenkant of onderkant van het scherm.

U kunt via "Scherminstellingen" (pagina 21) de vooraf ingestelde 
waarden van de camera oproepen.

1 Raak het scherm aan wanneer het beeld van de 
camera wordt vertoond.
Het bedieningsscherm wordt weergegeven op het scherm.
Na een time-out van 5 seconden keert het 
bedieningsscherm terug naar het camerabeeldscherm.

2 Raak [Preset] aan.

Over de Achteruitrijcamera-gids
Om te gids te tonen zet "De gidsweergave in- of uitschakelen" 
(pagina 16) op "Aan". Om de gids aan te passen, raadpleeg "De 
achteruitrijcameragids aanpassen" (pagina 26). U kunt de gids in het 
scherm van de achteruitrijcamera ook uitzetten.

De betekenis van de aanduidingstekens

Wanneer het voertuig in zijn achteruit staat, zal het beeldscherm het 
zicht van de achteruitrijcamera weergeven. Er verschijnen symbolen om 
de voertuigbreedte en de afstand vanaf de achterbumper te visualiseren.

Tekens voor de voertuigbreedte (rood, geel en groen 
in volgorde van afstand)
Indien juist gekalibreerd, zullen de tekens de breedte van 
het voertuig weergeven. Dit ondersteunt het traject van de 
auto wanneer u in een rechte lijn achteruitrijdt.

De tekens vertegenwoordigen de afstand vanaf de 
achterkant van het voertuig (vanaf het uiteinde van de 
bumper).
• De tekens verplaatsen zich niet synchroon met het stuur.
• Stem de tekens af op de breedte van de auto.

Tekens van de afstandsbegeleiding
De tekens vertegenwoordigen de afstand vanaf de 
achterkant van het voertuig (vanaf het uiteinde van de 
bumper).
• De tekens verplaatsen zich niet synchroon met het stuur.
• Wij raden u aan de werkelijke afstand ten opzichte van 

de tekens te meten als de auto op een vlakke 
ondergrond staat.

• Afhankelijk van de staat van de auto en de staat van het wegdek kan 
het gezichtsveld verschillen.

• De camera heeft maar een beperkt gezichtsveld. Objecten uit extreme 
hoeken van de camera (bijvoorbeeld onder de bumper of aan de 
tegenovergestelde uiteinden van de bumper) kunnen mogelijk buiten 
het gezichtsveld vallen.

• Het beeld van de achteruitrijcamera kan een tint hebben die afwijkt 
van de werkelijke omgeving.

• Afhankelijk van het voertuig kan de begeleiding afwijken naar links 
of rechts. Dit duidt niet op een storing.

De gidsweergave in- of uitschakelen

De locatie van het waarschuwingsbericht 
aanpassen

De aangepaste waarden van de camera 
oproepen
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Afstandsbegeleidingsteken

De afstandsbegeleiding vertegenwoordigt de vrije afstand vanaf de 
bumper op het wegdek. Het is lastig om precies de afstand te schatten 
van voorwerpen boven het wegdek.
In het volgende voorbeeld bedraagt de afstand tot A 0,5 m en tot B 1 m.

<Scherm>

<Posities van A, B en C>

Op het scherm is de vrachtwagen volgens de tekens van 
de afstandsbegeleiding ongeveer 1 m verwijderd (bij 
positie B). In werkelijkheid zou je echter bij het 
terugrijden naar positie A tegen de truck aanrijden.
In het scherm lijken positie A, B en C geordend op 
nabijheid. Dit is echter incorrect, aangezien positie A en 
C dezelfde afstand hebben, en B verder weg is dan 
positie A en C.

• Het verlengingsteken van de voertuigbreedte vertegenwoordigt de 
afstand tot het wegdek. De afstand tot een voorwerp op het wegdek 
wordt niet nauwkeurig weergegeven door de begeleiding.

• Onder de volgende omstandigheden kan het zicht op het scherm 
beperkt worden. Dit duidt niet op een storing.

- Wanneer het donker is (tijdens de nacht enz.).
- Onder zeer hoge of lage temperatuur.
- Wanneer waterdruppels het zicht beperken, of wanneer de 

vochtigheid erg hoog is (zoals tijdens regenachtig weer, enz.).
- Wanneer er vuil (zoals modder, enz.) zich op de camera, of 

eromheen, bevinden.
- Wanneer zonlicht of koplampen rechtstreeks op de cameralens 

schijnen.

Fouten tussen het scherm en het feitelijke wegdek
In de volgende omstandigheden kunnen fouten ontstaan tussen de 
begeleiding en het feitelijke wegdek. (De afbeeldingen laten een geval 
zien waarin de camera is geïnstalleerd op de standaard positie.)

Wanneer er zich een steile helling achter de auto 
bevindt (voorbeeld)

<Scherm>

<Situatie van de auto>

De tekens van de afstandsbegeleiding 
vertegenwoordigen de afstand van een plat wegdek. 
Daarom zal, in het geval van een opgaande helling, de 
getoonde afstand tot de bumper kleiner zijn dan de 
daadwerkelijke afstand. Bijvoorbeeld, als er zich een 
voorwerp op de opgaande helling bevindt, zal dit 
voorwerp verder weg lijken dan dat het in de 
werkelijkheid is.
Er zou dan ook een fout kunnen optreden tussen de 
begeleiding en de werkelijke positie van de auto op het 
wegdek.

C

B

A (ongeveer 0,5 m)

Ongeveer 1 m

Tekens van de afstandsbegeleiding

Feitelijke afstanden

Fout Fout
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Wanneer er zich een steile helling omlaag achter de 
auto bevindt (voorbeeld)

<Scherm>

<Situatie van de auto>

Daarom zal, in het geval van een neergaande helling, de 
getoonde afstand tot de bumper groter zijn dan de 
daadwerkelijke afstand. 
Als er zich een voorwerp op de neergaande helling 
bevindt, zal dit voorwerp verder weg lijken dan dat het in 
de werkelijkheid is.
Er zou dan ook een fout kunnen optreden tussen de 
begeleiding en de werkelijke positie van de auto op het 
wegdek.

Andere Camera-bediening
Stel "Other" in bij "Positie" (pagina 26).

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

2 Raak [Camera] aan.

De locatie van het waarschuwingsbericht voor andere camera's kan 
aangepast worden. Raadpleeg "De locatie van het 
waarschuwingsbericht aanpassen" (pagina 16) voor de bediening.

U kunt via "Scherminstellingen" (pagina 21) de vooraf ingestelde 
waarden van de camera oproepen. Raadpleeg "De aangepaste waarden 
van de camera oproepen" (pagina 16) voor de bediening.

De audio-instellingen configureren

1 Raak [ ] aan op het beginscherm.
Het hoofdscherm met instellingen wordt weergegeven.

2 Raak [Audio] aan.
Het scherm Audio-instellingen wordt weergegeven.
• U kunt het scherm Audio-instellingen voor elk 

toepassingsscherm weergeven. Raak [ ] aan op een van de 
toepassingsschermen.

3 Selecteer het gewenste item.
Als " " verschijnt, is er een andere hiërarchie. Raak het 
gewenste item aan.
Als " " niet verschijnt, gaat u verder met stap 4.

Instellingsitems: Balance / Fader / Bass*1*2 / Treble*1*2 / 
Subwoofer*3 / Subwoofer level*2*4 / Subwoofer 
fase*4 / Bass Engine SQ*1 / Bass type*1*5 / 
Bass*1*5 / Applicatie volume / Media 
Xpander*1*2 / EQ Presets*1*2 / Uitschakelen

*1 Deze items zijn uitgeschakeld wanneer DEFEAT ingesteld is op ON.
*2 Deze items zijn uitgeschakeld wanneer Bass Engine SQ ingesteld is 

op ON.
*3 Dit item is uitgeschakeld wanneer er een gedownloade Bass Engine 

SQ-parameter gebruikt wordt via de TuneIt-App.
*4 Deze items zijn uitgeschakeld wanneer Subwoofer ingesteld is op 

OFF.
*5 Deze items zijn uitgeschakeld wanneer Bass Engine SQ ingesteld is 

op OFF.

4 Raak [ ] of [ ] enz. aan om de instellingen te 
veranderen.

Over het aanpassen van de locatie van het 
waarschuwingsbericht

Over de aangepaste beeldkwaliteitwaarde

Fout Fout

Instellingen
Audio-instellingen

Stappen 1 tot 5 hieronder zijn algemene handelingen voor elk 
"instellingsitem" van de audio-instellingen. Raadpleeg elke 
sectie voor meer informatie.
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5 Raak [ ] aan om terug te keren naar het scherm van 
de hoofdtoepassing.
Raak [ ] aan om naar het vorige scherm terug te keren.

• Zet de contactsleutel niet op OFF onmiddellijk na het wijzigen van 
de instellingen onder Audio-instellingen (terwijl het systeem 
automatisch gegevens schrijft). Anders zijn de instellingen mogelijk 
niet gewijzigd.

• Voor meer informatie over het gebruiken van het lijstscherm 
raadpleegt u pagina 9.

