
� Fjernbetjening “RUE-4191” følger med
enheden.

� For betjening af “RUE-4191” se denne
vejledning.

� Bemærk:
• “RUE-4135” leveres ikke med enheden.
• Selvom “RUE-4135” er omtalt i

“Brugervejledning” og “Vejledning til instal-
lation og tilslutning af forbindelser”, leveres
“RUE-4191” i stedet for. Vær opmærksom
på dette.

I tilfælde af problemer

Specifikationer
Batteritype .................................................................................................. AAA batterier
Antal batterier ................................................................................................................ 2
Dimensioner (B x H x D) .................................................................. 56 x 142,5 x 37 mm
Vægt uden batterier ................................................................................................. 72 g

Tilbehør
Batterier (AAA) .............................................................................................................. 2
Holder til fjernbetjening .......................................................................................... 1 sæt
Dobbeltklæbende tape ............................................................................................ 1 stk.
Skruer ........................................................................................................................... 2
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Voice Navigation System

NVE-N077PS
Fjernbetjening (RUE-4191)

Betjeningsvejledning

Problem

Fjernbetjeningen
virker ikke.

Årsag

Batterierne er anbragt
forkert.

Flade batterier.

Fjernbetjeningen peger
ikke mod hovedenheden
eller monitoren.

Løsning

Anbring batterierne korrekt i
batterirummet.

Udskift batterierne med nye.

Ret fjernbetjeningen direkte mod
hovedenheden eller monitoren.

ADVARSEL
Dette symbol betyder vigtige instruktioner. Hvis de ikke følges,
kan det føre til alvorlige ulykker eller døden.

FORSØG IKKE AT ADSKILLE ELLER ÆNDRE.
Hvis man gør dette, kan det føre til uheld, brand eller elektrisk stød.

HOLD SMÅ GENSTANDE SOM BATTERIER UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE.
Hvis de sluges kan det føre til alvorlige skader. Hvis de sluges, skal man omgående
søge læge.

BETJEN IKKE NOGEN FUNKTION, DER BORTLEDER OPMÆRKSOMHEDEN FRA
SIKKER KØRSEL AF KØRETØJET.
Enhver funktion der kræver længere tids opmærksomhed, bør kun udføres når
vognen er standset helt. Stop altid vognen på et sikkert sted inden disse funktioner
udføres. Hvis man undlader dette, kan det føre til uheld.

HOLD LYDNIVEAUET PÅ ET NIVEAU, HVOR STØJEN UDEFRA STADIG KAN HØRES
UNDER KØRSLEN.
Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til uheld.

FORSIGTIG
Dette symbol betyder vigtige instruktioner. Hvis disse ikke følges,
kan det føre til ulykker eller materielle skader.

BLAND IKKE NYE BATTERIER MED GAMLE. VEND BATTERIERNE KORREKT.
Ved isætning af batterierne, skal man sikre at de vender korrekt (+ og –) som vist.
Skader eller kemiske utætheder fra batterier kan forårsage skader på personer.

Forholdsregler ved håndtering
Tab eller udsæt ikke enheden for stød. Den kan blive permanent beskadiget.

Udsæt ikke enheden for vand og fugt, direkte sollys, varme og meget støv.

Anvend aldrig skuresvampe, ståluld, slibepulver eller kemiske opløsningsmidler som
lud til rengøring.

Rengør med en blød snugfri klud eller vatpind, let fugtet med en mildt
rengøringsmiddel og vand.

Betjen ikke denne enhed på en måde, så man bliver distraheret under kørslen.

Beskyttende papir

Holder til

Dobbeltklæbende
tape (Inden
fastklæbning  af
tapen skal man sikre
fjernbetjening at
monteringsstedet er
fri for snavs og støv)

Konsolboks etc.

Skruer

Montering af holder til fjernbetjeningen
• Efterlad ikke fjernbetjeningen i holderen, hvis den er udsat for direkte sollys.

Tag fjernbetjeningen ud af holderen og anbring den i handskerummet.
• Hvis den dobbeltklæbende tape ikke kan klæbe holderen ordentlig fast, så anvend

skruerne.

Placering af batterier
Batterier: Anvend 2 stk. AAA størrelse tørbatterier eller tilsvarende.

Åbning af batteridæksel.
Tryk på dækslet og før det i pilens retning for
afmontering.

Placering af batterierne.
Tag de gamle batterier ud. Indsæt de nye, så de
passer med (+) og (–) som vist inde i batterirummet.

Lukning af dækslet.
Før dækslet i pilens retning indtil det klikker på
plads.
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Kort/pile navigation
Ved navigering skiftes EXT DVD/AUDIO/NAV. til
“NAV.” siden.

1 Fjernbetjeningens sender
2 —
 
6 —
7 MODE knap
8 VOLUME UP/DOWN knap

(Når tilsluttet til Ai.NET hovedenhed)
9 MUTE knap

(Når tilsluttet til Ai.NET hovedenhed)
p MENU knap
q  knap (Kun MAP type)
w POS. knap
e VOICE knap
r Tastatur
t OK/M.PT knap
y —
u DEL. DEST. knap
i Statusindikator for NAV. funktionen
o —
; —
a ON/OFF knap
s —
d —
f LIGHT knap til fjernbetjening
g ZOOM (Wide/detaljer) (Kun MAP type)
h Joystick/ENTER knap
j LO.PT knap
k RETURN knap
l ROUTE knap
/ DEL./DEST. knap
z TEL. knap (Kun MAP type)
x —
c EXT DVD/AUDIO/NAV. omskifter

TV/MONI. knap (Tryk)

Bemærk:
• Afhængig af enheden kan nogle funktioner ikke

udføres. For yderligere detaljer, se enhedens
brugervejledning.

