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Стартиране

Включване 
Натиснете произволен бутон (без     и     ), за да включите захранването. 

Натиснете и задръжте ИЗТОЧНИК     поне за 2 секунди, за да изключите устройството. 

Промяна на източника 
ТУНЕРДИСК*1 USB АУДИО/iPod*2AUXILIARY - ТУНЕР*4 

ТУНЕР 
*1 Само за CDE-182R/CDE-181/CDE-180. 
*2 Само за CDE-182R/CDE-181 и когато е свързан iPod/iPhone. . 
*4 Само когато AUX SETUP е ВКЛЮЧЕН. 

Регулиране на звука

Показване на текст 
Дисплеят ще се променя всеки път, когато натиснете бутона. 
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Радио

1
Настройване режим на ТУНЕРА
Изберете режим TUNER

2
Промяна на честотата
FM1FM2FM3MWLW FM1 
 
   

3

Автоматична настройка на станциите 

Натиснете и задръжте поне 2 секунди. 
Тунерът автоматично ще търси и запази 6 
станции с добър сигнал за избрания 
честотен диапазон. 

4
Настройка на автоматично зададени станции 
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CD/MP3/WMA/AAC 
(само за CDE-182R/CDE-181/CDE-180) 

1
Избор на режим DISC 
Изберете DISC режим. 

2
Пауза и възпроизвеждане 
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Натиснете и пуснете  или  за да преминете към началото на настоящата песен 
или на следващата песен 
Натиснете и задръжте  или  за бързо превъртане напред или назад 

Избор на желана папка (MP3/WMA/AAC ) 

M.I.X. (Повторно възпроизвеждане на песен) 
 :  Само файлове от определена папка  

се изпълняват в произволна последователност.  
(MP3/WMA/AAC ) 

:  Файловете на целия диск се изпълняват в произволна 
последователност. (MP3/WMA/AAC) 

(off)  : Отказ 

Повторение на песен 

: Може да се възпроизведе само песен/файл. 

 :  Само файлове от папка могат да бъдат възпроизвеждани.  
(MP3 /WMA/AAC) 

(изкл.)  : Отказ 

Отваряне

 : 
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Настройване на режим USB AUDIO 
Изберете USB AUDIO режим. 

Пауза и възпроизвеждане 

Избор на желана песен
Натиснете и пуснете  или  за да преминете към началото на настоящата песен или на 
следващата песен 
Натиснете и задръжте  или  за бързо превъртане напред или назад 

: Всички песни от тази папка се изпълняват в произволна последователност. 

: Всички песни в USB флаш паметта се изпълняват в произволна последователност. 

: Само файл може се възпроизвежда многократно. 

: Само файловете в папката се възпроизвеждат многократно. 

(off)     : Отказ 

USB памет (по избор)

 : 

or / oder / ou

Към това устройство могат да бъдат 
включени iPod/iPhone чрез интерфей-
сния кабел за iPod/iPhone  
(включен към iPod/iPhone) 



8

iPod/iPhone (опция)

Изберете режим iPod.

Пауза и възпроизвеждане 

Избор на желана песен
Натиснете и пуснете  или  за да преминете към началото на настоящата песен или на 
следващата песен 
Натиснете и задръжте  или  за бързо превъртане напред или назад 

Размесване и възпроизвеждане на случаен принцип (M.I.X.)  
: (Размесване на албуми): 
Размесването на албуми възпроизвежда песните от албум в 
тяхната поредност, след това на случаен принцип избира следващия албум. 

: (Размесване на песни): 
Възпроизвеждането на песни възпроизвежда на случаен 
принцип песните от избрана категория (списък с песни, албум и т.н.). 

(off)    :Отказ 

 : 

Към това устройство могат да бъдат 
включени iPod/iPhone чрез интерфей-
сния кабел за iPod/iPhone  
(включен към iPod/iPhone) 
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Размесване и възпроизвеждане на случаен принцип на всички песни 
1 Натиснете /ENTER, за да активирате режим за търсене и избор. 
2 Завъртете Въртящият се регулатор, за да изберете SHUFFLE ALL и после натиснете  /ENTER. 

 :SHUFFLE ALL  възпроизвежда всички песни в iPod/iPhone на случаен принцип. 
• Натиснете 5, за да откажете режим SHUFFLE ALL . 

