
� De afstandsbediening “RUE-4191” wordt bij
het toestel geleverd.

� Lees deze handleiding voor informatie over
het werken met de “RUE-4191”.

� Opmerking:
• De “RUE-4135” wordt niet bij het toestel

geleverd.
• In de “Gebruiksaanwijzing” en de

“Handleiding voor installatie en aansluiting”
staat de “RUE-4135” vermeld, maar in
werkelijkheid wordt de “RUE-4191”
meegeleverd. Gelieve hier op te letten.

Ingeval van problemen

Technische gegevens
Batterijtype .................................................................................................. AAA-formaat
Aantal batterijen ............................................................................................................ 2
Afmetingen (B x H x D) ................................................................... 56 × 142,5 × 37 mm
Gewicht (zonder batterij) ......................................................................................... 72 gr

Accessoires
Batterij (AAA) ................................................................................................................ 2
Afstandsbedieningshouder .................................................................................. 1 stuks
Dubbelzijdige kleefband ....................................................................................... 1 stuks
Schroef .......................................................................................................................... 2

Nederlands

R

Voice Navigation System

NVE-N077PS
Afstandsbediening (RUE-4191)

Naslaghandleiding

Probleem

Afstandsbediening
doet het niet.

Oorzaak

Batterijen omgekeerd
ingelegd.

Lege batterij.

Afstandsbediening niet
gericht op het hoofdtoestel
of de monitor.

Oplossing

Leg de batterij goed in het batterijvak.

Vervang de batterij.

Richt de afstandsbediening recht op uw
hoofdtoestel of monitor.

WAARSCHUWING
Dit pictogram geeft belangrijke instructies aan. Wanneer u dit niet
naleeft, kan dit letsels of zelfs de dood tot gevolg hebben.

DEMONTEER OF WIJZIG HET TOESTEL NIET.
Anders loopt u kans op een ongeval, brand of een elektrische schok.

HOUD KLEINE VOORWERPEN ZOALS BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.
Wanneer een kind een batterij inslikt, kan het ernstig verwond raken. Neem
onmiddellijk contact op met een dokter als een kind een batterij heeft ingeslikt.

GEBRUIK GEEN FUNCTIE DIE UW AANDACHT AFLEIDT EN WAARDOOR U UW
VOERTUIG NIET MEER VEILIG KUNT BESTUREN.
Een functie waarvoor uw langdurige aandacht is vereist, zou u alleen mogen
gebruiken als u volledig bent gestopt. Stop met het voertuig altijd op een veilige
plaats voor u een dergelijke functie gebruikt. Zoniet kunt u een ongeval veroorzaken.

HOUD HET VOLUME OP EEN NIVEAU DAT U TIJDENS HET RIJDEN NOG
BUITENGELUIDEN HOORT.
Zoniet kunt u een ongeval veroorzaken.

LET OP
Dit pictogram geeft belangrijke instructies aan. Wanneer u dit niet
naleeft, kan dit letsels of materiële schade tot gevolg hebben.

MENG GEEN NIEUWE BATTERIJEN MET OUDE. LET BIJ DE INSTALLATIE VAN DE
BATTERIJEN OP DE POLARITEIT.
Let bij het installeren van de batterijen op de goede polariteit (+ en –) zoals
aangegeven. Gebarsten batterijen of chemische lekkage uit de batterij kan leiden tot
brand of persoonlijk letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met het toestel
Laat het toestel niet vallen en onderwerp het niet aan schokken. Het zou permanente
schade kunnen oplopen.

Houd het toestel uit de buurt van water en vocht, rechtstreeks zonlicht en warmte, en
extreem stoffige omgevingen.

Maak het toestel nooit schoon met schuurdoekjes, staalwol, schuurpoeder of bijtende
chemische producten, zoals een loogoplossing.

Maak het schoon met een zachte, pluisvrije doek of een wattenstokje dat u licht
bevochtigd hebt met een zachte oplossing van een reinigingsmiddel en water.

Gebruik dit toestel niet op een manier die uw aandacht van het rijden zou afleiden.