Over TuneIt
Het is ook mogelijk om de Audio-instellingen van dit toestel te 
configureren via de TuneIt-App die geïnstalleerd is op uw iPhone.
Daarnaast is het mogelijk om voor bepaalde voertuigen specifieke 
parameters te downloaden via de TuneIt-database van Alpine.
Via de TuneIt App kunt u ook aangepaste parameters uploaden zodat 
anderen deze kunnen gebruiken en er een score aan kunnen toekennen.
In de modus Geluidsregeling wordt "TuneIt connected." weergegeven 
op het scherm Audio-instellingen, en kunt u geen handelingen 
uitvoeren.

• U kunt TuneIt downloaden via de App Store van Apple.
• Time Correction, Crossover en Parametric EQ kunnen alleen 

ingesteld worden via de TuneIt-App.
• Raadpleeg eveneens "TuneIt toepassen" op pagina 10.

De balans regelen (tussen links en 
rechts)
U kunt het volume van de linker en de rechter luidsprekers regelen.

Instellingsitem: Balance
Inhoud instelling: L (links) 15 tot R (rechts) 15 (Oorspronkelijke 

instelling: 0)

De fader regelen (tussen voor en achter)
U kunt het volume van de voorste en de achterste luidsprekers regelen.

Instellingsitem: Fader
Inhoud instelling: F (voor) 15 tot R (achter) 15 (Oorspronkelijke 

instelling: 0)

Het niveau voor lage tonen instellen
U kunt de lage tonen versterken of verzwakken.

Instellingsitem: Bass
Inhoud instelling: -7 tot +7 (Oorspronkelijke instelling: 0)

Het niveau voor hoge tonen instellen
U kunt de hoge tonen versterken of verzwakken.

Instellingsitem: Treble
Inhoud instelling: -7 tot +7 (Oorspronkelijke instelling: 0)

De subwoofer instellen

Als er een optionele subwoofer op het toestel is aangesloten, moet u het 
volgende instellen.

Instellingsitem: Subwoofer
Inhoud instelling: ON / OFF (Oorspronkelijke instelling: OFF)

U kunt het Subwooferniveau aanpassen indien er een Subwoofer is 
aangesloten.

Instellingsitem: Subwoofer level
Inhoud instelling: 0 tot 15 (Oorspronkelijke instelling: 0)

De uitvoerfase van de subwoofer kunt u instellen op Subwoofer 
Normaal (0°) of Subwoofer Reverse (180°).

Instellingsitem: Subwoofer fase
Inhoud instelling: 0° / 180° (Oorspronkelijke instelling: 0°)

De Bass Engine SQ instellen
Bass Engine SQ wordt gebruikt om op eenvoudige wijze diverse 
niveaus van uw muziek te beïnvloeden. Met de verschillende 
beschikbare niveaus kan de impact van lage tonen worden aangepast 
aan het soort muziek dat u beluistert.

• Met behulp van de TuneIt-App kunt u de optimale Bass Engine SQ-
afstemgegevens downloaden voor uw luidsprekersysteem.

Zet deze functie op "ON" om de Bass Engine SQ te gebruiken.

Instellingsitem: Bass Engine SQ
Inhoud instelling: OFF / ON (Oorspronkelijke instelling: OFF)

De subwoofer in- of uitschakelen

Het Subwooferniveau aanpassen

De Subwooferfase Instellen

De Bass Engine SQ instellen op ON/OFF
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U kunt uw favoriete type Bass Engine SQ instellen.

Instellingsitem: Bass type
Inhoud instelling: Standard / Punch / Low Bass / Mid Bass / Rich 

(Oorspronkelijke instelling: Standard)

Met BASS ENGINE SQ op ON heeft het aanpassen van het 
lagetonenniveau een uniforme invloed op diverse geluidsparameters 
voor een optimaal lagetoneneffect.

Instellingsitem: Bass
Inhoud instelling: 0 tot 6 (Oorspronkelijke instelling: 3)

• De lagetonenparameters die hierdoor worden beïnvloed, zijn lage 
tonen, hoge tonen, EQ-voorinstellingen, parametrische EQ*, 
SUBWOOFER*, subwooferniveau, Media Xpander, X-Over* en 
tijdcorrectie*. Deze items worden automatisch ingesteld in de modus 
BASS ENGINE SQ en kunnen niet afzonderlijk worden aangepast.

• Van niveau 0 tot niveau 6 wordt het effect van BASS ENGING SQ 
stapsgewijs verhoogd.

* wanneer dit item is ingesteld via TuneIt-app

Instellingen wanneer er een externe versterker 
aangesloten is
Om de Bass Engine SQ te optimaliseren, raden wij u aan de versterker 
als volgt te configureren. 
Na het configureren kunt u het Bass-niveau aanpassen overeenkomstig 
de muziek.
1) Stel GAIN van de versterker in op "MIN".
2) Zet de Crossover Mode Sector-schakelaar op "OFF".
3) Stel Bass Engine SQ van dit toestel in op "ON" en het 

Bass Engine-niveau op "3".
4) Speel een nummer af van het genre waar u vaak naar 

luistert en pas GAIN aan op de versterker.

Het volume voor elke toepassing 
instellen
Het volumeniveau van elke toepassing kan aangepast worden. 

Instellingsitem: Applicatie volume
Verdere Instellingsitems: Radio / Apple CarPlay / Auxiliary (AUX)
Inhoud instelling*: -14 tot +14 (basisinstelling: 0)
* Alleen voor de modus Radio en Auxiliary (AUX).

• Instelbare toepassingen zijn afhankelijk van het aangesloten 
apparaat en de instellingen. 

Het volume instellen voor Apple CarPlay
Wanneer een iPhone 5 of later is aangesloten en u [Apple CarPlay] 
aanraakt, kunt u het niveau instellen voor entertainment, 
telefoonoproepen, beltonen en waarschuwingen, aanrakings- en 
geleidingsvolume en Siri voor de modus Apple CarPlay.

Instellingsitems: Entertainment / Ontvang Volume / Beltonen & 
Waarschuwingen / Aanraak & begel. volume / 
Siri

Instelinhoud voor entertainment: -14 tot +14 (basisinstelling: 0)
Instelinhoud voor Ontvang Volume / Beltonen & 

Waarschuwingen / Siri: 
1 tot 11 (basisinstelling: 5)

Instelinhoud voor Aanraak & begel. volume: 
1 tot 7 (basisinstelling: 4)

• Alle wijzigingen die worden aangebracht aan aanpassen van het 
bedieningsgeluid of Apple CarPlay (pagina 23) voor aanraak- en 
geleidingsvolume, worden weerspiegeld in de andere instellingen.

De MX (Media Xpander) Instellen
De FM-radio, Apple CarPlay en Auxiliary (AUX) zullen in staat zijn de 
muziek duidelijk weer te geven, zelfs in auto's met veel lawaai van 
buitenaf.

Instellingsitem: Media Xpander

1 Schakel de Media Xpander in.

2 Raak [ ] of [ ] aan om het gewenste niveau of Off 
te selecteren.

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

Apple CarPlay (CMPM)
Dit corrigeert informatie die was weggelaten tijdens de 
compressie. Dit brengt een goed gebalanceerd geluid voort dat 
dicht aanleunt bij het origineel.

Auxiliary (AUX)
Kies de MX-modus (CMPM, MOVIE of MUSIC) die overeenstemt 
met het aangesloten medium.

• Om de MX-modus uit te schakelen voor alle muziektoepassingen, 
schakelt u de Media Xpander uit in stap 1.

• Er is geen MX-modus voor LW- en MW-radio.

Voorgeprogrammeerde equalizer-
instellingen (EQ Presets)
In de fabriek worden 10 typische equalizer-instellingen 
voorgeprogrammeerd voor verscheidene muzieksoorten.

Instellingsitem: EQ Presets
Instelmogelijkheden: FLAT (Oorspronkelijke instelling) / POP / 

ROCK / NEWS / JAZZ / ELECTRONIC / HIP 
HOP / EASY LISTENING / COUNTRY / 
CLASSICAL

• Er kan maar één type geselecteerd worden voor het afspelen.
• "USER" wordt weergegeven wanneer het lage-/hogetonenniveau 

wordt aangepast of wanneer een parametrische waarde wordt 
aangepast via TuneIt.

Uitschakelen Instellen
Als Defeat is ingesteld op "On" zijn de functies lage tonen, hoge tonen, 
Bass Engine SQ, MX en EQ-voorinstellingen uitgeschakeld. Dit 
deactiveert alle instellingen die voor deze functies zijn uitgevoerd.

Instelitem: Uitschakelen
Instelmogelijkheden: OFF / ON (Oorspronkelijke instelling: OFF)

Het type Bass Engine SQ instellen

Standard: Een milde, lage boost om te compenseren voor 
lawaai van buitenaf.

Punch: Een zwaardere boost met meer lage impact (punch).
Low Bass:De erg lage tonen worden versterkt om een veel 

zwaardere aanwezigheid te creëren zonder de 
middelste punch-basklanken.

Mid Bass: Eerder gericht op de middelste basklanken voor 
systemen met kleinere subwoofers.

Rich: Alle lage banden boosten voor een voller basgeluid.

Het Bass Engine SQ-niveau aanpassen
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De scherminstellingen configureren

1 Raak [ ] aan op het beginscherm.
Het hoofdscherm met instellingen wordt weergegeven.

2 Raak [Scherm] aan.
Het scherm Scherminstellingen wordt weergegeven.
• U kunt het scherm Scherminstellingen voor elk 

toepassingsscherm weergeven. Raak [ ] aan op een 
toepassingsscherm (videomodus).

