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Chú ý 

 Hướng dẫn vận hành 

   Cảnh báo 

Biểu tượng này chỉ ra một chỉ dẫn quan trọng. Nếu không tuân theo nó có thể dẫn đến thương 

tích nghiêm trọng hoặc tử vong. 
 

Không sử dụng bất kỳ tính năng nào sẽ làm bạn mất tập trung khi lái xe. 

Bạn chỉ nên sử dụng bất kỳ tính năng nào có thể làm bạn mất tập trung khi lái xe sau khi xe dừng hẳn. Để sử 

dụng các tính năng này, hãy đỗ xe ở nơi an toàn. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến tai nạn. 
 

Âm lượng phải được giảm xuống mức mà âm thanh môi trường bên ngoài xe vẫn có thể nghe thấy khi lái xe. 

 Âm lượng quá lớn khiến cho còi xe khẩn cấp và tín hiệu cảnh báo đường bộ (đường giao nhau, v.v.) không nghe 

được sẽ rất nguy hiểm và có thể dẫn đến tai nạn. Ngoài ra, âm lượng quá lớn có thể gây hại cho thính giác. 

Vui lòng không cố tháo rời hoặc trang bị lại. 

Làm như vậy có thể dẫn đến tai nạn, hỏa hoạn hoặc điện giật. 

Vui lòng chỉ sử dụng cho xe có nguồn âm 12 volt. 

(Nếu bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra với đại lý của bạn.) Không làm như vậy có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc  

các sự cố khác. 

 

Nên để các vật nhỏ như pin tránh xa tầm tay trẻ em. 

Nuốt các vật nhỏ có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp vô tình nuốt phải, hãy tìm kiếm sự chăm sóc 

y tế ngay. 
 

 Sử dụng cầu chì có cường độ dòng điện đúng khi thay cầu chì. 
Nếu không làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. 

Không bịt các lỗ thông gió hoặc tản nhiệt. 

Điều này có thể dẫn đến sự tích tụ nhiệt bên trong và có thể gây ra hỏa hoạn. 
 

Vui lòng không tháo rời hoặc trang bị lại. 

Làm như vậy có thể dẫn đến tai nạn, hỏa hoạn hoặc điện giật. 

Vui lòng sử dụng sản phẩm này trên điện áp xe 12V. 

Sử dụng điện áp khác có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích khác. 

Vui lòng không đưa tay, ngón tay hoặc các vật lạ vào các khe hoặc kẽ hở trên thiết bị. Làm như vậy có thể dẫn đến 

thương tích cá nhân hoặc làm hỏng sản phẩm này. 

 

Biểu tượng này chỉ ra một chỉ dẫn quan trọng. Nếu không chú ý đến chúng có thể dẫn đến 

thương tích cá nhân hoặc hư hỏng thiết bị. 
 

Cảnh báo 
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Khi có sự cố phải ngừng sử dụng ngay. 
Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc làm hỏng sản phẩm này. Gửi lại sản phẩm 
này cho đại lý được ủy quyền của Alpine hoặc đến trung tâm bảo hành của Alpine gần bạn để sửa chữa. 

 

 Các biện pháp phòng ngừa 
 

 

 Làm sạch sản phẩm 

Vệ sinh sản phẩm thường xuyên bằng khăn mềm và khô. Nếu khó loại bỏ vết bẩn, chỉ làm ẩm khăn mềm bằng nước. Bất kỳ dung 

môi nào khác có thể làm tan sơn hoặc làm hỏng nhựa. 

 Nhiệt độ 
 Đảm bảo nhiệt độ trong xe từ + 60 ° C đến -10 ° C trước khi bật thiết bị. 

Bảo trì 
 Nếu bạn gặp sự cố, đừng tự sửa chữa. Vui lòng gửi lại sản phẩm cho đại lý Alpine của bạn hoặc trung tâm dịch 

vụ Alpine gần đó để sửa chữa. 

Vị trí lắp đặt 

       Không được cài đặt Media Player này ở bất kỳ vị trí nào sau đây.  

• Dưới ánh nắng trực tiếp hoặc gần nguồn nhiệt 

• Khu vực có độ ẩm cao và gần nguồn nước 

• Những nơi bụi bặm  

• Những nơi có rung động mạnh 

Bảo vệ đầu nối USB 
• Thiết bị này có ba cổng USB ở phía trước và phía sau để hỗ trợ kết nối Bộ lưu trữ USB. Khi các cổng phía trước và phía  

sau được kết nối với thiết bị sạc cùng một lúc, hoạt động bình thường của thiết bị này sẽ không được đảm bảo. 

•  Chỉ có thể kết nối Bộ lưu trữ USB với cổng USB của thiết bị này. Hoạt động bình thường không được đảm bảo  

với các sản phẩm USB khác. 

•  Nếu sử dụng đầu nối USB, hãy đảm bảo sử dụng cáp mở rộng USB (đi kèm). 

•  Tùy thuộc vào thiết bị bộ nhớ USB được kết nối, thiết bị này có thể không hoạt động hoặc có thể không 

 thực hiện một số chức năng. 

•  Hệ thống tập tin được hỗ trợ bởi đơn vị này là FAT16 / 32, NTFS, exFAT. 

•  Đảm bảo rằng số lượng bản nhạc trong Bộ lưu trữ USB được kết nối (tổng số bản nhạc tối đa có thể phát trong 

 USB phía trước và phía sau) không vượt quá 10.000, nếu không nó sẽ không phát bình thường. 

•  Các định dạng tập tin âm thanh có thể phát là MP3 / WMA / AAC / M4A / WAV / FLAC / APE / DSD. 

•  Nó có thể hiển thị tên nghệ sĩ / tên bài hát / album bài hát, v.v. Một số ký tự đặc biệt có thể không được hiển thị chính xác. 

 

 

Giới thiệu về cách sử dụng bộ nhớ USB 

 Chú ý 
Alpine không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu, v.v., ngay cả khi sự mất mát đó xảy ra trong khi sử dụng 

sản phẩm này. 

•  Để tránh trục trặc hoặc hư hỏng, hãy chú ý những điểm sau. 

 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho Bộ lưu trữ USB. 

 Vui lòng không chạm vào thiết bị đầu cuối bằng tay hoặc kim loại. 

 Vui lòng không để Bộ lưu trữ USB bị rung mạnh. 

 Vui lòng không uốn cong, làm rơi, tháo rời, sửa đổi hoặc nhúng thiết bị vào nước. 

•  Tránh sử dụng hoặc cất giữ Bộ lưu trữ USB ở những nơi sau: Trong ô tô tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ cao. 

 Những nơi có độ ẩm cao hoặc có thể có các vật ăn mòn. 

•  Lắp đặt Bộ lưu trữ USB ở vị trí không ảnh hưởng đến khả năng vận hành xe của người lái. 



3 
 

 

Nút vặn 

•  Bộ lưu trữ USB có thể hoạt động không chính xác ở các khu vực nhiệt độ cao hoặc thấp. 

•  Chỉ sử dụng Bộ nhớ USB đã được phê duyệt. Xin lưu ý rằng ngay cả với Bộ lưu trữ USB đã được phê duyệt, nó có thể không hoạt 

động chính xác tùy thuộc vào loại hoặc trạng thái. 

•  Các chức năng của USB Storage không được đảm bảo. Sử dụng nó phù hợp với các điều khoản của thỏa thuận. 

•  Tùy thuộc vào loại Bộ lưu trữ USB được sử dụng, trạng thái của Bộ lưu trữ hoặc cài đặt của phần mềm mã hóa, máy ảnh có thể 

không hoạt động hoặc hiển thị không chính xác. 

•  Không thể phát các tập tin được bảo vệ bằng bảo vệ bản quyền (bảo vệ bản quyền). 

•  Có thể mất một chút thời gian để Bộ nhớ USB bắt đầu phát lại. Nếu có các tập tin đặc biệt không phải là âm thanh trong Bộ nhớ 

USB, có thể mất nhiều thời gian hơn trước khi các tập tin được phát hoặc tìm kiếm. 

•  Thiết bị này có thể phát các tập tin có phần mở rộng "mp3", "wma", "acc", "m4a", "wav", "flac", "ape" và "dsd" ("dff" và "dsf") . 

•  Vui lòng không thêm các phần mở rộng này vào dữ liệu không phải âm thanh. Dữ liệu không phải âm thanh như vậy không thể được 

nhận dạng. Kết quả phát lại có thể chứa tạp âm có thể làm hỏng loa và / hoặc bộ khuếch đại. 

•  Bạn nên sao lưu dữ liệu quan trọng trên PC của mình. 

