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Стартиране
 
 
 
 
 
 
 
 

* илюстрацията е за модел CDE-173BT.
 

 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
ТУНЕР ДИСК*1 USB АУДИО/iPod*2

BT АУДИО*3 ПОМОЩЕН*4 ТУНЕР

*1 Само за CDE-174BT/CDE-173BT.
*2 Само, когато е свързан iPod/iPhone.
*3 Изписва се, когато BT IN е ВКЛЮЧЕН.
*4 Само когато AUX SETUP е ВКЛЮЧЕН.

 Регулиране на звука

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

* Илюстрацията е за модел CDE-173BT.  
 

   

 
1

 Настройване режим на ТУНЕРА
Изберете режим TUNER. 

 

2  Промяна на честотата
FM1 FM2 FM3 MW LW 
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-174BT/CDE-173BT)
 
 
 
 
 
 
 
 

* Илюстрацията е за модел CDE-173BT. 
 

  

 Избор на режим DISC
Изберете DISC режим. 

 Пауза и възпроизвеждане
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  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 

 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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USB памет (по избор) 

 
• Ако USB флаш памет бъде свързано с устройството,  то файлове с 

формат MP3/WMA/AAC запазени в USB  флаш паметтамогат да бъдат 
възпроизвеждани.. 

 
 

* Илюстрацията е за модел CDE-173BT. 
 

 
 

 

 
 
 

  

 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 към следващата песен

        

Натиснете и задръжте         или         за бързо 
превъртане напред или назад. 
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  M.I.X. (Произволно 
възпроизвеждане на песен) 

 
: Всички песни от тази папка 

се изпълняват в произволна 
последователност. 

 
:  Всички песни в USB  флаш 

паметта се изпълняват в 
произволна последователност.

 
    Повторение на песен 

 
: Само файл може се 

възпроизвежда многократно.
 

:  Само файловете в 
папката се възпроизвеждат 
многократно.

  
(off) : Отказ 
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BLUETOOTH
 
 
 
 
 
 
 
 

* Илюстрацията е за модел CDE-173BT.  
 

  

 За BLUETOOTH BLUETOOTH  е 
безжична технология, която позволява 
комуникация между преносимо 
устройство и персонален компютър на 
малки разстояния. Това позволява 
хендсфри разговори между съвместими
BLUETOOTH устройства.
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Свързване на съвместимо BLUETOOTH устройство  
 
 

   

 
 
 
 
1 

 Използвайте своето съвместимо 
BLUETOOTH устройство, за да 
търсите и изберете “Alpine CD 
Receiver” (само за CDE-174BT/CDE-
173BT)/ “Alpine Digital Media 
Receiver” (само за UTE-72BT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 <За устройства със сигурно 
опростено свързване (SSP)> 
Главното устройство ще потърси 
„Свързване“.Завъртете въртящия 
декодер и изберете „ДА“,после 
натиснете 

 ВЪВЕДИ  
<За всички други устройства> 

 

При запитване от главното устройство, 
въведете PIN код „0000“ в 
съвместимото  BLUETOOTH 
устройство. 

 
3 

 Когато се извърши успешно 
свързване, на главното устройство 
ще се появи  съобщение 
„CONNECTED. 
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Обаждане  
 
  
 

 
1 

 Избор на режим активиране 
на метод на изходящи 
обаждания  

 

 
2 

 Изберете желаният режим за 
изходящи обаждания от 
НАБРАН/ ПОЛУЧЕН / 
ПРОПУСНАТ / УКАЗАТЕЛ 

 
3 

 Въведи. 

 
4 

 Изберете желаното име 
или телефонен номер. 

 
5 

 Въведи. 
Избраният номер ще бъде набран.  
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Отговор на входящо обаждане 
 
  

 Отговорете на обаждането. 
Стартира разговора. 

 •   Когато “AUTO ANS” е с настройка 
ВКЛЮЧЕН, обаждането 
автоматично се приема след около 5 
секунди.  

 
Затваряне на телефона 

 
   

 Край на обаждането. 
Можете да прекратите обаждането, като натиснете 
и

 
задържите   поне 2 секунди. 
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Работа с гласови команди  
 
  

 
1 

 Натиснете и задръжте поне 
2 секунди, за да активирате 
режима „Разпознаване на 
глас“ 

 
 
 
 
 
2 

 След като режимът на гласово 
разпознаване е активиран, и се 
изписва съобщение  
„РАЗГОВОР“, можете да 
провеждате телефонни 
разговори, да пуснете песен и 
т.н. чрез това устройство след 
въвеждането на гласови 
команди *. 