3 Raak de gewenste toepassing aan.

• "Auxiliary (AUX)" kan geselecteerd worden in de AUX-modus.
• De camerapositie die ingesteld is onder de instellingen 

"Camera" wordt weergegeven. De cameranamen worden niet 
weergegeven wanneer "Off" ingesteld is (pagina 26). 

4 Raak [ ] aan van het gewenste item.

Instelbare items verschillen afhankelijk van de toepassing. 
[Auxiliary (AUX)]:
Weergave Modus / Helderheid / Kleur / Contrast / Sharpness
[Camera]:
Helderheid / Kleur / Contrast

5 Raak [ ] of [ ] aan om de instellingen te wijzigen. 

6 Raak [ ] aan om terug te keren naar het scherm van 
de hoofdtoepassing. 
Raak [ ] aan om naar het vorige scherm terug te keren.

• Zet de contactsleutel niet op OFF onmiddellijk na het wijzigen van 
de instellingen onder Scherminstelling (terwijl het systeem 
automatisch gegevens schrijft). Anders zijn de instellingen mogelijk 
niet gewijzigd.

Instellingsitem: Weergave Modus
Inhoud instelling: WIDE (Oorspronkelijke instelling) / NORMAL

In de modus WIDE wordt het beeld horizontaal uitgerekt zodat 
het volledige scherm wordt gevuld.

In de modus NORMAL geeft de monitor een normaal beeld weer 
in het midden van het scherm met zwarte randen aan elke zijde.

Instellingsitem: Helderheid
Inhoud instelling: -15 tot +15 (Oorspronkelijke instelling: 0)

U kunt de helderheid wijzigen tussen MIN (-15) en MAX (+15). 
Wanneer het minimale of maximale punt is bereikt, wordt 
respectievelijk de boodschap "MIN" of "MAX" weergegeven. 

Instellingsitem: Kleur
Inhoud instelling: -15 tot +15 (Oorspronkelijke instelling: 0)

U kunt de kleur wijzigen tussen MIN (-15) en MAX (+15). 
Wanneer het minimale of maximale punt is bereikt, wordt 
respectievelijk de boodschap "MIN" of "MAX" weergegeven.

Instellingsitem: Contrast
Inhoud instelling: -15 tot +15 (Oorspronkelijke instelling: 0)

U kunt het contrast wijzigen tussen MIN (-15) en MAX (+15). 
Wanneer het minimale of maximale punt is bereikt, wordt 
respectievelijk de boodschap "MIN" of "MAX" weergegeven.

Scherminstellingen

De handrem moet aangetrokken zijn om het scherm Weergave 
Modus te kunnen raadplegen. Als u tijdens het rijden dit scherm 
tracht te openen, wordt de waarschuwing "Unable to operate 
while driving" weergegeven.

Stappen 1 tot 6 hieronder zijn algemene handelingen voor elk 
"instellingsitem" van de Scherminstellingen. Raadpleeg elke 
sectie voor meer informatie.

De weergavemodi verwisselen

Helderheid aanpassen

De kleur van het beeld aanpassen

Het beeldcontrast aanpassen
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Instellingsitem: Sharpness
Inhoud instelling: -3 tot +3 (Oorspronkelijke instelling: 0)

U kunt de beeldkwaliteit aanpassen van -3 tot +3. "SOFT" of 
"HARD" verschijnt als u de minimum- of maximumwaarde 
bereikt.

Bij het aanpassen van de camera, kunt u de instellingen voor 
"Helderheid, Kleur en Contrast aanpassen" opslaan.

Instelitem: Preset1 / Preset2

1 Na het voltooien van "Helderheid, Kleur en Contrast 
aanpassen" (pagina 21), blijft u [Preset1] of [Preset2] 
aanraken om de instellingen op te slaan.

2 Raak [Preset1] of [Preset2] aan om de opgeslagen 
instellingen op te slaan.

Algemene instellingen

1 Raak [ ] aan op het beginscherm.
Het hoofdscherm met instellingen wordt weergegeven.

2 Raak [Algemeen] aan.
Het algemene Scherminstellingen verschijnt.

3 Raak [ ] of [ ] enz. aan van het gewenste item om 
de instelling te veranderen. Voor items die " " 
hebben, raakt u het item aan om de volgende 
hiërarchie weer te geven.

Instellingsitems: Tijd / Taal / Tekst scrollen / Toetstoon instel. / 
Aanraak & begel. volume / Mute tijdens 
achteruit rijden / Scherm/verlichting / 
Beveiligings Code / Voertuig functie* / Over / 
Demo mode

* Dit item wordt weergegeven wanneer het toestel verbonden is met 
de CAN-interfacebox van het voertuig.

• Herhaal stap 3, afhankelijk van het item.
• Afhankelijk van de instelling zijn de weergegeven items 

verschillend.

4 Raak [ ] aan om terug te keren naar het scherm van 
de hoofdtoepassing.
Raak [ ] aan om naar het vorige scherm terug te keren.

• Zet de contactsleutel niet op OFF onmiddellijk na het wijzigen van 
de instellingen onder Algemene Instellingen (terwijl het systeem 
automatisch gegevens schrijft). Anders zijn de instellingen mogelijk 
niet gewijzigd.

De beeldkwaliteit aanpassen

De aangepaste afbeeldingskwaliteit 
opslaan en oproepen

Algemene instellingen

De handrem moet aangetrokken zijn om toegang te krijgen tot het 
scherm van de algemene modus. Als u tijdens het rijden dit 
scherm tracht te openen, wordt de waarschuwing "Unable to 
operate while driving" weergegeven.

Stappen 1 tot 4 hieronder zijn algemene handelingen voor elk 
"instellingsitem" van Algemene Instellingen. Raadpleeg elke 
sectie voor meer informatie.
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De tijd instellen

U kunt het klokweergavetype (12-uurs of 24-uurs) instellen volgens uw 
voorkeur.

Instellingsitem: Klok Mode
Inhoud instelling: 12h / 24h (Oorspronkelijke instelling) 

Instellingsitem: Klok aanpassing
Extra items: Uur / Minuut 
Inhoud instelling: 1-12 of 0-23 / 0-59 

• Blijf [ ] of [ ] aanraken om automatisch de mogelijkheden te 
doorlopen. 

Taalinstellingen

Het Setup-menu, feedbackinformatie, enz. kunnen in uw geselecteerde 
taal worden weergegeven.

Instellingsitem: Taal
Inhoud instelling:

• Raak [OK] aan om de taal die u gekozen heeft te bevestigen, en het 
scherm in uw taal weer te geven.

Tekst scrollen

De tekstberichten op het audioscherm worden gescrold.

Instellingsitem: Tekst scrollen
Inhoud instelling: OFF (Oorspronkelijke instelling) / ON

Instellen van de toetstoon

Instellingsitem: Toetstoon instel.
Inhoud instelling: On (basisinstelling) / Off

Nadat u de functie Feedback aanraakgeluid heeft ingeschakeld, kunt u 
het volume regelen van het geluid dat weerklinkt wanneer een knop 
wordt aangeraakt. 

Instellingsitem: Aanraak & begel. volume
Inhoud instelling: 1 tot 7 (basisinstelling: 4)

• De instelwaarde is altijd geldig voor de navigatiemodus, ook als de 
functie Feedback aanraakgeluid uitgeschakeld is.

• Alle wijzigingen die worden aangebracht aan aanpassen van het 
bedieningsgeluid of Apple CarPlay (pagina 20) voor aanraak- en 
geleidingsvolume, worden weerspiegeld in de andere instellingen.

Het geluid dempen tijdens het 
achteruitrijden
U kunt instellen of de muziekweergave wordt stilgeschakeld wanneer de 
versnellingshendel in de stand Achteruit (R) wordt gezet.

Instellingsitem: Mute tijdens achteruit rijden
Inhoud instelling: OFF (Oorspronkelijke instelling) / ON

Scherm/verlichting

Achtergrondverlichting is voorzien door een fluorescerend licht dat in 
het lcd-paneel (liquid crystal panel) is ingebouwd. De 
verlichtingsregelaar regelt de helderheid van de achtergrondverlichting 
op basis van het omgevingslicht in de wagen voor betere zichtbaarheid.

Instellingsitem: Dimmer
Inhoud instelling: Auto (Oorspronkelijke instelling) / On / Off

• Wanneer "Auto" of "On" is ingesteld, wordt deze instelling ook 
ingesteld voor de knopverlichting in "De knopverlichting aanpassen" 
(pagina 24) en "De schermverlichting aanpassen" (pagina 24).

De klokweergave instellen

De tijd instellen

Uur: Hiermee kunt u het uur aanpassen.
Minuut: Hiermee kunt u de minuten aanpassen.

De Menutaal Instellen

Scroll instellen

OFF: Schakelt de Auto-scrollmodus uit.
ON: Schakelt de Auto-scrollmodus in. De scrolweergave 

wordt herhaald wanneer het voertuig geparkeerd is.

Instelling Feedback aanraakgeluid aan/uit

On: Feedback aanraakgeluid inschakelen.
Off: Feedback aanraakgeluid uitschakelen. Zelfs als u dit 

item uitschakelt wordt de navigatiegeleiding 
weergegeven terwijl u het navigatiescherm bedient.