•  Không tháo thiết bị USB trong khi phát lại. Thay đổi SOURCE thành thứ khác không phải USB, sau đó tháo thiết bị USB để 

tránh làm hỏng bộ nhớ của nó. 

 

   Khởi tạo  
 
 

 

Danh sách các bộ phận bao gồm 

• Máy chính ......................................................................................................................................................... 1 

• Dây điện ............................................................................................................................................................ 1 

• Cáp ngõ vào mức cao ........................................................................................................................................ 1 

• Cáp mở rộng USB (1.5m). ................................................................................................................................ 1 

• Cáp mở rộng bộ điều khiển (2.5m) .................................................................................................................... 1 

• Dây tổng hợp ..................................................................................................................................................... 1 

• Giá đỡ ............................................................................................................................................................... 2 

• Đinh vít (M4X20) ............................................................................................................................................. 4 

•  Vít cơ khí (M5X8)............................................................................................................................................ 4 

• Băng keo 3M lớn và nhỏ ................................................................................................................................... 2 

• Hướng dẫn sử dụng ......................................................................................................................................... ..1 
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Bật và tắt nguồn 
 

Nhấn bất kỳ nút nào trên bộ điều khiển máy chính để bật thiết bị. Nhấn và 

giữ ít nhất 2 giây để tắt thiết bị này. 

Ghi chú: 

•  Âm lượng bắt đầu ở mức 12 khi bật nguồn lần đầu tiên. 
 

Cài Đặt chế độ MIX  
 

 

Media Player này được cài sẵn chip xử lý âm thanh chất lượng cao. Bạn có thể chọn chế độ trực tiếp Alpine để 
thưởng thức nguồn tín hiệu chất lượng cao của Media Player hoặc bạn có thể chọn chế độ kết hợp Aux để nghe âm 
thanh của thiết bị gốc (chẳng hạn như điều hướng), trong khi thưởng thức nguồn tín hiệu của Media Người chơi. 

Nhấn SRC/→ để chuyển đổi chế độ kết hợp, như sau, sử dụng AUX Mix làm ví 

dụ： AUX Mix-ALPINE Direct 

AUX Mix： 

Khi phát nhạc bằng Media Player, nhạc và âm thanh nhắc điều hướng của dàn âm thanh gốc trên xe hơi 
sẽ được trộn lẫn và phát cùng nhau. 

ALPINE Direct： 

Chỉ phát lại nhạc từ UTX-M08. 

Ghi chú: 
•  Khi phát chồng lấn cùng một nguồn âm, nguồn âm phụ sẽ không hoạt động. Tức là, khi nguồn tín hiệu 

hiện tại là AUX, chế độ trộn AUX sẽ không hoạt động. 
•  Trước khi sử dụng chức năng này, cần kết nối đầu ra âm thanh của âm thanh xe hơi gốc với đầu nối 

"IN" của thiết bị. 

 

Lựa chọn nguồn phát 
 

Nhấn SRC/ → để thay đổi nguồn tín hiệu. 

USB*1 (nguồn âm thanh mặc định)↔ Một bản nhạc Bluetooth *2↔ mức cao ↔ mức AUX *1  

Khi ba bộ nhớ USB được kết nối với Media Player này, các tập tin âm thanh sẽ được kết hợp và phát lại từ cùng một 

nguồn âm thanh USB. 

*2 Chỉ hiển thị khi "Bluetooth" được kết nối, hãy xem "Kết nối Bluetooth". 

Khởi động hệ thống  
 

 

Nhấn và giữ công tắc RESET trong 3 giây để khởi động lại thiết bị chính. 

1.  Tắt nguồn của thiết bị này. 

2.  Nhấn RESET bằng bút bi hoặc vật nhọn tương tự. 
 

Nút reset 
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Bộ nhớ USB (Tùy chọn) 

 

 Điều chỉnh âm lượng 

Xoay núm để có được âm lượng mong muốn 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Knob 

Ghi chú: 

•  Khi Media Player được kết nối với ba USB cùng một lúc, hệ thống sẽ tự động kết hợp nội dung của ba USB để 

phát trong cùng một nguồn âm thanh USB. 

•  Vui lòng không kết nối đồng thời hai hoặc nhiều thiết bị sạc với giao diện USB của Media Player, nếu không 
hoạt động bình thường sẽ không được đảm bảo.. 

 

Kết nối Bộ nhớ USB (tùy chọn) 
 

 Nếu USB Storage được kết nối với Media Player, có thể phát các tập tinMP3 / WMA / AAC / M4A / WAV / FLAC / APE 

/ DS。 

Phát lại 
 

1. Nhấn SRC/→ để chọn chế độ USB mặc định. 

2. Nhấn hoặc  để chọn bản nhạc (tập tin) mong muốn 

Có thể được điều khiển bằng điều khiển từ xa kèm theo tùy chọn. 
Sử dụng thiết bị điều khiển từ xa bằng cách trỏ nó vào cảm biến điều khiển từ xa. 

               Cảm biến điều khiển từ xa  
Có thể được kết nối với thiết bị giao diện điều khiển từ xa. 
Với thiết bị giao diện từ xa trên vô lăng Alpine tùy chọn, bạn có thể điều khiển thiết bị này bằng bộ 
điều khiển vô lăng của xe. Vui lòng liên hệ với đại lý Alpine của bạn để biết thêm chi tiết. 
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Nhấn và giữ để tua tới nhanh hoặc tua lùi lại . 

3. Nhấn tạm dừng hoặc  phát 

lại 

4. . Nhấn và giữ qua chế độ phát lại. 

*1 *2 *3 *4 

(Blank) 

 

 

s 

 
 

(Blank) 

 

* 1 Tắt phát lại lặp lại và ngẫu nhiên. 

* 2 Liên tục chỉ phát bài hát hiện tại. 

* 3 Chỉ các tập tin trong một thư mục được lặp lại. 

* 4 Thư mục được phát ngẫu nhiên. 

* 5 Tất cả các bản nhạc phát ngẫu nhiên.. 
 

5.  Xoay núm điều chỉnh âm lượng, tăng âm lượng theo chiều kim đồng hồ, giảm âm lượng 
ngược chiều kim đồng hồ. 

Nhấn núm để vào menu tìm kiếm bản nhạc, bạn có thể chọn USB1, USB2, USB3, v.v. để chọn bản nhạc để chơi, 
hoặc xoay núm để vào danh sách tìm kiếm để tìm kiếm bản nhạc bạn muốn chơi. 

6. Nhấn  để trở lại cấp độ trước đó . 

Ghi chú: 

•  Tùy thuộc vào số lượng tập tin được lưu trữ trong USB, có thể mất một khoảng thời gian để bắt đầu phát lại. 

•  Định dạng của tập tin phát lại được hiển thị trên màn hình trong khi phát lại. 

•  Biểu tượng HR hiển thị trên màn hình khi phát lại các tập tin âm thanh có độ phân giải cao (Hi-Res). 

•  Không thể phát lại bất kỳ tập tin nào được bảo vệ bởi tính năng chống sao chép DRM (Digital Rights 

Management) trên thiết bị này. 

• Thời gian phát có thể không được hiển thị chính xác khi phát lại các tập tin  đã ghi với VBR (Tốc độ bit thay đổi). 

• Tên bài hát / tên người biểu diễn / tên album được hiển thị nếu có thông tin ghi nhận. 

•  Các ký tự không được hỗ trợ được hiển thị bằng "口". 
 

 Tìm kiếm bài hát mong muốn 

Bộ nhớ USB có thể chứa nhiều bản nhạc. Tìm nhanh bài hát mong muốn bằng cách tìm kiếm. 

1.  Nhấn núm xoay để vào menu danh sách bài hát, chọn "Tìm kiếm" để bắt đầu chế độ tìm kiếm. 

2.  Xoay núm để chọn "Bài hát", "Album", "Định dạng tập tin", "Nghệ sĩ", "Ngày" hoặc "Kích thước tập tin" từ danh sách thể loại.. 

1.1  Chọn Bài hát * 1, sau đó bấm để vào danh sách bài hát. 

1.2  Chọn Album * 1, nhấn nhanh để vào danh sách album, xoay núm để chọn album mong muốn và nhấn nhanh để vào 

danh sách bài hát. 

1.3  Chọn Định dạng tập tin * 1, nhấn nhanh để vào danh sách định dạng tập tin, xoay núm để chọn định dạng tập tin mong 

muốn, nhấn nhanh để vào danh sách bài hát. 

1.4  Chọn Nghệ sĩ * 1, nhấn nhanh để vào danh sách Nghệ sĩ, xoay núm để chọn nghệ sĩ mong muốn, nhấn nhanh để vào 

danh sách Bài hát. 