Beschermend papier

Afstandsbedieningshouder

Dubbelzijdige kleefband
(zorg ervoor dat de
bevestigingspunten vrij
van stof en andere
verontreiningen zijn voor
u de kleefband
aanbrengt)

Dashboard, e.d.

Versterkende schroeven

Afstandsbediening

Installatie van de afstandsbedieningshouder
• Laat de afstandsbediening niet in rechtstreeks zonlicht op de houder staan.

Neem de afstandsbediening uit de houder en leg ze in het handschoenenkastje.
• Bevestig de houder met behulp van schroeven als dit niet lukt met dubbelzijdige

kleefband.

Batterijen vervangen
Vereiste batterij: Gebruik twee “AAA”-batterijen (droog type) of equivalent.

Batterijdeksel openen.
Duw op het deksel en schuif het in de richting van
de pijlen om het deksel te verwijderen.

Batterijen vervangen.
Verwijder de oude batterijen. Leg nieuwe
batterijen in en let hierbij op de polariteit (+ en –)
zoals aangegeven op het schema in de
afstandsbediening.

Deksel sluiten.
Duw het deksel in de richting van de pijl tot u het
hoort klikken.
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Navigatiebesturingsmodus via kaart/pijl
Wanneer u de navigatie bestuurt, zet u de
schakelaar EXT DVD/AUDIO/NAV. op “NAV.”.

1 Afstandsbedieningszender
2 —
 
6 —
7 MODE-toets
8 VOLUME UP/DOWN-toets

(Wanneer aangesloten op het Ai-NET-hoofdtoestel)
9 MUTE-toets

(Wanneer aangesloten op het Ai-NET-hoofdtoestel)
p MENU-toets
q -toets (uitsluitend kaart-type)
w POS.-toets
e VOICE-toets
r Cijfertoetsen
t OK/M.PT-toets
y —
u DEL. DEST.-toets
i Statusindicator voor NAV.-modus
o —
; —
a Spanning ON/OFF-toets
s —
d —
f LIGHT-toets voor afstandsbediening
g Zoom-toets (Wide/Detail) (uitsluitend kaart-type)
h Joystick/ENTER-toets
j LO.PT-toets
k RETURN-toets
l ROUTE-toets
/ DEL./DEST.-toets
z TEL.-toets (uitsluitend kaart-type)
x —
c EXT DVD/AUDIO/NAV.-schakelaar

TV/MONI.-toets (indrukken)

Opmerking:
• Afhankelijk van het toestel zijn sommige functies

niet beschikbaar. Zie de gebruiksaanwijzing voor het
toestel voor meer informatie.

• Druk na de MODE-toets op de volgende toetsen
terwijl de statusindicator knippert: cijfertoetsen (0 tot
9), DEL.-toets, OK-toets

Besturingsmodus AV-hoofdtoestel
Wanneer u het AV-hoofdtoestel bestuurt, zet u de
schakelaar EXT DVD/AUDIO/NAV. op “AUDIO”.

1 Afstandsbedieningszender
2 Statusindicator voor AUDIO-modus
3 —
4 BAND-toets
5 Radiomodus: voorkeuzeselectie

Wisselaarmodus: cd-selectie
6 SOURCE-toets
7 —
8 VOLUME UP/DOWN, Audioregeltoets
9 MUTE-toets
p —
 
e —
r Functietoets (1 tot 7)
t —
 
i —
o A.PROC.-toets
; Audiomodusselectie (VOL./BASS/TRE/BAL/FAD)

Houd 2 seconden lang ingedrukt voor LOUD ON/
OFF

a Spanning ON/OFF-toets
s Radiomodus: SEEK UP/DOWN

CD-/MD-/wisselaarmodus: muzieksensor,
BW/FF (ingedrukt houden)

d V.SEL.-toets
f LIGHT-toets voor afstandsbediening
g Displayhoek UP/DOWN-toets
h —
 
x —
c EXT DVD/AUDIO/NAV.-schakelaar

TV/MONI.-toets (indrukken)

Opmerking:
• Afhankelijk van het toestel zijn sommige functies

niet beschikbaar. Zie de gebruiksaanwijzing voor het
toestel voor meer informatie.