Het bedieningsgeluid aanpassen

De helderheid van de 
achtergrondverlichting instellen

Auto: Wijzig de helderheid van de achtergrondverlichting van 
de monitor automatisch volgens de helderheid van de 
binnenkant van de auto.

On: Houd de achtergrondverlichting van de monitor donker.
Off: Deactiveer de modus Auto Dimmer om de 

achtergrondverlichting van de monitor helder te 
houden.
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U kunt de helderheid van de knopverlichting 's nachts aanpassen met de 
dimmer.

Instellingsitem: LED Dimmer Level
Inhoud instelling: -2 tot +2 (Oorspronkelijke instelling: 0)

U kunt de helderheid van de achtergrondverlichting wijzigen. Deze 
functie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de schermhelderheid te 
wijzigen bij nachtelijke ritten.

Instellingsitem: Scherm Dimmer Level
Inhoud instelling: -15 tot +15 (Oorspronkelijke instelling: 0)

U kunt het niveau aanpassen tussen MIN (-15) en MAX (+15). 
Wanneer het minimale of maximale punt is bereikt, wordt 
respectievelijk de boodschap "MIN" of "MAX" weergegeven.

U kunt een afbeelding selecteren om weer te geven op het 
opstartscherm. Kopieer de gewenste afbeelding vanaf een USB-
geheugen.

Instellingsitem: Open aanpassingen
Inhoud instelling: Default (Oorspronkelijke instelling) / User

Voer de volgende procedure uit om het bestand dat u wilt gebruiken in 
de modus User te kopiëren.

1 Sluit het USB-geheugen waarop het te kopiëren 
BMP-bestand opgeslagen is aan op het toestel.

2 Als het bevestigingsbericht verschijnt, raakt u [OK] 
aan.
Het opstartbeeld is gewijzigd.

Kopieerbare afbeeldingsbestanden

Veiligheidscode Instelling

U kunt het systeem zo instellen dat het onbruikbaar is zonder het 
invoeren van een wachtwoord. Als u deze instelling op "On" instelt en 
een wachtwoord instelt, dan is het invoeren van het wachtwoord nodig 
als het systeem aangesloten wordt op een batterij en voor de eerste keer 
ingeschakeld wordt.

Instellingsitem: Beveiligings Code
Inhoud instelling: Off (Oorspronkelijke instelling) / On

Het wachtwoord instellen

1 Zet "Beveiligings Code" op "On".

2 Nadat het bevestigingsbericht verschijnt, raak [OK] 
aan.
Het scherm voor het instellen van het wachtwoord wordt 
weergegeven.

3 Voer een wachtwoord in en raak [Enter] aan.
• Voer het getal in dat uit 6 cijfers bestaat.
• Ingevoerde getallen worden weergegeven als "*".

4 Voer hetzelfde wachtwoord nog een keer in en raak 
[Enter] aan.
Het wachtwoord is ingesteld en het systeem keert terug 
naar het vorige scherm.

• Als u een geregistreerd wachtwoord vergeet, kunt u dit toestel niet 
gebruiken. In dat geval zal er service nodig zijn.

Het wachtwoord wissen

1 Zet "Beveiligings Code" op "Off".
Het scherm voor het instellen van het wachtwoord wordt 
weergegeven.

2 Voer nu het ingestelde wachtwoord in en raak 
[Enter] aan.
Het wachtwoord is uitgeschakeld en het systeem keert 
terug naar het vorige scherm.
• Ingevoerde getallen worden weergegeven als "*".

De knopverlichting aanpassen

De schermverlichting aanpassen

De opstartafbeelding wijzigen

Bestandsformaat: BMP
Afbeeldingsgrootte: 800 × 480 pixels, RGB 24 bit of minder
Mapnaam: OPENINGFILE
Bestandsnaam: openingfile.bmp

Beveiligingscode instellen
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Voertuig functie

Het scherm Klimaat wordt getoond als u de airconditioning in uw 
voertuig regelt. 
Met deze instelling kunt u de weergavetijd van het scherm Klimaat 
aanpassen.

Instellingsitem: Klimaatscherm onderbreking
Inhoud instelling: None / 5s / 10s / Continued display

• Raadpleeg "De modus Klimaat openen" (pagina 10) voor meer 
informatie.

• Afhankelijk van uw voertuig is het mogelijk dat deze instelling 
uitgeschakeld is.

Het scherm Parkeerhulp wordt weergegeven als er binnen een bepaalde 
afstand een obstakel gedetecteerd wordt door de voorste of achterste 
sensor van uw voertuig.
Met deze instelling kunt u de weergavetijd van het scherm Parkeerhulp 
aanpassen.

Instellingsitem: Parkeer sensor onderbreking
Inhoud instelling: None / 5s / 10s / Continued display

• Raadpleeg "De functie Parkeerhulp onderbreken" (pagina 10) voor 
meer informatie.

• Afhankelijk van uw voertuig is het mogelijk dat deze instelling 
uitgeschakeld is.

Met deze instelling kunt u het type van uw voertuig selecteren. Het 
systeem Parkeerhulp zal u op basis van het type van uw voertuig 
nauwkeurigere informatie kunnen verschaffen.

Instellingsitem: Type voertuig
Inhoud instelling: Sedan / Hatchback / Pickup

• Afhankelijk van uw voertuig is het mogelijk dat deze instelling 
uitgeschakeld is.

Over de iLX-700

U kunt de modelnaam, het serienummer en de versie-informatie van het 
product bekijken. Schrijf deze informatie op en houdt deze bij de hand 
wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning van Alpine 
of een erkende Alpine-verdeler.

Inhoud instelling: iLX-700 (modelnaam) / Serie Nr. / 
Firmware Versie

U kunt alle gegevens initialiseren om zo de fabrieksinstellingen te 
herstellen. Verwijder het USB-geheugen enz. uit het systeem voordat u 
begint.

Instellingsitem: Clear All Settings

1 Raak [RESET] aan bij "Clear All Settings".

2 Nadat het bevestigingsbericht verschijnt, raak [OK] 
aan.
De initialisatie wordt gestart.

• Schakel de stroom niet in of uit en verander de positie van de 
contactsleutel niet totdat het systeem opnieuw is opgestart.

Demonstratie-instellingen

Dit toestel beschikt over een demonstratiefunctie voor het scherm. 
Wanneer u het toestel voor het eerst installeert en gebruikt, schakelt het 
automatisch over naar de demonstratiemodus. Om de 
demonstratiemodus te sluiten, schakelt u Demo mode uit.

Instellingsitem: Demo mode
Inhoud instelling: OFF / ON (Oorspronkelijke instelling)

• Als u handelingen uitvoert tijdens de Demo mode, wordt de 
demonstratie tijdelijk onderbroken.

Klimaatscherm onderbreking

Parkeer sensor onderbreking

Type voertuig

De productinformatie weergeven

Het systeem initialiseren

De demonstratie annuleren
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De toepassingsinstellingen configureren

1 Raak [ ] aan op het beginscherm.
Het hoofdscherm met instellingen wordt weergegeven.

2 Raak [Applicatie] aan.
Het scherm —wordt weergegeven.

3 Selecteer het gewenste item.
Als " " verschijnt, is er een ander hiërarchieniveau. Raak 
het gewenste item aan.
Als " " niet verschijnt, gaat u verder met stap 4.

Instellingsitems: Camera / Auxiliary (AUX) / Apple Carplay / Radio

4 Raak [ ] of [ ] enz. aan om de instellingen te 
veranderen.

5 Raak [ ] aan om terug te keren naar het scherm van 
de hoofdtoepassing. 
Raak [ ] aan om naar het vorige scherm terug te keren.

• Zet de contactsleutel niet op OFF onmiddellijk na het wijzigen van 
de toepassingsinstellingen (terwijl het systeem automatisch gegevens 
schrijft). Anders zijn de instellingen mogelijk niet gewijzigd.

Camera-instellingen
U kunt [Camera] selecteren in het menu Toepassingsinstellingen bij 
stap 3. Zie "De toepassingsinstellingen configureren" (pagina 26).

Als er een optionele camera aangesloten is, worden de videobeelden 
naar de monitor gestuurd. Kies dit item als er een camera aangesloten is.

Instellingsitem: Positie
Inhoud instelling: Off (Oorspronkelijke instelling) / Rear / Other

Na het selecteren van "Rear" of "Other" bij de instelling 
"Positie", kunnen door het aanraken van [ ] "Positie" de 
volgende extra items worden aangepast.

Wanneer er een camera aangesloten wordt, kan het type videosignaal 
geselecteerd worden.

Verdere instellingsitems: Camera Signaa
Inhoud instelling: NTSC (Oorspronkelijke instelling) / PAL

Als u "Rear" kiest, kunt u de positie van de cameragids aanpassen.

Instelitem: Gids Aanpassing

1 Raak [Gids Aanpassing] aan.
Het scherm voor veranderingen in de gidsbegeleiding 
wordt weergegeven.

2 Raak de gids aan die u wilt aanpassen.
Richtlijnen kunnen ook geselecteerd worden door [ ] [ ] 
aan te raken.

Weergavevoorbeeld voor de modus 
achteruitrijcamera

3 Raak [ ], [ ], [ ] of [ ] aan om de positie van 
de gids aan te passen.
• Door [Clear] aan te raken worden alle aanpassing ongedaan 

gemaakt.