1.5  Chọn Ngày * 2, bấm nhanh để vào danh sách bài hát. 

1.6  Chọn Kích thước tập tin * 3, nhấn nhanh để vào danh sách bài hát.. 

* 1 Sắp xếp theo số 0 đến 9, A đến Z theo thứ tự bảng chữ cái (đầu tiên là số, sau đó theo chữ cái, không thể phân biệt chữ hoa và 

chữ thường). 

* 2 Ngày được sắp xếp theo ngày sửa đổi thực tế của tập tin theo thứ tự thư mục mới, không có quy tắc cho cùng một thời điểm. 

* 3 Kích thước tập tin được sắp xếp theo không gian lưu trữ chiếm dụng lớn nhất đến nhỏ nhất, không có quy tắc nào cho các tập 

tin cùng kích thước. 

3.  Trong danh sách bài hát, xoay núm xoay để chọn bài hát mong muốn và nhấn nhanh để bắt đầu phát bài hát đã chọn. 

*5 
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Ghi chú: 

•  Nhấn  để trở về mức trước đó. 

• Các tập tin trống hoặc tập tin không có tập tin phát lại hợp lệ sẽ không được hiển thị. 

• Tìm kiếm có thể chậm khi có nhiều bản nhạc được lưu trong USB.. 

 

 Giới thiệu về MP3 / WMA / AAC / M4A / WAV / FLAC / APE / 

DSD  
 

 Chú ý 
Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân, luật bản quyền và các công ước quốc tế nghiêm cấm việc sao chép, phân phối, 

truyền tải hoặc sao chép dữ liệu âm thanh (bao gồm dữ liệu MP3 / WMA / AAC / M4A / WAV / FLAC / APE / 

DSD), miễn phí hoặc có tính phí , mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền. 
 

MP3 là gì? 
MP3, được gọi chính thức là "MPEG Audio Layer 3", là một tiêu chuẩn nén được chỉ định bởi MPEG, một cơ quan điều 

hành chung của ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế) và IEC. Tập tin MP3 chứa dữ liệu âm thanh nén. Định dạng MP3 đã 

giảm kích thước của tập tin nhạc xuống còn một phần mười so với kích thước ban đầu, trong khi vẫn duy trì chất lượng âm 

thanh gần với chất lượng của đĩa CD. Định dạng MP3 đạt được tốc độ nén cao như vậy bằng cách loại trừ các âm thanh mà 
tai người không thể nghe thấy hoặc bị che bởi các âm thanh khác. 

 

WMA là gì? 
WMA hay "Windows Media ™ Audio" là dữ liệu âm thanh nén và WMA tương tự như dữ liệu âm thanh MP3. 

 

AAC là gì? 一 

AAC là viết tắt của "Advanced Audio Coding", là một định dạng nén âm thanh cơ bản được sử dụng bởi 
MPEG2 hoặc MPEG4.. 

 

M4A là gì? 
M4A là phần mở rộng tập tin của chuẩn âm thanh MPEG-4, các tập tin M4A chứa dữ liệu âm thanh nén. 

 

WAV là gì? 
WAV là một định dạng tập tin âm thanh do Microsoft phát triển. Nó tuân theo đặc tả tập tin RIFF (Định dạng 

tập tin trao đổi tài nguyên), được sử dụng để lưu trữ tài nguyên thông tin âm thanh cho nền tảng Windows và 

được nền tảng Windows cũng như các ứng dụng của nó hỗ trợ rộng rãi. Định dạng này cũng hỗ trợ MSADPCM, 

CCITTALAW và các thuật toán nén khác cũng như nhiều loại âm thanh kỹ thuật số, tần số lấy mẫu và kênh; 

Định dạng tiêu chuẩn của tập tin WAV giống như định dạng CD với tần số lấy mẫu 44,1kHz và lượng tử hóa kỹ 

thuật số 16-bit, vì vậy chất lượng của tập tin âm thanh và đĩa CD là tương tự! Đây là định dạng gần nhất với 

định dạng nhạc lossless, vì vậy kích thước tập tin tương đối lớn. 
 

FLAC là gì? 
FLAC, hay Mã hóa nén âm thanh không mất dữ liệu, là một mã nén âm thanh miễn phí nổi tiếng có tính năng 

nén không mất dữ liệu. Không giống như các codec âm thanh mất dữ liệu khác như MP3 và AAC, nó không 

phá hủy bất kỳ thông tin âm thanh gốc nào. 
 

APE là gì? 
APE là một trong những định dạng lossless phổ biến cho nhạc kỹ thuật số. Không giống như các định dạng mất 
dữ liệu như MP3, định dạng này xóa dữ liệu (không nhạy cảm với thính giác) một cách không thể phục hồi để 
giảm kích thước của tập tin nguồn, APE là một định dạng ghi tinh vi hơn giúp giảm kích thước của tập tin, khôi 
phục dữ liệu về cùng kích thước tập tin nguồn, do đó đảm bảo tính toàn vẹn của tập tin. 

 

DSD là gì? 
Định dạng nhạc DSD là một loại định dạng nhạc lossless, bởi vì mã hóa của nó khác với mã hóa thông thường, 

nó là một loại mã hóa kỹ thuật số, khiến nó trở thành một định dạng nhạc thích hợp và đặc biệt. 
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Phương pháp tạo tập tin MP3 / WMA / AAC / M4A / WA V / FLAC / APE / DSD 

Dữ liệu âm thanh được nén bằng phần mềm với codec MP3 / WMA / AAC / M4A / WAV / FLAC / APE / 
DSD. Để biết chi tiết về cách tạo tập tin MP3 / WMA / AAC / / M4A / WAV / FLAC / APE / DSD, vui lòng 

tham khảo hướng dẫn sử dụng của phần mềm. Các tập tin MP3 / WMA / AAC / M4A / WAV / FLAC / APE / 

DSD có thể được phát bởi thiết bị này có phần mở rộng tập tin sau. 

MP3 : “mp3” 

WMA： “wma” 

AAC： “m4a” 

M4A： “m4a” 

WAV： “wav” 

FLAC： “flac” 

APE： “ape” 

DSD： “dsf” or “dff” 

Không thể phát các tập tin không có phần mở rộng. WMA Lossless, WMA Professional, các tập tin được bảo 

vệ và các tập tin AAC gốc (có phần mở rộng là ".aac") không được hỗ trợ. Có nhiều phiên bản khác nhau của 

định dạng AAC. Đảm bảo rằng phần mềm bạn đang sử dụng tuân theo các định dạng được chấp nhận ở trên. 

Ngay cả khi phần mở rộng hợp lệ, nó có thể không phải là một định dạng có thể chơi được. Hỗ trợ phát lại các 

tập tin AAC được mã hóa trong iTunes. Giải mã APE chỉ tương ứng với thẻ ape v2. 
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Tần số lấy mẫu phát lại và tốc độ bit được hỗ trợ 

MP3 

 

WPA 

 
 

AAC 

Tần số lấy mẫu: 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz 

 Tốc độ bit : 8 - 320 kbps 

 
Tần số lấy mẫu: 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 22.05kHz, 16kHz, 11.025kHz, 8kHz  

Tốc độ bit : 12 - 193 kbps (stereo) / 0 - 128kbps (mono) 

 
Tần số lấy mẫu : 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz  
Tốc độ bit : 8 - 320 kbps 

M4A 
Tần số lấy mẫu : 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz，8kHz  

Tốc độ bit : 8 - 500 kbps 

WAV 

FLAC 

 

APE 

 

 

DSP 

 
Tần số lấy mẫu: 192kHz, 176.4kHz, 96kHz, 88.2kHz, 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz 

 Số lượng bit lượng tử hóa: 8 bit, 16 bit, 24 bit 

 
Tần số lấy mẫu: 192kHz, 176.4kHz, 96kHz, 88.2kHz, 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz,16kHz, 

12kHz, 11.025kHz, 8kHz 

Số lượng bit lượng tử hóa: 8 bit, 16 bit, 24 bit 

 
Tần số lấy mẫu : 192kHz, 176.4kHz, 96kHz, 88.2kHz, 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz,16kHz, 

12kHz, 11.025kHz, 8kHz 

Số lượng bit lượng tử hóa: 16 bit, 24 bit 

 
Tỷ lệ lấy mẫu : DSD64 2.8224MHz, DSD128 5.6448MHz, DSD256 11.290MHz 

 

Tùy thuộc vào tần số lấy mẫu, người chơi có thể chơi không chính xác. 
Ở chế độ USB, thời gian phát có thể không được hiển thị chính xác khi phát các tập tin được ghi bởi cổng 
(tốc độ bit thay đổi). 

 

Chơi MP3/WMA/AAC/M4A/WA V/FLAC/APE/DSD 

 
Chuẩn bị các tập tin MP3 / WMA / AAC / M4A / WAV / FLAC / APE / DSD và lưu trữ chúng trong Bộ nhớ 

USB. 