• Om de afstandsbediening met deze bron te
gebruiken, is een bijbehorend Alpine-product
noodzakelijk. U dient dit product afzonderlijk aan te
schaffen.

Modus hoofdtoestelbesturing
Wanneer u het hoofdtoestel bestuurt, zet u de
schakelaar EXT DVD/AUDIO/NAV. op “AUDIO”.

1 Afstandsbedieningszender
2 Statusindicator voor AUDIO-modus
3 —
4 BAND-toets
5 Radiomodus: voorkeuzeselectie

Wisselaarmodus: cd-selectie
MP3-modus: mapselectie
Cassettemodus: programmasensor

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

CD-/MD-/wisselaarmodus: muzieksensor,
BW/FF (ingedrukt houden)

Cassettemodus: REW/FF
d —
f LIGHT-toets voor afstandsbediening
g Displayhoek UP/DOWN-toets
h —
 
x —
c EXT DVD/AUDIO/NAV.-schakelaar

TV/MONI.-toets (indrukken)

Opmerking:
• Afhankelijk van het toestel zijn sommige functies niet

beschikbaar. Zie de gebruiksaanwijzing voor het
toestel voor meer informatie.

• Om de afstandsbediening met deze bron te
gebruiken, is een bijbehorend Alpine-product
noodzakelijk. U dient dit product afzonderlijk aan te
schaffen.

Besturingsmodus DVD-speler/DVD-
wisselaar
Wanneer u de externe dvd-speler/dvd-wisselaar
bestuurt, zet u de schakelaar EXT DVD/AUDIO/
NAV. op “EXT DVD”.

1 Afstandsbedieningszender
2 —
3 Statusindicator voor EXT DVD-modus
4 —
5 DVD-wisselaarmodus: discselectie
6 Audio SOURCE-toets

(Wanneer aangesloten op het Ai-NET-
hoofdtoestel)

7  (STOP) -toets
8 VOLUME UP/DOWN

(Wanneer aangesloten op het Ai-NET-
hoofdtoestel)

9 MUTE-toets (Wanneer aangesloten op het Ai-
NET-hoofdtoestel)

p MENU-toets
Houd 2 seconden lang ingedrukt om het
instelmenu op te roepen.

q Zoeken op titel/hoofdstuk/verlopen tijd
Houd 2 seconden lang ingedrukt om het dvd
menu/titelmenu op te roepen.

w —
e —
r Cijfertoetsen
t —
y ANGLE-toets
u SUB T.-toets (ondertiteling)

Houd 2 seconden lang ingedrukt om de ondertitels
in en uit te schakelen.

i —
o A.PROC.-toets

(Wanneer aangesloten op digitale
audioprocessor)

; Weergave
Houd 2 seconden lang ingedrukt voor vertraagde
weergave.

a Spanning ON/OFF-toets
s Hoofdstukken en tracks overslaan

Houd 2 seconden lang ingedrukt voor BW/FF.
d —
f LIGHT-toets voor afstandsbediening
g Displayhoek UP/DOWN-toets

(Wanneer aangesloten op het Ai-NET-
hoofdtoestel)

h Joystick/ENTER-toets
j —
k RETURN-toets
l —
 
z —
x AUDIO-toets
c EXT DVD/AUDIO/NAV.-schakelaar

TV/MONI.-toets (indrukken)

Opmerking:
• Afhankelijk van het toestel zijn sommige functies niet

beschikbaar. Zie de gebruiksaanwijzing voor het
toestel voor meer informatie.

• Om de afstandsbediening met deze bron te
gebruiken, is een bijbehorend Alpine-product
noodzakelijk. U dient dit product afzonderlijk aan te
schaffen.

Besturingsmodus TV/monitor
Wanneer u de monitor bestuurt, drukt u op de
schakelaar EXT DVD/AUDIO/NAV. om de TV/
MONI.-modus in te schakelen.

Controleer welke tv-tuner- of monitorfuncties
overeenstemmen met welke toetsen op de
afstandsbediening en breng de juiste klevers aan
(meegeleverd).

Opmerking:Afhankelijk van het toestel zijn sommige
functies niet beschikbaar. Zie de
gebruiksaanwijzing voor het toestel voor
meer informatie.
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Aan de gebruikers
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