4 Raak [Set] aan, nadat alle aanpassingen gemaakt 
zijn.

Toepassingsinstellingen

De handrem moet aangetrokken zijn om het scherm van de 
toepassingsmodus te kunnen raadplegen. Als u tijdens het rijden 
dit scherm tracht te openen, wordt de waarschuwing "Unable to 
operate while driving" weergegeven.

Stappen 1 tot 5 hieronder zijn algemene handelingen voor elk 
"instellingsitem" van de toepassingsinstellingen. Raadpleeg elke 
sectie voor meer informatie.

De invoer van de camera instellen

Rear: Achteruitrijcamera
Other: Zijcamera, Interieurcamera, enz.

De signaalinvoer van de camera instellen

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

De achteruitrijcameragids aanpassen
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De gidsen tegelijkertijd aanpassen

1 Raak [Link] aan.
De 3 verticale gidsen van de geselecteerde gidsengroep 
zijn samengekoppeld, zodat ze tegelijkertijd verplaatst 
kunnen worden.

Gidsweergave in-/uitschakelen
De geselecteerde gids uitzetten.

1 Raak [On/Off] aan.
De gids die op het moment geselecteerd is, wordt 
uitgeschakeld.

2 Om de gids weer aan te zetten, raakt u [On/Off] 
nogmaals aan.

• Gidsen die uit staan kunnen nog steeds aangepast worden.

Gidsen terug naar standaard zetten

1 Raak [Default] aan.
Een berichtscherm verschijnt.

2 Raak [OK] aan.
De aangepaste waardes worden terug gezet naar de 
standaardinstellingen.

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

Instellingsitem: 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.

Auxiliary-instelling
U kunt [Auxiliary (AUX)] selecteren in het menu 
Toepassingsinstellingen bij stap 3. Zie "De toepassingsinstellingen 
configureren" (pagina 26).

Instellingsitem: AUX In
Inhoud instelling: OFF / ON (Oorspronkelijke instelling)

• Na het inschakelen van "AUX In", aan om de volgende extra items 
aan te passen.

De auxiliaire naam instellen
Wanneer AUX In ingeschakeld is, is deze instelling beschikbaar.

Instellingsitem: AUX Naam
Inhoud instelling: AUX (Oorspronkelijke instelling) / DVB-T

Directe Aanraakbediening Instellen
Als DVB-T als de AUX-naam is ingesteld, is deze instelling 
beschikbaar.

Instellingsitem: DirectTouch
Inhoud instelling: On (Oorspronkelijke instelling) / Off

Het Systeem van de Visuele Invoer Wijzigen
Nadat "AUX In" werd ingeschakeld, kan deze instelling worden 
uitgevoerd. Het video-ingangstype kan worden gewijzigd.

Instellingsitem: Signaal
Inhoud instelling: Auto (Oorspronkelijke instelling) / NTSC/PAL

Instelling Apple CarPlay
[Apple CarPlay] is geselecteerd in het instelmenu van de applicatie in 
stap 3. Raadpleeg "De toepassingsinstellingen configureren" 
(pagina 26).

Deze instelling is van invloed op de modus Apple CarPlay.

Instellingsitem: Stuurwiel
Inhoud instelling: Left (Oorspronkelijke instelling) / Right

U kunt het Siri microfooneffect in- of uitschakelen.

Instellingsitem: Microfoon EC / NR
Inhoud instelling: ON (Oorspronkelijke instelling) / OFF

U kunt bepalen welke luidspreker in de wagen het geluid van de 
telefoon weergeeft.

Instellingsitem: Telefoon Luidspreker
Inhoud instelling: All (Oorspronkelijke instelling) / Front L / 

Front R / Front LR

U kunt het zendvolume aanpassen.

Instellingsitem: Zend Volume
Inhoud instelling: 1 tot 11 (Oorspronkelijke instelling: 5) 

• De instelling kan niet worden aangepast tijdens een telefoongesprek. 
Pas de instelling aan voor u een gesprek tot stand brengt.

De onderbreking van de camera instellen

De AUX-modus instellen

OFF: De AUX-bron en gerelateerde instellingsitems worden 
niet weergegeven.

ON: De AUX-bron en gerelateerde instellingsitems worden 
weergegeven.

On: Directe Aanraakbediening is beschikbaar op het DVB-T-
scherm.

Off: Directe Aanraakbediening is niet beschikbaar in het 
DVB-T-scherm.

Auto: Het soort videosignaal (NTSC of PAL) wordt 
automatisch gekozen.

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

Stuurwielinstelling

Het Siri microfooneffect instellen

De uitgangsluidspreker selecteren

All: Het geluid wordt weergegeven uit alle luidsprekers 
in de wagen.

Front L: Het geluid wordt alleen weergegeven door de 
luidspreker linksvoor.

Front R: Het geluid wordt alleen weergegeven door de 
luidspreker rechtsvoor.

Front LR: Het geluid wordt weergegeven door de 
luidsprekers linksvoor en rechtsvoor.

Het microfoonniveau aanpassen
27-NL



Radioinstelling
U kunt [Radio] selecteren in het menu Source Setup bij stap 3. Zie "De 
toepassingsinstellingen configureren" (pagina 26).

Instellingsitem: PI Seek
Inhoud instelling: Auto / Off (Oorspronkelijke instelling)

Als Off is geselecteerd, blijft het toestel automatisch de lokale RDS-
zender ontvangen.

Instellingsitem: RDS Regionaal
Inhoud instelling: On (Oorspronkelijke instelling) / Off

Instellingsitem: PTY Taal 
Inhoud instelling: ENG (Oorspronkelijke instelling) / GER / FRE / 

SPA / POR / ITA / DUT / DAN / FIN / NOR / SWE / 
RUS

De ontvangst van PTY31 (nooduitzending) kan op On/Off worden 
ingesteld.

Instellingsitem: PTY31
Inhoud instelling: On (Oorspronkelijke instelling) / Off

• Wanneer PTY31 is ingesteld op "On", geeft het toestel automatisch 
voorrang aan nooduitzendingen en onderbreekt het daarvoor het 
programma waarnaar u aan het luisteren bent.

• Tijdens de PTY31-ontvangst wordt "Alarm" weergegeven op het 
scherm.

• Deze instelling betreft de alarminstelling van DAB.

Met dit toestel kunt u uw favoriete toonkwaliteit instellen voor de bron 
FM-radio.

Instellingsitem: FM Tuner Instelling
Inhoud instelling: Normal (Oorspronkelijke instelling) / HiFi / 

Stable

• Ruis is mogelijk meer aanwezig wanneer HiFi is ingesteld, 
afhankelijk van de status van de ontvangst. In dit geval raden wij de 
Normal-instelling aan.

PI SEEKinstelling

Regionale (lokale) (Local) RDS-zenders 
ontvangen

De taal voor PTY (Programme Type) 
wijzigen

ENG: Engels
GER: Duits
FRE: Frans
SPA: Spaans
POR: Portugees
ITA: Italiaans
DUT: Nederlands
DAN: Deens
FIN: Fins
NOR: Noors
SWE: Zweeds
RUS: Russisch

Instelling PTY31-ontvangst 
(Nooduitzending) (Emergency Broadcast)

De TUNER-toonkwaliteit (FM) instellen 
(Tuner Condition)

Normal: Standaardinstelling
HiFi: Instelling voor hoge kwaliteit
Stable: Ruiscontrole
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Software van het Product Updaten
Dit product gebruikt software dat kan worden geüpdatet met behulp van 
een USB-geheugenapparaat. Download de software vanaf de Alpine-
website, en update het product met behulp van een USB-
geheugenapparaat.

Het updaten van dit product
Raadpleeg de Alpine-website voor meer informatie over updaten. 

http://www.alpine-europe.com

Belangrijke informatie over de software

Over de softwarelicentie van het product
De software die in dit product geïnstalleerd is, bevat open source-
software.
Raadpleeg de volgende Alpine-website voor meer informatie over open 
source-software.

http://www.alpine.com/e/oss/download

Problemen oplossen

Basis
Geen werking of schermweergave.
• Het contact van de auto is niet ingeschakeld.

- Indien het toestel volgens de instructies werd aangesloten, zal 
het niet werken wanneer het contact van de auto niet is 
ingeschakeld.

• Verkeerde stroomkabelverbindingen.
- Controleer de stroomkabelverbindingen.

• Gesprongen zekering.
- Controleer de zekering van het toestel; vervang de zekering 

indien nodig door een zekering van de juiste waarde.
• Er is een storing opgetreden in de interne microcomputer ten 

gevolge van interferentieruis enz.
- Schakel de motor uit, en dan weer aan.

Geen geluid of onnatuurlijk geluid.
• Verkeerde instelling van de bedieningselementen voor volume/

balans/fader.
- Pas de bedieningselementen aan.

• Aansluitingen zijn niet juist of stevig genoeg uitgevoerd.
- Controleer de aansluitingen en maak ze stevig vast.

Scherm niet weergegeven.
• Helderheids- en contrastregelaar is ingesteld op de 

minimumpositie.
- Aanpassen van de helderheids- en contrastregelaar.

• Temperatuur in het voertuig is te laag.
- Verhoog de binnentemperatuur van het voertuig tot die binnen 

het bereik van de bedieningstemperatuur valt.
• De Handremdraad is niet aangesloten.
• De Handrem is niet ingeschakeld.