• Số lượng tập tin / thư mục có thể phát tối đa 

Bộ nhớ USB: 10.000 tập tin / 700 thư mục (bao gồm cả thư mục gốc) 

• Độ sâu thư mục lồng nhau tối đa là 5 (bao gồm cả thư mục thư mục gốc). 

Nếu Bộ nhớ USB vượt quá giới hạn trên, có thể không phát lại được. Vui lòng không để thời gian phát 

tập tin quá 1 giờ. 

RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm. 

Phương tiện được hỗ trợ 

Media Player này có thể phát từ thẻ nhớ USB. 
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Hệ thống tập tin tương ứng 
Media Player này hỗ trợ FAT16 / 32, NTFS, exFAT USB Storage. 

 

Thứ tự các tập tin 
Các tập tin được phát theo thứ tự các tập tin / thư mục được lưu trữ trong Bộ nhớ USB. Do đó, 
thứ tự phát lại có thể khác với những gì bạn mong đợi. Thứ tự các thư mục và tập tin được phát 
như sau: 

 

 

 

 
 

Root 

folder 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Thư mục MP3/WMA/AAC/M4A/WAV/FLAC/APE/DSD files 

 

* Nếu không có tập tin phát hợp lệ hoặc thư mục trống, số thư mục / tên thư mục sẽ không được hiển thị. 
 

Điều kiện  
 

Tốc độ bit 
Đây là tỷ lệ nén "âm thanh" được chỉ định cho mã hóa. Tốc độ bit càng cao, chất lượng âm thanh càng tốt 

nhưng tập tin càng lớn. 
 

Tần số lấy mẫu 

Giá trị này thể hiện số lần dữ liệu được lấy mẫu (ghi lại) mỗi giây. Ví dụ: CD nhạc sử dụng tần số lấy 

mẫu là 44,1KHz, do đó, âm thanh được lấy mẫu (ghi lại) ở 44.100 lần mỗi giây. Tần số lấy mẫu càng 

cao thì chất lượng âm thanh càng tốt nhưng khối lượng dữ liệu càng lớn. 
 

Mã   

Chuyển đổi đĩa CD nhạc, tập tin wave (AIFF) và các tập tin âm thanh khác sang định dạng nén âm thanh được 

chỉ định. 
 

Đánh dấu  

Ghi thông tin bài hát vào tập tin MP3 / WMA / AAC / M4A / WAV.FLAC / APE / DSD, chẳng 

hạn như album bài hát, định dạng tập tin, nghệ sĩ, ngày tháng, kích thước tập tin. 

Thư mục gốc 
Thư mục gốc (hoặc gốc) có thể được tìm thấy ở trên cùng của hệ thống tập tin. Thư mục gốc bao 

gồm tất cả các thư mục và tập tin. 
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Sử dụng Bước 1 đến 5 để chọn bất kỳ chế độ cài đặt nào cần thay đổi. Để biết mô tả chi tiết về các cài đặt đã 
chọn, hãy tham khảo các phần áp dụng bên dưới. 

Bộ điều chỉnh cân bằng có sẵn 

Điều chỉnh mức âm bổng / trầm cơ bản 

 
 

 
 

 

 Thiết lập âm thanh 

Bạn có thể thiết lập Media Player theo sở thích và cách sử dụng của mình. Từ menu cài đặt âm thanh, bạn có thể 

thay đổi cài đặt âm thanh. 
 

1. Nhấn và giữ núm xoay trong ít nhất 2 giây để vào menu cài đặt. 

2.  Xoay núm để chọn "Cài đặt Hiệu ứng Âm thanh", sau đó nhấn nhanh vào núm. 

Bộ chỉnh âm đặt trước * 1 Cài đặt Hiệu ứng âm thanh ↔ Cài đặt âm thanh rõ nét ↔ Chung ↔ Bluetooth 

* 1 Không thể điều chỉnh khi bật "Cài đặt âm thanh rõ nét ". 

3.  Xoay nút để chọn menu cài đặt hiệu ứng âm thanh, sau đó nhấn nhanh núm vặn. 

Treble*2 ↔ Bass*2 ↔ Subwoofer ↔ Parameter Equalizer ↔ BAL ↔ FAD*3 ↔ Input Source Volume ↔ 

Time Correction ↔ Crossover Setting*4 ↔ Sound Settings Save 

*2 Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với "Bộ cân bằng đặt trước" hoặc "Bộ cân bằng tham số" đều được phản ánh 

trong cài đặt khác. 

*3 Khi "Cài đặt Phân tần" được đặt thành "cài đặt phân tần 3 chiều chủ động", không thể thực hiện điều 

chỉnh. Xem phần "About the Crossover" để biết thêm thông tin. 
 

*4 Tùy thuộc vào cài đặt phân chia tần số, cài đặt sẽ khác nhau. Xem "về xe crossover" để biết thêm. 

4.  Xoay núm để thay đổi cài đặt hoặc vào lớp tiếp theo, sau đó nhấn nhanh vào núm. 

5. Nhấn SRC /→  để thoát khỏi chế độ cài đặt. 

Ghi chú: 

• Nhấn  để quay lại chế độ menu âm thanh trước đó. 

10 cài đặt EQ điển hình được cài đặt sẵn tại nhà máy để sử dụng với nhiều loại vật liệu nguồn. 
Tiêu chuẩn (cài đặt ban đầu) ↔ Pop ↔ Rock ↔ Newscast ↔ Jazz ↔ Electronic ↔ Hip-Hop ↔ Light ↔ Country ↔ 
Cổ điển ↔ Tùy chỉnh. 

Ghi chú: 

•  Mục "Tùy chỉnh" được hiển thị khi điều chỉnh Bass / Treble hoặc EQ tham số. 
 

Có thể lựa chọn mức điều chỉnh âm treble hoặc bass tùy theo sở thích của bạn. 

Các mục cài đặt: Treble / Bass 

Nội dung cài đặt: -7 đến +7 (Giá trị ban đầu: 0) 

Cài đặt âm thanh  

Núm xoay 
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 Cài  đặt âm siêu trầm  
 

 Bật / tắt tín hiệu siêu trầm  
Khi bật tín hiệu siêu trầm, bạn có thể điều chỉnh mức đầu ra pha của tín hiệu siêu trầm. 

Mục cài đặt: tín hiệu siêu trầm 

Cài đặt: Tắt / Bật (cài đặt ban đầu) 

 Cài đặt pha của tín hiệu siêu trầm  
 

Pha loa siêu trầm được đặt thành 0 ° (pha dương) hoặc 180 ° (pha âm). Để điều chỉnh pha, xoay núm. 
Mục cài đặt: Pha tín hiệu siêu trầm  

Các mức cài đặt: 0 ° (cài đặt ban đầu) / 180 °. 

Đặt mức tín hiệu siêu trầm  
Khi bật tín hiệu siêu trầm, bạn có thể điều chỉnh mức đầu ra của tín hiệu siêu trầm. 

Mục cài đặt: Mức tín hiệu siêu trầm 

Các mức cài đặt: 0 đến +15 (Giá trị ban đầu: 9) 

 

 Điều chỉnh đường đặc tính của bộ cân bằng tham số  
 

Các cài đặt bộ cân bằng có thể được sửa đổi để làm cho đường cong đáp ứng phù hợp hơn với sở thích của riêng bạn. 

1. Sau khi chọn bộ cân bằng thông số thông qua cài đặt âm thanh, xoay núm để chọn dải tần  mong muốn, 

sau đó nhấn nhẹ núm. 

2. Sau khi chọn tần số, nhấn nhanh núm và xoay núm để chọn giá trị tần số. 

Nhấn  để thoát cài đặt tần số. 

3. Lặp lại bước 2 để điều chỉnh giá trị Q và độ lợi trong dải đã chọn. 

 Điều chỉnh dải tần  

Cài đặt tùy chọn: Băng tần 1 / Băng tần 2 / Băng tần 3 / Băng tần 4 / Băng tần 5 / Băng tần 6 / Băng tần 7 / Băng tần 8 / 

Băng tần 9 / Băng tần 10 
 

 Điều chỉnh tần số  

Dải tần có thể điều chỉnh: 20H〜20kHz 

Band 1： 20Hz〜63Hz(31Hz) 

Band 2： 31Hz 〜 125Hz(63Hz) 

Band 3： 63Hz 〜 315Hz(125Hz) 

Band 4： 125Hz〜500Hz(250Hz) 

Band 5： 250Hz 〜 1kHz(500Hz) 

Band 6： 500Hz 〜 2kHz(1kHz) 

Band 7： 1kHz 〜 4kHz(2kHz) 

Band 8： 2kHz 〜 7.2kHz(4kHz) 

Band 9： 5.8kHz 〜 12kHz(8kHz) 

Band 10： 9kHz〜20kHz(16kHz) 

 

 Điều chỉnh giá trị Q ( độ rộng băng thông)  

Băng tần Q có thể điều chỉnh: 0.404〜28.85 (thiết lập ban đầu: 3.506) 
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 Điều chỉnh độ lợi  

Độ lợi có thể điều chỉnh: -12dB〜+12dB (thiết lập ban đầu: 0) 

Ghi chú: 

•  Giá trị cài đặt tần số của mỗi băng tần không được vượt quá giá trị của các băng tần liền kề. 