Повторно възпроизвеждане

           : Възпроизвежда се повторно само една песен 

(off)    :Отказ 
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Функция BASS ENGINE SQ 

С функция BASS ENGINE SQ на устройството едновременно могат да се настройват няколко параметъра засягащи 
ниските честоти. Настройката на нивото на  BASS ENGINE SQ променя тези параметри за оптимален ефект на ниските 
честоти при различни нива. 

Информация за настройки при включен външен усилвател (само за серии CDE-182R/CDE- 181/CDE-180) 
Препоръчваме следната настройка на усилвателя, за да оптимизирате функция  BASS ENGINE SQ. 
След настройката можете да регулирате нивото на  BASS ENGINE SQ според музиката. 
1. Задайте усилването на усилвателя на „MIN”. 
2. Задайте превключвателя за режима на честотния филтър на „OFF”. 
3.  Задайте BASS ENGINE на устройството на „ON”, а нивото на  BASS ENGINE SQ на „3”. 
4. Пуснете песен от жанр, който често слушате и настройте усилването на усилвателя. 
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1
Активирайте режим BASS ENGINE SQ. 
Натиснете и задръжте, за да превключите на режим BASS ENGINE. 
BASS ENGINE /първоначална настройка/ MANUAL SET /ръчни настройки/

2.1 Настройка на ниво на BASS ENGINE SQ. Показва екрана за настройка на 
нивото на BASS ENGINE SQ 

2.3
Изберете желаното ниво (0 - +6). 
(Първоначална настройка: +3) 

3
Потвърдете чрез натискане 

 • Индикаторът        светва, когато режим BASS ENGINE SQ е включен. 
• От ниво 1 до ниво 6, ефектът на BASS ENGINE SQ се увеличава ниво по ниво. 
• Индикаторът              показва текущото ниво на BASS ENGINE SQ.
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Търсене на желана песен (iPod/iPhone) 

Йерархия 1 Йерархия 2 Йерархия 3 Йерархия 4 
Списък за възпроизвеждане Песен —   — 

 Изпълнител Албум Песен —
Албум Песен — —
Песен — — —

Подкаст  Епизод — Песен 

Жанр Изпълнител Албум —
Композитор Албум Песен —
Аудио книга — — —

Списък Genius Mix — — —

1
Активиране на режим за търсене и избор  

2
Изберете желания режим за търсене. 
СПИСЪК ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ ИЗПЪЛНИТЕЛ/ АЛБУМ/ ПЕСЕН/ ПОДКАСТ/ ЖАНР/ 
КОМПОЗИТОР/ АУДИО КНИГА/ GENIUS MIX
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3
Потвърдете чрез натискане 

4
Изберете желаното заглавие

5

Потвърдете чрез натискане Режим за търсене на Песен/ Аудио книга/ Genius 
Mix: Възпроизвежда се избраната песен/ аудио 
книга/ списък Genius mix. 
Друг режим за търсене: преминете към следващото 
йерархично ниво. 
Потърсете заглавие чрез повтаряне на стъпки 4 и 5. 

•  Ако натиснете и задържите    /ENTER за 2 секунди, докато се намирате в някоя йерархия 
(освен в йерархия Песен, Аудио книга и Genius mix), ще се възпроизведат всички песни от 
избраната йерархия. 

•  Когато търсенето се извършва по време на възпроизвеждане на случаен принцип /M.I.X./ , 
режимът на възпроизвеждане на случаен принцип /M.I.X./ ще бъде отменен. 
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Спецификации

РАЗДЕЛ FM ТУНЕР 
Честотен диапазон  87.5-108.0 MHz

РАЗДЕЛ MW ТУНЕР 
Честотен диапазон  531-1,602 kHz

РАЗДЕЛ LW ТУНЕР 
Честотен диапазон  153-281 kHz

ОБЩИ
Изисквания за захранване  14.4 V DC 

 (11-16 V allowable)

Максимално входящо напрежение 
CDE-182R/CDE-181/CDE-180:  50 W × 4
Тегло  1.24 кг
UTE-81R: 
Тегло  0.9 кг

Размер на шаси 
Широчина  178 мм
Височина  50 мм
Дълбочина  161 мм 
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Свързване 



ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ НА ALPINE ЗА БЪЛГАРИЯ

ПРИМАВОКС ЕООД
София, бул. Черни връх № 67

Тел. 02 862 47 17
info@primavox.bg
www.primavox.bg