- Sluit de Handremdraad aan en schakel dan de Handrem in. (Zie 
pagina 34)

Beweging van het weergegeven beeld is abnormaal.
• Temperatuur in het voertuig is te hoog.

- Laat de binnentemperatuur van het voertuig afkoelen.

Radio
Kan geen zenders ontvangen.
• Er is geen antenne aangesloten of er is een losgekoppelde 

aansluiting in de antennekabel.
- Zorg ervoor dat de antenne correct is aangesloten; vervang 

indien nodig de antenne of de kabel.

U kunt geen zenders afstemmen in de zoekmodus.
• U bevindt zich in een gebied met zwakke ontvangst.

- Zorg ervoor dat de tuner is ingesteld op DX-modus.
• Wanneer u in een gebied met sterke ontvangst bent, is het 

mogelijk dat de antenne niet correct is geaard en aangesloten.
- Controleer de verbindingen van de antenne; zorg ervoor dat de 

antenne correct is geaard aan de montageplaats.
• De antenne heeft mogelijk niet de juiste lengte.

- Zorg ervoor dat de antenne volledig is uitgestrekt; als de 
antenne stuk is, vervang hem dan door een nieuwe.

Er is ruis bij de ontvangst.
• De antenne heeft niet de juiste lengte.

- Strek de antenne volledig uit; vervang de antenne als hij stuk 
is.

• De antenne is slecht geaard.
- Zorg ervoor dat de antenne correct is geaard aan de montageplaats.

• Het zendersignaal is zwak en bevat storing.
- Als de bovenstaande oplossing niet werkt, stemt u best af op 

een andere zender.

Als dit Bericht Verschijnt
Verschillende soorten berichten worden getoond tijdens bediening. 
Naast de berichten die uw informeren over uw huidige status, of uw 
helpen voor uw volgende bediening, zijn er ook de volgende 
foutmeldingen. Als één van deze foutmeldingen wordt weergegeven, 
volg dan nauwkeurig de aanwijzingen uit de oplossingen kolom.

Systeem
Unable to operate while driving.
• Een setup-handeling, enz. was uitgevoerd terwijl het voertuig in 

beweging was.
- Verplaats het voertuig naar een veilige locatie, stop, schakel de 

handrem in, en voer deze handeling uit.

USB stroom fout.
• Er wordt een abnormale spanning geleverd aan het apparaat dat 

met de USB-aansluiting is verbonden.
- Schakel de motor uit, en dan weer aan.
- Probeer een andere iPhone / een ander USB-geheugen aan te 

sluiten.

Audio/Visueel
Het aangesloten USB-apparaat wordt niet ondersteund.
• Een iPhone is aangesloten die niet wordt ondersteund door het 

toestel.
- Sluit een iPhone aan die wordt ondersteund door het toestel.

• Er is een USB-apparaat aangesloten dat niet ondersteund wordt 
door het toestel.
- Probeer een ander USB-geheugenapparaat aan te sluiten.

• Communicatiefout.
- Schakel de motor uit, en dan weer aan.
- Controleer het scherm door de iPhone met behulp van de Lightning-

naar-USB-kabel opnieuw aan te sluiten op het toestel.
- Controleer het scherm door het USB-geheugenapparaat 

opnieuw aan te sluiten.
• Veroorzaakt doordat de versie van de iPhone-software niet 

compatibel is met dit toestel.
- Update de versie van de iPhone-software zodat de software 

compatibel is met dit toestel.
• De iPhone is niet geverifieerd.

- Gebruik een andere iPhone.

Informatie

Wanneer u een probleem ervaart, schakel dan het toestel uit en 
daarna weer in. Als het toestel nog steeds niet normaal functioneert, 
overloop dan de items in de checklist hieronder. Deze gids zal u 
helpen het probleem op te sporen als de oorzaak bij het toestel ligt. 
Als dat niet het geval is, controleer dan of het systeem correct is 
aangesloten of contacteer uw bevoegde Alpine-verdeler.
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Specificaties

MONITORSECTIE

FM-TUNERGEDEELTE

MW-TUNERGEDEELTE

LW-TUNERGEDEELTE

USB-GEDEELTE

ALGEMEEN

FRAMEFORMAAT

• Ten gevolge van voortdurende verbetering van de producten, kunnen 
specificaties en ontwerp wijzigen zonder enige kennisgeving.

• Het lcd-paneel is gefabriceerd met een uiterst precieze 
fabricagetechnologie. De effectieve pixelverhouding is meer dan 
99,99 %. Dit betekent dat er een mogelijkheid is dat 0,01 % van de 
pixels altijd aan of uit (ON/OFF) zijn.

Schermgrootte 7,0"
Lcd-type Transparant type TN lcd
Besturingssysteem Actieve tft-matrix
Aantal beeldelementen 1.152.000 stuks 

(800 × 480 × 3 (RGB))
Effectief aantal beeldelementen

99 % of meer
Verlichtingssysteem LED

Afstembereik 87,5 – 108,0 MHz
Bruikbare gevoeligheid mono 8,1 dBf (0,7 µV/75 ohm)
Afwisselende 
kanaalselectiviteit 80 dB
Signaal/ruis-verhouding 60 dB
Stereoscheiding 35 dB
Ontvangstverhouding 2,0 dB

Afstembereik 531 – 1.602 kHz
Bruikbare Gevoeligheid 25,1 µV/28 dBf

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

USB-vereisten USB 1.1/2.0
Max. stroomverbruik 1.000 mA
USB-klasse USB (Play From Device)/

USB (Mass Storage Class)
Bestandssysteem FAT16/32

Stroomvereiste 14,4 V DC
(11–16 V toelaatbaar)

Bedrijfstemperatuur -20 °C tot + 60 °C
Maximaal uitgangsvermogen 50 W × 4
Gewicht 0,9 kg
Audio-uitvoerniveau

Preout (voor, achter): 2 V / 10 kilo-ohm (max.)
Preout (subwoofer): 2 V / 10 kilo-ohm (max.)

Breedte 178 mm
Hoogte 100 mm
Diepte 75,5 mm
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Installatie en verbindingen
Lees het volgende en pagina's 5 tot 6 van deze 
gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor u het toestel 
installeert of aansluit, om een juist gebruik te 
garanderen.

Waarschuwing
SLUIT ALLES CORRECT AAN.
Zaken verkeerd aansluiten, kan vuur of schade aan het product 
veroorzaken.

ENKEL TE GEBRUIKEN IN AUTO'S MET EEN NEGATIEVE 
AARDING VAN 12 V.
(contacteer bij twijfel uw dealer). Indien u deze instructie niet 
opvolgt, kan dit leiden tot brand, enz.

VERWIJDER DE KABEL VAN DE NEGATIEVE 
BATTERIJAANSLUITING VOOR U HET TOESTEL AANSLUIT.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrocutie of letsels ten 
gevolge van kortsluitingen.

LET OP DAT ER GEEN KABELS VERSTRIKT GERAKEN IN 
VOORWERPEN IN DE BUURT.
Orden de kabels volgens de handleiding om obstructies tijdens het 
rijden te voorkomen. Kabels die een obstructie vormen of worden 
opgehangen op plaatsen zoals het stuur, de versnellingspook, 
rempedalen, enz. kunnen uiterst gevaarlijk zijn.

SPLITS GEEN ELEKTRISCHE KABELS.
Snijd nooit de kabelisolatie weg om stroom te voorzien voor een 
ander apparaat. Wanneer u dit wel doet, zal de stroomcapaciteit van 
de kabel overschreden worden, wat kan leiden tot brand of 
elektrocutie.

BESCHADIG GEEN BUIZEN OF KABELS TIJDENS HET 
BOREN VAN GATEN.
Neem uw voorzorgen tijdens het boren van gaten in het chassis 
voor de installatie, zodat u geen buizen, brandstoftoevoeren, 
brandstoftanks of elektrische bedradingen raakt, beschadigt of 
blokkeert. Zoniet kan dit leiden tot brand.

GEBRUIK GEEN BOUTEN OF MOEREN IN DE REM- OF 
STUURINRICHTING OM EEN AARDING TE MAKEN.
Bouten of moeren die worden gebruikt in de rem- of stuurinrichting 
(of een ander veiligheidssysteem) of tanks mogen NOOIT gebruikt 
worden voor installaties of als aardverbinding. Het gebruik van 
dergelijke onderdelen kan leiden tot een controleverlies over de 
auto en brand enz. veroorzaken.

HOUD KLEINE VOORWERPEN ZOALS SCHROEVEN BUITEN 
HET BEREIK VAN KINDEREN.
Wanneer deze worden ingeslikt, kan dit leiden tot ernstige 
verwondingen. Contacteer in dit geval onmiddellijk een dokter.

INSTALLEER NIET OP LOCATIES DIE HET BESTUREN VAN 
UW VOERTUIG KUNNEN HINDEREN, ZOALS HET STUUR OF 
DE VERSNELLINGSPOOK.
Wanneer u dit doet, kan dit uw gezichtsvermogen of uw 
bewegingen belemmeren met ernstige ongevallen tot gevolg.

Opgelet
LAAT DE AANSLUITING EN INSTALLATIE UITVOEREN DOOR 
DESKUNDIGEN.
De aansluiting en installatie van dit toestel vereist specifieke technische 
kennis en ervaring. Contacteer voor uw eigen veiligheid steeds de dealer 
waar u dit product hebt gekocht om de installatie te laten uitvoeren.