•  Khi điều chỉnh bộ cân bằng thông số, đáp tuyến tần số của loa được kết nối phải được kiểm tra. 

•  Khi điều chỉnh bộ cân bằng tham số, bộ cân bằng đặt trước đã được điều chỉnh sẽ không có giá trị. 

• Khi bộ cân bằng tham số được điều chỉnh, bộ cân bằng cài đặt trước sẽ hiển thị "tùy chỉnh". 

 

 Điều chỉnh BAL (cân bằng) của đầu ra loa  
 

Cài Đặt mục : BAL 

Thiết lập mức : L15〜0〜R15 (giá trị ban đầu: 0) 
 

 Điều chỉnh FAD (cân bằng trước & sau) của đầu ra loa  
 

Cài đặt mục : FAD 

Thiết lập mức ：F15〜0〜R15 (giá trị ban đầu:0) 
 

 Điều chỉnh âm lượng nguồn âm thanh đầu vào  
 

1. Chọn điều chỉnh âm lượng nguồn âm thanh đầu vào thông qua chế độ cài đặt hiệu ứng âm thanh, sau 

đó nhấn nhanh nút. 

2. Xoay núm để chọn nguồn âm thanh USB, rồi nhấn núm để chọn. 

3. Xoay núm điều chỉnh âm lượng, dải cài đặt: - 60dB ~ 0dB (giá trị ban đầu: 0dB), nhấn phím quay lại để 

chọn nguồn âm. 

4. Lặp lại bước 2 và bước 3 để điều chỉnh âm lượng nhạc Bluetooth, mức cao và AUX. 

Ghi chú: 

• Trong lựa chọn nguồn âm thanh theo tuần tự, USB↔Nhạc bluetooth ↔Mức cao↔ AUX có thể được chọn. 

Hiệu chỉnh độ trễ thời gian  
Tham khảo "về hiệu chỉnh thời gian" trước khi thực hiện các bước sau. 

Chọn chỉnh thời gian điều chỉnh thông qua chế độ cài đặt hiệu ứng âm thanh, xoay núm để chọn 
loa hoặc bộ chỉnh thời gian cần được điều chỉnh, sau đó bấm nhanh núm. 

Loa trước bên trái (F-L) loa trước bên phải (F-R) loa trái phía trước (R-L) loa bên phải (R-R) loa 
siêu trầm bên trái. 

*(SW-L) loa siêu trầm bên phải (SW-R) 

* Không thể điều chỉnh khi tắt chế độ loa siêu trầm. 

1. Xoay núm để điều chỉnh khoảng cách hoặc đơn vị hiệu chỉnh thời gian của loa đã chọn, sau đó nhấn 
nhanh vào núm. 

Milliseconds : 0.000ms～10.000ms (0.01ms/level) 

Centimeters : 0～346cm (0.3cm/level) 

Inches : 0～136inch (0.1inch/level) 

Bằng cách đặt các giá trị này, âm thanh sẽ đến vị trí nghe cùng lúc với vị trí của các loa khác. 

Ghi chú: 

• Tổng khoảng cách điều chỉnh cho tất cả các loa phải nhỏ hơn 510cm / 201in / 15ms. 

•  Đơn vị hiệu chỉnh thời gian có thể lựa chọn: ms (mili giây) / cm (cm) / inch (inch) 
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 Điều chỉnh cài đặt phân tần  
 

Trước khi thực hiện các bước sau, hãy tham khảo "Giới thiệu về phân tần âm thanh ". 

1. Sau khi chọn cài đặt phân tần thông qua chế độ cài đặt âm thanh, xoay núm để chọn kênh mong muốn, sau đó 
nhấn nhanh núm. 

Phân tần 2 chiều chủ động 

Loa trước       Loa sau      phân tần 3 chiều chủ động siêu trầm                        

Âm trầm           Âm trung        Âm cao tầm trung       Treble 

* Không thể điều chỉnh khi tắt chế độ âm trầm. 

2. Xoay núm để chọn mục cài đặt mong muốn, sau đó nhấn nhanh vào núm. 
 

 

Chọn tần số cắt  
Phân tần 2 chiều chủ động 

 Nội dung cài đặt: 
Tần số: 20/25/32/40/50/63/80 (cài đặt ban đầu) / 100/125/160/200 (Hz) 

Phân tần 3 chiều chủ động: 

Loa trầm / Loa thông thấp tầm trung *: 
20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500 (cài đặt ban đầu) / 630/800 (Hz) Loa thông cao tầm 

trung: 

20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/100/350/315/400/500/130/800/1k / 
1.2k / 1.6k / 2k / 2.5k / 3.2k / 4k / 5k (cài đặt ban đầu) / 6. 3k / 8k / 10k / 12 cái. 5k / 16k / 20k (Hz) Tweeter: 

1k / 1.2k / 1.6k / 2k / 2.5k / 3.2k / 4k / 5k (cài đặt ban đầu) / 6. 3k / 8k / 10k / 12 cái. 5k / 16k / 20k (Hz) 

* Giá trị cài đặt tần số cắt của loa trung trầm không được cao hơn giá trị cài đặt tần số cắt của loa trung trầm và 
loa thông cao. 

 

 
 

 Điều chỉnh độ dốc 

Nội dung cài đặt: 6/12 (thiết lập ban đầu) /18/24/30/36/42/48（dB/Oct.）hoặc đóng. 

 
 

 Cài đặt âm thanh rõ nét  
Khi tùy chọn này được bật, bộ cân bằng đặt trước và các cài đặt liên quan đến hiệu ứng âm thanh khác sẽ  

không hợp lệ. Tắt thành khôi phục cài đặt âm thanh trước đó. 

Mục cài đặt : Cài đặt âm thanh rõ nét 

 Cài đặt tùy chọn : Tắt (cài đặt ban đầu) / Bật 

Lưu trữ và nhớ lại các thông số cài đặt âm thanh  

 Thông số cài đặt âm thanh   
 

Sau khi mua và lắp đặt sản phẩm này bởi đại lý ủy quyền của Alpine được chỉ định, các kỹ thuật viên chuyên nghiệp 

sẽ gỡ lỗi và lưu trữ âm thanh cho bạn và thiết lập các thông số liên quan cho "cài đặt đại lý". Ngoài "cài đặt đại lý", 

nếu bạn có sở thích riêng, sau khi cài đặt bộ cân bằng, âm trầm, âm bổng, phân chia tần số và các thông số âm thanh 
khác, hãy chọn "cài đặt tùy chỉnh", và nhấn và giữ núm trong hơn 2 giây để lưu. các thông số âm thanh được gỡ lỗi 

trong "cài đặt tùy chỉnh". 
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Ví dụ 1: Ghế trước bên trái 

Gọi âm thanh được lưu trữ để thiết lập các thông số 
 

Sau khi chọn "cài đặt đại lý" hoặc "cài đặt tùy chỉnh", nhấn nhanh núm xoay để gọi các thông số cài đặt âm thanh đã 

điều chỉnh. 

 

Ghi chú: 

• Nội dung đã lưu sẽ không bị xóa ngay cả khi thiết bị được đặt lại, hoặc ngắt kết nối nguồn. 

•  Cài đặt đại lý: chỉ có thể được chọn và gọi lại, chỉ có thể được lưu trữ khi sử dụng chế độ kiểm tra nguồn. 

•  Cài đặt tùy chỉnh: có thể được gọi, lưu trữ và sửa đổi. 

 
 

Về hiệu chỉnh độ trễ  thời gian 
 

Khoảng cách giữa người nghe và loa bên trong có thể thay đổi rất nhiều do các vị trí đặt loa khác nhau. Sự chênh lệch 

khoảng cách này giữa loa và người nghe sẽ gây ra sự sai lệch của các đặc tính âm thanh và tần số. Hiện tượng này là do âm 
thanh đến tai phải và trái của người nghe bị chậm lại. 