• Efter tryk på knappen MODE, trykkes der på de
følgende knapper, medens statusindikatoren blinker:
Numerisk tastatur (0 til 9), DEL. knap, OK knap

AV Hovedkontrolfunktion
Ved betjening af AV hovedenheden skal EXT DVD/
AUDIO/NAV. skiftes til “AUDIO”.

1 Fjernbetjeningens sender
2 Statusindikator for AUDIO funktionen
3 —
4 BAND knap
5 Radiofunktion: Faste stationer

Skiftefunktion: Valg af CD
6 SOURCE knap
7 —
8 VOLUME UP/DOWN, Knap til justering af lyden
9 MUTE knap
p —
 
e —
r Funktionsknap (1 til 7)
t —
 
i —
o A.PROC knap
; Valg af lydfunktion (VOL./BASS/TRE/BAL/FAD)

Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for
LOUD ON/OFF

a ON/OFF knap
s Radiofunktion: SEEK UP/DOWN

CD/MD/skifterfunktion: Musiksensor,
BW/FF (Tryk ned og hold
den nede)

d V.SEL. knap
f LIGHT knap til fjernbetjening
g Displayvinkel UP/DOWN
h —
 
x —
c EXT DVD/AUDIO/NAV. omskifter

TV/MONI. knap (Tryk)

Bemærk:
• Afhængig af enheden kan nogle funktioner ikke

udføres. For yderligere detaljer, se enhedens
brugervejledning.

• Et tilsvarende Alpine produkt er nødvendigt for
anvendelse af fjernbetjeningen med denne kilde.
Skal købes separat.

Hovedenhedens kontrolfunktion
Ved betjening af hovedenheden skal EXT DVD/
AUDIO/NAV. skiftes til “AUDIO”.

1 Fjernbetjeningens sender
2 Statusindikator for AUDIO funktionen
3 —
4 BAND knap
5 Radiofunktion: Faste stationer

Skiftefunktion: Valg af CD
MP3 funktion: Valg af mappe
Båndfunktion: Programsensor

6 SOURCE knap
7 —
8 VOLUME UP/DOWN knap
9 MUTE knap
p —
 
i —
o A.PROC knap
; PLAY/PAUSE knap
a ON/OFF knap
s Radiofunktion: SEEK UP/DOWN

CD/MD/skifterfunktion: Musiksensor,
BW/FF (Tryk ned og hold
den nede)

Båndfunktion: REW/FF
d —
f LIGHT knap til fjernbetjening
g Displayvinkel UP/DOWN
h —
 
x —
c EXT DVD/AUDIO/NAV. omskifter

TV/MONI. knap (Tryk)

Bemærk:
• Afhængig af enheden kan nogle funktioner ikke

udføres. For yderligere detaljer, se enhedens
brugervejledning.

• Et tilsvarende Alpine produkt er nødvendigt for
anvendelse af fjernbetjeningen med denne kilde.
Skal købes separat.

DVD afspiller/DVD skifter
kontrolfunktion
Ved betjening af ekstern DVD afspiller/DVD skifter,
skiftes EXT DVD/AUDIO/NAV. til “EXT DVD” siden.

1 Fjernbetjeningens sender
2 —
3 Statusindikator for EXT DVD
4 —
5 DVD skifterfunktion: Valg af CD
6 Lyd SOURCE knap

(Når tilsluttet til Ai.NET hovedenhed)
7  (STOP) knap
8 VOLUME UP/DOWN

(Når tilsluttet til Ai.NET hovedenhed)
9 MUTE knap (Når tilsluttet til Ai.NET hovedenhed)
p MENU knap

Tryk og hold knappen inde i 2 sekunder for at vise
setup menuen.

q Søgning efter titel/afsnit/spillet tid
Tryk og hold knappen inde i 2 sekunder for at se
DVD menu/titel menuen.

w —
e —
r Tastatur
t —
y ANGLE knap
u SUB T. (undertitel) knap

Tryk og hold knappen inde i 2 sekunder for at
tilslutte/afbryde for undertitlerne.

i —
o A.PROC. knap

(Når tilsluttet til en digital lydprocessor)
; Afspilning

Tryk og hold knappen inde i 2 sekunder for at
afspille i slowmotion.

a ON/OFF knap
s Spring afsnit og indspilninger over

Tryk og hold knappen inde i 2 sekunder til BW/FF.
d —
f LIGHT knap til fjernbetjening
g Displayvinkel UP/DOWN knap

(Når tilsluttet til Ai.NET hovedenhed)
h Joystick/ENTER knap
j —
k RETURN knap
l —
 
z —
x AUDIO knap
c EXT DVD/AUDIO/NAV. omskifter

TV/MONI. knap (Tryk)

Bemærk:
• Afhængig af enheden kan nogle funktioner ikke

udføres. For yderligere detaljer, se enhedens
brugervejledning.

• Et tilsvarende Alpine produkt er nødvendigt for
anvendelse af fjernbetjeningen med denne kilde.
Skal købes separat.

TV/Monitor kontrolfunktion
Ved kontrol af monitoren trykkes på EXT DVD/
AUDIO/NAV. for at aktivere TV/MONI. funktionen.

Kontroller hvilke TV tuner eller Monitor funktioner, der
svarer til hvilke knapper på fjernbetjeningen og påsæt
de korrekte labels (medfølger).

Bemærk: Afhængig af enheden kan nogle funktioner
ikke udføres. For yderligere detaljer, se
enhedens brugervejledning.
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Til brugerne

Trykt i Japan (S)
68P50520Y80-A

Fjernbetjeningen