GEBRUIK GESPECIFICEERDE ACCESSOIRES EN 
INSTALLEER ZE OP DE JUISTE MANIER.
Zorg ervoor dat u enkel de gespecificeerde accessoires gebruikt. 
Gebruik van andere dan de genoemde onderdelen kunnen interne 
schade veroorzaken aan het toestel of zorgen mogelijk voor een 
slechte installatie van het toestel. Daardoor kunnen onderdelen 
loskomen, met gevaren of storingen tot gevolg.

SCHIK DE KABELS ZODAT ZE NIET GEKNELD ZITTEN OF 
GEKNEPEN WORDEN DOOR EEN SCHERPE METALEN KANT.
Leid de kabels en bedrading weg van bewegende onderdelen (zoals 
de zetelrails) of scherpe of puntige kanten. Zo vermijdt u 
knelpunten en schade aan de bedrading. Wanneer de kabels door 
een metalen gat lopen, gebruik dan een rubberen ring om te 
voorkomen dat de kabelisolatie doorgesneden wordt door de 
metalen rand van het gat.

INSTALLEER NIET OP PLAATSEN MET VEEL VOCHT OF STOF.
Vermijd installatie van het toestel op plaatsen waar veel vocht of 
stof aanwezig is. Wanneer er vocht of stof terechtkomt in het 
toestel, kan dit storingen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen
• Zorg ervoor dat u de kabel verwijdert van de (–) 

batterijaansluiting voor u uw iLX-700 installeert. Dit verkleint 
de kans op schade aan het toestel bij een kortsluiting.

• Zorg ervoor dat u de kleurgecodeerde draden aansluit volgens 
het diagram. Foute aansluitingen kunnen storingen veroorzaken 
in het toestel of schade teweegbrengen aan het elektrische 
systeem van de auto.

• 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 er bij 
het aansluiten van de iLX-700 op de zekeringkast voor dat de 
zekering die bedoeld is voor het circuit van de iLX-700 de juiste 
stroomsterkte heeft. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot schade 
aan het product en/of het voertuig. Contacteer bij twijfel uw 
Alpine-dealer.

• De iLX-700 maakt gebruik van vrouwelijke RCA-aansluitingen 
voor aansluiting op andere apparaten (bv. versterker) met RCA-
aansluitingen. U hebt mogelijk een adapter nodig om andere 
apparaten aan te sluiten. Contacteer in dat geval uw bevoegde 
Alpine-verdeler voor hulp.

• Zorg ervoor dat u de (–) luidsprekerkabel aansluit op de (–) 
luidsprekeraansluiting. Verbind nooit de kabels van het linkse en 
het rechtse luidsprekerkanaal met elkaar of met de carrosserie 
van het voertuig.

• Het scherm moet volledig in de behuizing zijn teruggetrokken bij 
installatie. Is dit niet het geval, dan kunnen er problemen ontstaan.

• Zorg bij installatie in auto's ervoor dat het scherm kan openen en 
sluiten zonder in aanraking te komen met de versnellingspook.

BELANGRIJK
Noteer het serienummer van uw toestel in de daartoe voorziene ruimte 
hieronder en houd het bij als referentie. Het serienummerplaatje 
bevindt zich onderaan het toestel.

SERIENUMMER:
DATUM VAN INSTALLATIE:
INSTALLATIETECHNICUS:
PLAATS VAN AANKOOP:
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Installatie

1 Verwijder de autoradio en de bijbehorende 
montagebeugel.

2 Koppel de kabels die verbonden zijn met de 
autoradio los en verwijder de montagebeugel.
(De montagebeugel wordt gebruikt in "Het toestel 
installeren".)

Voor veilig gebruik, zorg er voor dat:
• de locatie stevig en stabiel is;
• het zicht en de bediening van de bestuurder niet belemmerd 

worden;
• de microfoon zo geplaatst wordt dat deze de stem van de 

bestuurder goed kan registreren (bv. op de zonneklep).

Wanneer je in de microfoon spreekt, zou het niet nodig moet zijn 
om van rijhouding te wisselen. Dit zou er voor kunnen zorgen dat 
u afgeleid wordt, zodat uw aandacht om het voertuig veilig te 
besturen vermindert. Wanneer u de microfoon installeert, moet u 
rekening houden met zowel de afstand als de directie van de 
microfoon. Bevestig dat de stem van de bestuurder makkelijk te 
horen is vanaf de gekozen locatie.

1 Verwijder de frontplaat van het toestel.

2 Monteer de originele montagebeugel met behulp van 
de meegeleverde schroeven aan het toestel.

3 Verbind alle andere kabels van het toestel 
overeenkomstig de details in het onderdeel 
"Aansluitingen" (pagina 34).

4 Monteer het toestel in een auto.

* Gebruik indien nodig de verwijderde frontplaat.

Sluit de kabels voorzichtig aan. Zorg ervoor dat deze niet beschadigd 
raken door ze tussen bewegende onderdelen te klemmen (bv. een 
zetelrail) of door ze tegen scherpe of puntige randen te leggen.

De oorspronkelijke autoradio verwijderen

Montage van de Microfoon

Opmerking over de installatie
• Installeer het toestel horizontaal of in een hoek van 

maximaal 30°. Houd er rekening mee dat wanneer u het 
toestel in een andere hoek installeert, de prestaties 
zullen verminderen en er mogelijk schade zal optreden.

0 - 30°

• Blokkeer de hitteafvoer van het toestel niet. Hierdoor 
wordt namelijk de luchtcirculatie onderbroken. Wanneer 
de afvoer geblokkeerd is, zal de warmte binnen het 
toestel zich ophopen en zo mogelijk brand veroorzaken.

Koellichaam

Achterzijde van het toestel

Het toestel installeren

Sluit de kabels enz. aan.

Microfoon
Kabelklem
(apart 
verkrijgbaar)

Originele montagebeugel

Schroeven (M5 x 8)
(meegeleverd)

Frontplaat 

(meegeleverd)*
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Aansluitingsschema van SPST-schakelaar (apart verkrijgbaar)
(Als de ACC-stroomvoorziening niet beschikbaar is)

• Voeg een SPST (Single-Pole, Single-Throw)-schakelaar (apart verkrijgbaar) en zekering (apart verkrijgbaar) toe als uw voertuig geen ACC-
stroomvoorziening heeft.

• Het schema en de stroomsterkte van de zekeringen hierboven zijn geldig wanneer de iLX-700 afzonderlijk wordt gebruikt.
• Als de geschakelde stroomkabel (ontsteking) van de iLX-700 rechtstreeks aangesloten is op de positieve (+) pool van de batterij van de auto, 

verbruikt de iLX-700 een beetje stroom (een paar honderd milliampère), zelfs wanneer de schakelaar op OFF staat. Dit kan een lege batterij tot 
gevolg hebben.

iLX-700
(Rood)

(Geel)

SPST SW (optioneel) FUSE (5A) 
(optioneel)

FUSE (20A) 
(optioneel)

Accu

ACC

BATTERY

Vermijden dat extern lawaai het audiosysteem binnendringt.
• Plaats het toestel en leid de kabels minstens 10 cm weg van het autochassis.
• Houd de stroomkabels van de accu zo ver mogelijk weg van de andere kabels.
• Maak de aardingskabel stevig vast op een bloot stuk metaal (verwijder verf, stof of vet indien nodig) van het autochassis.
• Als u een optionele ruisonderdrukker installeert, sluit deze dan aan zo ver mogelijk van het toestel vandaan. Contacteer uw 

Alpine-verdeler voor meer informatie over verschillende ruisonderdrukkers.
• Uw Alpine-verdeler is uitvoerig op de hoogte van middelen voor ruispreventie. Contacteer uw verdeler dus voor meer 

informatie.
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Aansluitingen

(Blauw/Wit)

(Blauw)

(Geel/Blauw)

(Zwart)

Naar versterker of equalizer

Linksachter

REMOTE TURN-ON

POWER ANT

PARKING BRAKE

GND

IGNITION
(Rood)

Naar elektrische antenne

Naar signaalkabel van handrem

Accu

(Groen/Zwart)

Contactsleutel

Versterker

Versterker

Versterker
Linksachter

Rechtsachter

Linksvoor

Rechtsvoor

Subwoofers

CAMERA IN
Naar camera

(Groen)

Linksvoor

Rechtsvoor

Rechtsachter

(Wit/Zwart)

(Wit)

(Grijs)

(Grijs/Zwart)

(Paars)

(Paars/Zwart)

Luidsprekers

Naar plus-zijde van de 
achterlichtsignaalkabel van de wagen(Oranje/Wit)

REVERSE

Naar uitgangskabel voor 
afstandsbediening

REMOTE OUT

(Bruin)

Naar CAN-interfacebox

Naar Video/Audio (R, L)-
uitgang

(Geel)

BATTERY

AUX INPUT

CAN-connector

Antenne

Microfoon (meegeleverd)
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Video/Audio (R, L)-ingang (AUX INPUT)
Voor het invoeren van AUX Video/Audio (R, L).

• Wanneer u deze aansluiting gebruikt, hebt u een optionele AV/RCA-
interfacekabel nodig.