Để giải quyết vấn đề này, thiết bị có thể trì hoãn tín hiệu âm thanh được gửi đến loa gần người nghe nhất. Điều này có hiệu 

quả tạo ra cảm giác về khoảng cách mở rộng cho các loa này. Khoảng cách giữa người nghe và loa trái phải bằng nhau để 

thu được hiệu quả tốt nhất. Điều chỉnh loa với độ chênh lệch mức 3,4cm. 

Sau đây là một ví dụ về vị trí lắng nghe: 
 

Điều chỉnh mức hiệu chỉnh thời gian của loa trước bên trái thành giá trị lớn hơn và loa sau bên phải thành 0 hoặc 

giá trị nhỏ hơn. 
 

 

Vị trí nghe và khoảng cách giữa mỗi loa khác nhau nên âm thanh không cân bằng. Sự khác biệt về 

khoảng cách giữa loa trước bên trái và loa sau bên phải là 1,75m (68-7 / 8 "). Ở đây chúng ta sẽ tính toán 

giá trị hiệu chỉnh thời gian của loa trước bên trái trong hình trên. 
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Điều kiện: 

Loa xa nhất - vị trí nghe: 2,25m (88-9 / 16 ") Loa trước bên trái - vị trí nghe: 0,5m (19-11 / 16") Tính: L = 2,25m-

0,5m = 1,75m (68-7 / số 8") 

Thời gian hiệu chỉnh = 1,75 + 343 * X 1000 = 5,1 (mili giây) 

* Tốc độ âm thanh: 20°. 343m / S (765mph) 

Nói cách khác, việc đặt giá trị hiệu chỉnh thời gian của loa trước bên trái thành 5,1ms có thể làm cho khoảng cách giữa loa 

trước bên trái và người nghe giống như khoảng cách giữa người nghe và người nói xa nhất. Hiệu chỉnh thời gian loại bỏ sự 
khác biệt về thời gian cần thiết để âm thanh đến được vị trí nghe. Thời gian của loa trước bên trái được điều chỉnh bằng 5,1ms 

để âm thanh của nó đến vị trí nghe cùng lúc với âm thanh của các loa khác. 
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 Ví dụ 2: Tất cả các chỗ ngồi  

Điều chỉnh mức hiệu chỉnh thời gian của mỗi loa gần giống nhau. 

1. Ngồi ở vị trí nghe (vị trí lái xe, v.v.) và đo khoảng cách (m) giữa đầu và mỗi người nói. 
Tính toán hiệu chỉnh khoảng cách giữa loa xa nhất và các loa khác. 

L = (khoảng cách từ loa xa nhất) - (khoảng cách từ các loa khác) 
Các giá trị này là giá trị hiệu chỉnh thời gian cho các loa khác nhau. Bằng cách đặt các giá trị này, mỗi âm 
thanh có thể đến vị trí nghe cùng lúc với âm thanh từ các loa khác. 

 

Danh sách các giá trị được hiệu chỉnh theo thời gian  
 

Không 

có độ trễ. 

Chênh lệch thời gian 

(ms) 

Khoảng cách 

(cm) 

Khoảng cách 

(inch) 

Không có 

độ trễ. 

Chênh lệch thời gian 

(ms) 

Khoảng cách 

(cm) 

Khoảng cách 

(inch) 

0 0.00 0.00 0.00 32 0.32 11.07 4.32 

1 0.01 0.34 0.10 33 0.33 11.41 4.45 

2 0.02 0.69 0.24 34 0.34 11.76 4.59 

3 0.03 1.03 0.37 32 0.32 11.07 4.32 

4 0.04 1.38 0.51 33 0.33 11.41 4.45 

5 0.05 1.72 0.64 34 0.34 11.76 4.59 

6 0.06 2.07 0.78 35 0.35 12.10 4.72 

7 0.07 2.42 0.92 36 0.36 12.45 4.86 

8 0.08 2.76 1.05 37 0.37 12.80 5.00 

9 0.09 3.11 1.19 38 0.38 13.14 5.13 

10 0.10 3.45 1.32 39 0.39 13.49 5.27 

11 0.11 3.80 1.46 40 0.40 13.83 5.40 

12 0.12 4.15 1.60 41 0.41 14.18 5.54 

13 0.13 4.49 1.73 42 0.42 14.53 5.68 

14 0.14 4.84 1.87 43 0.43 14.87 5.81 

15 0.15 5.18 2.00 44 0.44 15.22 5.95 

16 0.16 5.53 2.14 45 0.45 15.56 6.08 

17 0.17 5.88 2.28 46 0.46 15.91 6.22 

18 0.18 6.22 2.41 47 0.47 16.26 6.36 

19 0.19 6.57 2.55 48 0.48 16.60 6.49 

20 0.20 6.91 2.68 49 0.49 16.95 6.63 

21 0.21 7.26 2.82 50 0.50 17.29 6.76 

22 0.22 7.61 2.96 51 0.51 17.64 6.90 

23 0.23 7.95 3.09 52 0.52 17.99 7.04 

24 0.24 8.30 3.23 53 0.53 18.33 7.17 

25 0.25 8.64 3.36 54 0.54 18.68 7.31 

26 0.26 8.99 3.50 55 0.55 19.02 7.44 

27 0.27 9.34 3.64 56 0.56 19.37 7.58 

28 0.28 9.68 3.77 57 0.57 19.72 7.72 

29 0.29 10.03 3.91 58 0.58 20.06 7.85 

30 0.30 10.37 4.04 59 0.59 20.41 7.99 

31 0.31 10.72 4.18 60 0.60 20.75 8.12 
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61 0.61 21.10 8.26 106 1.06 36.67 14.38 

62 0.62 21.45 8.40 107 1.07 37.02 14.52 

63 0.63 21.79 8.53 108 1.08 37.36 14.65 

64 0.64 22.14 8.67 109 1.09 37.71 14.79 

65 0.65 22.48 8.80 110 1.10 38.05 14.92 

66 0.66 22.83 8.94 111 1.11 38.40 15.06 

67 0.67 23.18 9.08 112 1.12 38.75 15.20 

68 0.68 23.52 9.21 113 1.13 39.09 15.33 

69 0.69 23.87 9.35 114 1.14 39.44 15.47 

70 0.70 24.21 9.48 115 1.15 39.78 15.60 

71 0.71 24.56 9.62 116 1.16 40.13 15.74 

72 0.72 24.91 9.76 117 1.17 40.48 15.88 

73 0.73 25.25 9.89 118 1.18 40.82 16.01 

74 0.74 25.60 10.03 119 1.19 41.17 16.15 

75 0.75 25.94 10.16 120 1.20 41.51 16.28 

76 0.76 26.29 10.30 121 1.21 41.86 16.42 

77 0.77 26.64 10.44 122 1.22 42.21 16.56 

78 0.78 26.98 10.57 123 1.23 42.55 16.69 

79 0.79 27.33 10.71 124 1.24 42.90 16.83 

80 0.80 27.67 10.84 125 1.25 43.24 16.96 

81 0.81 28.02 10.98 126 1.26 43.59 17.10 

82 0.82 28.37 11.12 127 1.27 43.94 17.24 

83 0.83 28.71 11.25 128 1.28 44.28 17.37 

84 0.84 29.06 11.39 129 1.29 44.63 17.51 

85 0.85 29.40 11.52 130 1.30 44.97 17.64 

86 0.86 29.75 11.66 131 1.31 45.32 17.78 

87 0.87 30.10 11.80 132 1.32 45.67 17.92 

88 0.88 30.44 11.93 133 1.33 46.01 18.05 

89 0.89 30.79 12.07 134 1.34 46.36 18.19 

90 0.90 31.13 12.20 135 1.35 46.70 18.32 

91 0.91 31.48 12.34 136 1.36 47.05 18.46 

92 0.92 31.83 12.48 137 1.37 47.40 18.60 

93 0.93 32.17 12.61 138 1.38 47.74 18.73 

94 0.94 32.52 12.75 139 1.39 48.09 18.87 

95 0.95 32.86 12.88 140 1.40 48.43 19.00 

96 0.96 33.21 13.02 141 1.41 48.78 19.14 

97 0.97 33.56 13.16 142 1.42 49.13 19.28 

98 0.98 33.90 13.29 143 1.43 49.47 19.41 

99 0.99 34.25 13.43 144 1.44 49.82 19.55 

100 1.00 34.59 13.56 145 1.45 50.16 19.68 

101 1.01 34.94 13.70 146 1.46 50.51 19.82 

102 1.02 35.29 13.84 147 1.47 50.86 19.96 

103 1.03 35.63 13.97 148 1.48 51.20 20.09 

104 1.04 35.98 14.11 149 1.49 51.55 20.23 

105 1.05 36.32 14.24 150 1.50 51.89 20.36 
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151 1.51 52.24 20.50 196 1.99 68.85 27.03 