 
* Моля, погледнете ръководството на 

Вашия смартфон за други гласови 
команди. 
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 • Можете да извършвате тази операция 
само, когато има връзка с мобилен телефон 
с възможност за гласово разпознаване. Ако 
мобилният телефон няма възможност за гласово 
разпознаване, за 2 секунди ще се появи съобщение  
„НЕ ПОДДЪРЖА“. 

• Изпълнението на функцията за разпознаване 
на гласа зависи от възможността за 
разпознаване на мобилния телефон и 
позицията на вградения микрофон. Моля, 
бъдете внимателни при поставяне на 
микрофона.  

• Действието на гласовото разпознаване 
зависи от функцията на мобилния телефон. 
За подробности се консултирайте с 
ръководството на производителя на 
мобилния телефон. 

• Ако човекът, когото търсите, не бъде 
открит, ще се появи съобщението„НЯМА 
ОБАЖДАНЕ“ за 2 секунди. 

•  Моля, съблюдавайте местното 
законодателство за трафика, когато 
използвате тази функция.  
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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      50 W × 4 
CDE-174BT/CDE-173BT: 
Тегло 1.194 kg (2 lbs. 10 oz) 

   

UTE-72BT: 
Тегло 0.854 kg (1 lbs. 14 oz) 

 
Размер на 

шаси 

Широчина 178 mm (7") 

  
 

Височина 50 mm (2")     
Дълбочина 161 mm (6-3/8")     
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РАЗДЕЛ BLUETOOTH    
 

BLUETOOTH 
Спецификация 

BLUETOOTH V3.0 

Изходящо 
 

+4 dBm Max. (Енергиен 
 клас 2) 
Профил HFP (Хендсфри 
 Профил) 

 HSP (Главен набор 
 Профил) 

 A2DP (Advanced 
Audio Distribution 

 Профил) 

 AVRCP (Аудио/Видео 
Дистанционен контрол 

 Профил) 
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Свързване
 

 
 

Само заCDE-174BT  КъмUSB памет/iPod/iPhone (за CDE-174BT ) / An
USB-Speicher/iPod/iPhone (nur CDE-174BT) /
À la clé USB/l’iPod/iPhone (CDE-174BT uniquement)

 
(Син/Бял)  

 
(Червен) ВКЛЮЧВАНЕ

ДИСТАНЦИОННО 
ВКЛЮЧВАНЕ За усилвател / An den Verstärker / À l’amplificateur

Захранване антена / An die Motorantenne / À
l’antenne électrique
Към изхода за сета за осветление / An das
Beleuchtungskabel des Instruments / Au fil d’éclairage

(Черен) / (Schwarz) / (Noir)
 

(Син) / (Blau) / (Bleu)

GND
 

АНТЕНА ЗАХРАНВАНЕ

du combiné d’instruments 
Включване

 
(Оранжев) / (Orange) / (Orange)РЕГУЛАТОР

 
(Жълт) / (Gelb) / (Jaune)

 
 
 
 
 
 

БУШОН 10A

 
БАТЕРИЯ

 
 

(Зелен) / (Grün) / (Vert)

(Зелен/Черен) / (Grün/Schwarz) / (Vert/Noir)
(Бял) / (Weiß) / (Bla nc)

 
(Бял/Черен) / (Weiß/Schwarz) / (Blanc/Noir)

(Сив/Черен) / (Grau/Schwarz) / (Gris/Noir)

(Сив) / (Grau) / (Gris) (Виолетов/Черен) /
(Violett/Schwarz) / (Violet/Noir)

(Виолетов) / (Violett) /
(Violet)

 

 
Високоговорители

 
Задна част 
ляво

 
Лице ляво

 
 

Лице дясно

 
Задна част 
ляво

 

 
Батерия

 
Кутия за антена

 
Микрофон (Поддържа се) / Mikrofon
(im Lieferumfang) / Microphone (fourni)

 
Говорител

 Усилвател

Лице

 
 Усилвател

Задна част или 
нискочестотен говорител





Официален вносител на ALPINE за България 

ПРИМАВОКС ЕООД 

София, бул. Черни връх № 67 

Тел. 02 862 47 17 

info@primavox.bg 

www.primavox.bg 
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