Bruikbare AV/RCA-interfacekabel (vierpolige mini-
AV-stekker naar 3-RCA)

De kabelconventie van dit systeem is als volgt:

• Configuratie van in de handel verkrijgbare vierpolige 
mini-AV-stekkers is niet gestandaardiseerd.

Uitgangskabel voor afstandsbediening (Bruin)
Verbind deze kabel met de ingangskabel van de 
afstandsbediening. Deze kabel voert de 
bedieningssignalen uit naar de afstandsbediening.

CAMERA-ingang

CAN-interfaceaansluiting
Naar CAN-interfacebox
• Wanneer zowel de CAN-interfacebox als de 

scherminterfacebox voor het voertuig aangesloten zijn 
op dit toestel, is het mogelijk dat de bediening niet 
normaal verloopt.

Radioantenneaansluiting

ISO/JASO-antenneadapter (apart verkrijgbaar)
Afhankelijk van het voertuig hebt u mogelijk een ISO/JASO-
antenneadapter nodig.

RCA-verlengkabel (apart verkrijgbaar)

USB-aansluiting
Naar iPhone 5 of later.

Aansluiting stroomvoorziening

RCA-aansluitingen uitvoer achteraan
Deze kunnen gebruikt worden als RCA-aansluitingen voor 
uitvoer achteraan.

RCA-aansluitingen uitvoer vooraan
Deze kunnen gebruikt worden als RCA-aansluitingen voor 
uitvoer vooraan.

RCA-aansluitingen subwoofer

Aansluiting interface stuurafstandsbediening
Naar de interfacebox van de stuurafstandsbediening.
Contacteer uw dichtstbijzijnde Alpine-verdeler voor meer 
informatie over de aansluitingen.

AUX/CAMERA/CAN-aansluiting

MIC-ingang
Naar microfoon (Meegeleverd).

Zekeringsklem (10 A)

Kabel afstandschakeling (Blauw/Wit)
Sluit deze kabel aan op de kabel voor afstandschakeling 
van uw versterker of signaalprocessor.

Reverse-kabel (Oranje/Wit)
Verbind deze kabel met de pluskant van het achteruitrijlicht 
van de auto. Deze lamp licht op wanneer u de wagen in zijn 
achteruit (R) zet.
Wanneer deze verbinding correct is uitgevoerd, schakelt 
het videobeeld automatisch over naar de achteruitrijcamera 
wanneer u de wagen in zijn achteruit (R) zet.

Handremkabel (Geel/Blauw)
Sluit deze kabel aan op de stroomvoorzieningszijde van de 
handrem om statussignalen van de handrem naar de 
iLX-700 te sturen.

Geschakelde stroomkabel (Contact) (Rood)
Sluit deze kabel aan op een vrije aansluiting in de 
zekeringkast van het voertuig of op een andere ongebruikte 
voedingsbron die enkel (+) 12 V levert wanneer de motor 
aan is of de sleutel in de contactpositie staat.

Aardingskabel (massa) (Zwart)
Sluit deze kabel aan op een goede chassisaarding in het 
voertuig. Zorg ervoor dat de verbinding enkel metaal raakt 
en stevig is vastgemaakt door middel van de meegeleverde 
metalen schroef.

Kabel elektrische antenne (Blauw)
Sluit deze kabel aan op de +B-aansluiting van uw 
elektrische antenne, indien van toepassing.

• Deze kabel mag enkel worden gebruikt voor het bedienen van de 
automatische antenne van het voertuig. Gebruik deze kabel niet om 
een versterker, signaalprocessor, enz. in te schakelen.

Accukabel (Geel)
Sluit deze kabel aan op de positieve (+) aansluiting van de 
accu van het voertuig.

ISO-aansluiting voor de stroomvoorziening

Kabel luidsprekeruitvoer linksachter (+) (Groen)

Kabel luidsprekeruitvoer linksachter (–) 
(Groen/Zwart)

Kabel luidsprekeruitvoer linksvoor (+) (Wit)

Kabel luidsprekeruitvoer linksvoor (–) (Wit/Zwart)

Kabel luidsprekeruitvoer rechtsvoor (–) (Grijs/Zwart)

Kabel luidsprekeruitvoer rechtsvoor (+) (Grijs)

Kabel luidsprekeruitvoer rechtsachter (–) 
(Paars/Zwart)

Kabel luidsprekeruitvoer rechtsachter (+) (Paars)

ISO-aansluiting (luidsprekeruitvoer)

Audio L (Wit)
Audio R (Rood)
Aarding
Video (Geel)

(Wit)

(Rood)

(Geel)
Video-ingang

Audio-ingang
(R, L)
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Systeemvoorbeeld

Aansluiten van een iPhone*

• Laat een iPhone niet gedurende een lange periode achter in een voertuig. Warmte en vochtigheid kunnen de iPhone beschadigen en het is mogelijk 
dat u deze dan niet langer kunt afspelen.

USB-aansluiting

Lightning-naar-USB-kabel
(Meegeleverd met iPhone)

iPhone*
(Apart verkrijgbaar)

USB-verlengkabel (Meegeleverd)

* Raadpleeg het onderdeel over Apple CarPlay (pagina 13) voor meer informatie over de iPhone-modellen die met dit toestel gebruikt kunnen worden.
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Aansluiten van een Extern apparaat

1 Video/Audio-ingang (AUX INPUT)

• Wanneer u deze aansluiting gebruikt, hebt u een optionele AV/RCA-
interfacekabel nodig. Meer informatie vindt u bij 2.

2 AV/RCA-interfacekabel (vierpolige mini-AV-stekker 
naar 3-RCA) (Apart verkrijgbaar)

Bruikbare vierpolige mini-AV-stekker

De kabelconventie van dit systeem is als volgt:

• Configuratie van in de handel verkrijgbare vierpolige mini-AV-
stekkers is niet gestandaardiseerd.

3 RCA-verlengkabel (Apart verkrijgbaar)

(Geel)

(Rood)

(Wit)

Naar video-uitgang

Dvd-speler, DVB-T enz. 
(Apart verkrijgbaar)

Naar audio-uitgang 

AUX/CAMERA/CAN-aansluiting

Audio L (Wit)

Audio R (Rood)
Aarding

Video (Geel)
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Aansluiten van een Externe versterker

1 RCA-aansluitingen uitvoer vooraan
ROOD is rechts en WIT is links.

2 RCA-aansluitingen uitvoer achteraan
ROOD is rechts en WIT is links.

3 RCA-aansluiting subwoofer

4 RCA-verlengkabel (Apart verkrijgbaar)

Aansluiting stroomvoorziening

Versterker 4 ch (Apart verkrijgbaar)

Invoer

Invoer

Voor-luidspreker

Achter-luidspreker

REMO

(Blauw/Wit)

Netsnoer

Versterker voor subwoofer (Apart verkrijgbaar)

Invoer Subwoofer

REMOTE ON

(Blauw/Wit)

REMOTE ON

(Blauw/Wit)
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Camera-aansluiting

1 CAMERA-ingang

• Wanneer er een achteruitrijcamera gebruikt wordt, moet u ervoor 
zorgen dat de REVERSE-kabel correct aangesloten is.

2 RCA-verlengkabel (apart verkrijgbaar)

Aansluiten van de HCE-C200F + HCE-C200R

1 CAMERA-ingang

• Wanneer er een achteruitrijcamera gebruikt wordt, moet u ervoor 
zorgen dat de REVERSE-kabel correct aangesloten is.

2 RCA-verlengkabel (HCE-C200R meegeleverd)

Naar video-uitgang

Camera met RCA-video-uitvoer (apart 
verkrijgbaar)

HCE-C105 enz.

AUX/CAMERA/CAN-aansluiting

CAMERA-kabel

Naar video-uitgang

Aanstuureenheid

Naar positieve zijde van de 
achterlichtsignaalkabel van de wagen

Kabel voor Camerabesturing

Aansluiting stroomvoorziening

AUX/CAMERA/CAN-aansluiting
REVERSE

(Oranje/Wit) (Oranje/Zwart)

CAMERA-kabel
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About the Rules of Bluetooth Electromagnetic 
Radiation Regulation

Declaration of Conformity



ALPINE ELECTRONICS, INC.
20-1, Yoshima Industrial Park, Iwaki, Fukushima 970-1192
Japan
Phone: +81-246- 36-4111 Fax: +81-246-36-6090

No.

We, authorized representative in Europe ,

certify and declare under our sole responsibility that the following product(s)

AJ140017
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Product name

Manufacturer

Model No.

Display Unit

Alpine Electronics, Inc.

iLX-700

Alpine Electronics (Europe) GmbH

Wilhelm Wagenfeld Strasse 1-3, 80807 Munich, Germany

Installed module

Directives Applied Harmonized Standards

complies with the essential requirements and provisions of the following European Directives, based on the European standards
applied:

WLAN: AFT-RW404 (2412-2472MHz)

Test Report No.

The technical documentation for this product is retained at the above manufacturer’s location.
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351-140100

400-140078
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EN60950-1: 2006

EN 300328 V1.8.1 (2012-06)

EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN301489-17 V2.2.1 (2012-09)

Mitsuru Yoshida
Global Engineering Strategy Office

Signature

Wilhelm Wagenfeld Strasse 1-3, 80807 Munich, Germany

49(0)89-324264-240

49(0)89-324264-241

Alpine Electronics, Inc.
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Phone number

FAX number
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Company Alpine Electronics (Europe) GmbH
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