152 1.52 52.59 20.64 197 2.00 69.19 27.16 

153 1.53 52.93 20.77 198 2.01 69.54 27.30 

154 1.54 53.28 20.91 199 2.02 69.89 27.44 

155 1.55 53.62 21.04 200 2.03 70.23 27.57 

156 1.56 53.97 21.18 201 2.04 70.58 27.71 

157 1.57 54.32 21.32 202 2.05 70.92 27.84 

158 1.58 54.66 21.45 203 2.06 71.27 27.98 

159 1.59 55.01 21.59 204 2.07 71.62 28.12 

160 1.60 55.35 21.72 205 2.08 71.96 28.25 

161 1.61 55.70 21.86 206 2.09 72.31 28.39 

162 1.62 56.05 22.00 207 2.10 72.65 28.52 

163 1.63 56.39 22.13 208 2.11 73.00 28.66 

164 1.64 56.74 22.27 209 2.12 73.35 28.80 

165 1.65 57.08 22.40 210 2.13 73.69 28.93 

166 1.66 57.43 22.54 211 2.14 74.04 29.07 

167 1.67 57.78 22.68 212 2.15 74.38 29.20 

168 1.68 58.12 22.81 213 2.16 74.73 29.34 

169 1.69 58.47 22.95 214 2.17 75.08 29.48 

170 1.73 59.85 23.49 215 2.18 75.42 29.61 

171 1.74 60.20 23.63 216 2.19 75.77 29.75 

172 1.75 60.54 23.76 217 2.20 76.11 29.88 

173 1.76 60.89 23.90 218 2.21 76.46 30.02 

174 1.77 61.24 24.04 219 2.22 76.81 30.16 

175 1.78 61.58 24.17 220 2.23 77.15 30.29 

176 1.79 61.93 24.31 221 2.24 77.50 30.43 

177 1.80 62.27 24.44 222 2.25 77.84 30.56 

178 1.81 62.62 24.58 223 2.26 78.19 30.70 

179 1.82 62.97 24.72 224 2.27 78.54 30.84 

180 1.83 63.31 24.85 225 2.28 78.88 30.97 

181 1.84 63.66 24.99 226 2.29 79.23 31.11 

182 1.85 64.00 25.12 227 2.30 79.57 31.24 

183 1.86 64.35 25.26 228 2.31 79.92 31.38 

184 1.87 64.70 25.40 229 2.32 80.27 31.52 

185 1.88 65.04 25.53 230 2.33 80.61 31.65 

186 1.89 65.39 25.67 231 2.34 80.96 31.79 

187 1.90 65.73 25.80 232 2.35 81.30 31.92 

188 1.91 66.08 25.94 233 2.36 81.65 32.06 

189 1.92 66.43 26.08 226 2.29 79.23 31.11 

190 1.93 66.77 26.21 227 2.30 79.57 31.24 

191 1.94 67.12 26.35 228 2.31 79.92 31.38 

192 1.95 67.46 26.48 229 2.32 80.27 31.52 

193 1.96 67.81 26.62 230 2.33 80.61 31.65 

194 1.97 68.16 26.76 231 2.34 80.96 31.79 

195 1.98 68.50 26.89 232 2.35 81.30 31.92 
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233 2.36 81.65 32.06 278 2.81 97.22 2.81 

234 2.37 82.00 32.20 279 2.82 97.57 2.82 

235 2.38 82.34 32.33 280 2.83 97.91 2.83 

236 2.39 82.69 32.47 281 2.84 98.26 2.84 

237 2.40 83.03 32.60 282 2.85 98.60 2.85 

238 2.41 83.38 32.74 283 2.86 98.95 2.86 

239 2.42 83.73 32.88 284 2.87 99.30 39.00 

240 2.43 84.07 33.01 285 2.88 99.64 39.13 

241 2.44 84.42 33.15 286 2.89 99.99 39.27 

242 2.45 84.76 33.28 287 2.90 100.33 39.40 

243 2.46 85.11 33.42 288 2.91 100.68 39.54 

244 2.47 85.46 33.56 289 2.92 101.03 39.68 

245 2.48 85.80 33.69 290 2.93 101.37 39.81 

246 2.49 86.15 33.83 291 2.94 101.72 39.95 

247 2.50 86.49 33.96 292 2.95 102.06 40.08 

248 2.51 86.84 34.10 293 2.96 102.41 40.22 

249 2.52 87.19 34.24 294 2.97 102.76 40.36 

250 2.53 87.53 34.37 295 2.98 103.10 40.49 

251 2.54 87.88 34.51 296 2.99 103.45 40.63 

252 2.55 88.22 34.64 297 3.00 103.79 40.76 

253 2.56 88.57 34.78 298 3.01 104.14 40.90 

254 2.57 88.92 2.57 299 3.02 104.49 41.04 

255 2.58 89.26 2.58 300 3.03 104.83 41.17 

256 2.59 89.61 2.59 301 3.04 105.18 41.31 

257 2.60 89.95 2.60 302 3.05 105.52 41.44 

258 2.61 90.30 2.61 303 3.06 105.87 41.58 

259 2.62 90.65 2.62 304 3.07 106.22 41.72 

260 2.63 90.99 2.63 305 3.08 106.56 41.85 

261 2.64 91.34 2.64 307 3.10 107.25 42.12 

262 2.65 91.68 2.65 308 3.11 107.60 42.26 

263 2.66 92.03 2.66 309 3.12 107.95 42.40 

264 2.67 92.38 2.67 310 3.13 108.29 42.53 

265 2.68 92.72 2.68 311 3.14 108.64 42.67 

266 2.69 93.07 2.69 312 3.15 108.98 42.80 

267 2.70 93.41 2.70 313 3.16 109.33 42.94 

268 2.71 93.76 2.71 314 3.17 109.68 43.08 

269 2.72 94.11 2.72 315 3.18 110.02 43.21 

270 2.73 94.45 2.73 316 3.19 110.37 43.35 

271 2.74 94.80 2.74 317 3.20 110.71 43.48 

272 2.75 95.14 2.75 318 3.21 111.06 43.62 

273 2.76 95.49 2.76 319 3.22 111.41 43.76 

274 2.77 95.84 2.77 320 3.23 111.75 43.89 

275 2.78 96.18 2.78 321 3.24 112.10 44.03 

276 2.79 96.53 2.79 322 3.25 112.44 44.16 

277 2.80 96.87 2.80 323 3.26 112.79 44.30 
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324 3.27 113.14 44.44 369 3.72 128.71 50.56 

325 3.28 113.48 44.57 370 3.73 129.05 50.69 

326 3.29 113.83 44.71 371 3.74 129.40 50.83 

327 3.30 114.17 44.84 372 3.75 129.74 50.96 

328 3.31 114.52 44.98 373 3.76 130.09 51.10 

329 3.32 114.87 45.12 374 3.77 130.44 51.24 

330 3.33 115.21 45.25 375 3.78 130.78 51.37 

331 3.34 115.56 45.39 376 3.79 131.13 51.51 

332 3.35 115.90 45.52 377 3.80 131.47 51.64 

333 3.36 116.25 45.66 378 3.81 131.82 51.78 

334 3.37 116.60 45.80 379 3.82 132.17 51.92 

335 3.38 116.94 45.93 380 3.83 132.51 52.05 

336 3.39 117.29 46.07 381 3.84 132.86 52.19 

337 3.40 117.63 46.20 382 3.85 133.20 52.32 

338 3.41 117.98 46.34 383 3.86 133.55 52.46 

339 3.42 118.33 46.48 384 3.87 133.90 52.60 

340 3.43 118.67 46.61 385 3.88 134.24 52.73 

341 3.44 119.02 46.75 386 3.89 134.59 52.87 

342 3.45 119.36 46.88 387 3.90 134.93 53.00 

343 3.46 119.71 47.02 388 3.91 135.28 53.14 

344 3.47 120.06 47.16 389 3.92 135.63 53.28 

345 3.48 120.40 47.29 390 3.93 135.97 53.41 

346 3.49 120.75 47.43 391 3.94 136.32 53.55 

347 3.50 121.09 47.56 392 3.95 136.66 53.68 

348 3.51 121.44 47.70 393 3.96 137.01 53.82 

349 3.52 121.79 47.84 394 3.97 137.36 53.96 

350 3.53 122.13 47.97 395 3.98 137.70 54.09 

351 3.54 122.48 48.11 396 3.99 138.05 54.23 

352 3.55 122.82 48.24 397 4.00 138.39 54.36 

353 3.56 123.17 48.38 398 4.01 138.74 54.50 

354 3.57 123.52 48.52 399 4.02 139.09 54.64 

355 3.58 123.86 48.65 400 4.03 139.43 54.77 

356 3.59 124.21 48.79 401 4.04 139.78 54.91 

357 3.60 124.55 48.92 402 4.05 140.12 55.04 

358 3.61 124.90 49.06 403 4.06 140.47 55.18 

359 3.62 125.25 3.62 404 4.07 140.82 55.32 

360 3.63 125.59 3.63 405 4.08 141.16 55.45 

361 3.64 125.94 3.64 406 4.09 141.51 55.59 

362 3.65 126.28 49.60 407 4.10 141.85 55.72 

363 3.66 126.63 49.74 408 4.11 142.20 55.86 

364 3.67 126.98 49.88 409 4.12 142.55 56.00 

365 3.68 127.32 50.01 410 4.13 142.89 56.13 

366 3.69 127.67 50.15 411 4.14 143.24 56.27 

367 3.70 128.01 50.28 412 4.15 143.58 56.40 

368 3.71 128.36 50.42 413 4.16 143.93 56.54 
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414 4.17 144.28 56.68 459 4.62 159.85 62.80 

415 4.18 144.62 56.81 460 4.63 160.19 62.93 

416 4.19 144.97 56.95 461 4.64 160.54 63.07 

417 4.20 145.31 57.08 462 4.65 160.88 63.20 

418 4.21 145.66 57.22 463 4.66 161.23 63.34 

419 4.22 146.01 57.36 464 4.67 161.58 63.48 

420 4.23 146.35 57.49 465 4.68 161.92 63.61 

421 4.24 146.70 57.63 466 4.69 162.27 63.75 

422 4.25 147.04 57.76 467 4.70 162.61 63.88 

423 4.26 147.39 57.90 468 4.71 162.96 64.02 

424 4.27 147.74 58.04 469 4.72 163.31 64.16 

425 4.28 148.08 58.17 470 4.73 163.65 64.29 

426 4.29 148.43 58.31 471 4.74 164.00 64.43 

427 4.30 148.77 58.44 472 4.75 164.34 64.56 

428 4.31 149.12 58.58 473 4.76 164.69 64.70 

429 4.32 149.47 58.72 474 4.77 165.04 64.84 

430 4.33 149.81 58.85 475 4.78 165.38 64.97 

431 4.34 150.16 58.99 476 4.79 165.73 65.11 

432 4.35 150.50 59.12 477 4.80 166.07 65.24 

433 4.36 150.85 59.26 478 4.81 166.42 65.38 

434 4.37 151.20 59.40 479 4.82 166.77 65.52 

435 4.38 151.54 59.53 480 4.83 167.11 65.65 

436 4.39 151.89 59.67 481 4.84 167.46 65.79 

437 4.40 152.23 59.80 482 4.85 167.80 65.92 

438 4.41 152.58 59.94 483 4.86 168.15 66.06 

439 4.42 152.93 60.08 484 4.87 168.50 66.20 

440 4.43 153.27 60.21 485 4.88 168.84 66.33 

441 4.44 153.62 60.35 486 4.89 169.19 66.47 

442 4.45 153.96 60.48 487 4.90 169.53 66.60 

443 4.46 154.31 60.62 488 4.91 169.88 66.74 

444 4.47 154.66 60.76 489 4.92 170.23 66.88 

445 4.48 155.00 60.89 490 4.93 170.57 67.01 

446 4.49 155.35 61.03 491 4.94 170.92 67.15 

447 4.50 155.69 61.16 492 4.95 171.26 67.28 

448 4.51 156.04 61.30 493 4.96 171.61 67.42 

449 4.52 156.39 61.44 494 4.97 171.96 67.56 

450 4.53 156.73 61.57 495 4.98 172.30 67.69 

451 4.54 157.08 61.71 496 4.99 172.65 67.83 

452 4.55 157.42 61.84 497 5.00 172.99 67.96 

453 4.56 157.77 61.98 498 5.01 173.34 68.10 

454 4.57 158.12 62.12 499 5.02 173.69 68.24 

455 4.58 158.46 62.25 500 5.03 174.03 68.37 

456 4.59 158.81 62.39 501 5.04 174.38 68.51 

457 4.60 159.15 62.52 502 5.05 174.72 68.64 

458 4.61 159.50 62.66 503 5.06 175.07 68.78 
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504 5.07 175.42 68.92 549 5.52 190.99 75.04 

505 5.08 175.76 69.05 550 5.53 191.33 75.17 

506 5.09 176.11 69.19 551 5.54 191.68 75.31 

507 5.10 176.45 69.32 552 5.55 192.02 75.44 

508 5.11 176.80 69.46 553 5.56 192.37 75.58 

509 5.12 177.15 69.60 554 5.57 192.72 75.72 

510 5.13 177.49 69.73 555 5.58 193.06 75.85 

511 5.14 177.84 69.87 556 5.59 193.41 75.99 

512 5.15 178.18 70.00 557 5.60 193.75 76.12 

513 5.16 178.53 70.14 558 5.61 194.10 76.26 

514 5.17 178.88 70.28 559 5.62 194.45 76.40 

515 5.18 179.22 70.41 560 5.63 194.79 76.53 

516 5.19 179.57 70.55 561 5.64 195.14 76.67 

517 5.20 179.91 70.68 562 5.65 195.48 76.80 

518 5.21 180.26 70.82 563 5.66 195.83 76.94 

519 5.22 180.61 70.96 564 5.67 196.18 77.08 

520 5.23 180.95 71.09 565 5.68 196.52 77.21 

521 5.24 181.30 71.23 566 5.69 196.87 77.35 

522 5.25 181.64 71.36 567 5.70 197.21 77.48 

523 5.26 181.99 71.50 568 5.71 197.56 77.62 

524 5.27 182.34 71.64 569 5.72 197.91 77.76 

525 5.28 182.68 71.77 570 5.73 198.25 77.89 

526 5.29 183.03 71.91 571 5.74 198.60 78.03 

527 5.30 183.37 72.04 572 5.75 198.94 78.16 

528 5.31 183.72 72.18 573 5.76 199.29 78.30 

529 5.32 184.07 72.32 574 5.77 199.64 78.44 

530 5.33 184.41 72.45 575 5.78 199.98 78.57 

531 5.34 184.76 72.59 576 5.79 200.33 78.71 

532 5.35 185.10 72.72 577 5.80 200.67 78.84 

533 5.36 185.45 72.86 578 5.81 201.02 78.98 

534 5.37 185.80 73.00 579 5.82 201.37 79.12 

535 5.38 186.14 73.13 580 5.83 201.71 79.25 

536 5.39 186.49 73.27 581 5.84 202.06 79.39 

537 5.40 186.83 73.40 582 5.85 202.40 79.52 

538 5.41 187.18 73.54 583 5.86 202.75 79.66 

539 5.42 187.53 73.68 584 5.87 203.10 79.80 

540 5.43 187.87 73.81 585 5.88 203.44 79.93 

541 5.44 188.22 73.95 586 5.89 203.79 80.07 

542 5.45 188.56 74.08 587 5.90 204.13 80.20 

543 5.46 188.91 74.22 588 5.91 204.48 80.34 

544 5.47 189.26 74.36 589 5.92 204.83 80.48 

545 5.48 189.60 74.49 590 5.93 205.17 80.61 

546 5.49 189.95 74.63 591 5.94 205.52 80.75 

547 5.50 190.29 74.76 592 5.95 205.86 80.88 

548 5.51 190.64 74.90 593 5.96 206.21 81.02 
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594 5.97 206.56 81.16 639 6.42 222.13 87.28 

595 5.98 206.90 81.29 640 6.43 222.47 87.41 

596 5.99 207.25 81.43 641 6.44 222.82 87.55 

597 6.00 207.59 81.56 642 6.45 223.16 87.68 

598 6.01 207.94 81.70 643 6.46 223.51 87.82 

599 6.02 208.29 81.84 644 6.47 223.86 87.96 

600 6.03 208.63 81.97 645 6.48 224.20 88.09 

601 6.04 208.98 82.11 646 6.49 224.55 88.23 

602 6.05 209.32 82.24 647 6.50 224.89 88.36 

603 6.06 209.67 82.38 648 6.51 225.24 88.50 

604 6.07 210.02 82.52 649 6.52 225.59 88.64 

605 6.08 210.36 82.65 650 6.53 225.93 88.77 

606 6.09 210.71 82.79 651 6.54 226.28 88.91 

607 6.10 211.05 82.92 652 6.55 226.62 89.04 

608 6.11 211.40 83.06 653 6.56 226.97 89.18 

609 6.12 211.75 83.20 654 6.57 227.32 89.32 

610 6.13 212.09 83.33 655 6.58 227.66 89.45 

611 6.14 212.44 83.47 656 6.59 228.01 89.59 

612 6.15 212.78 83.60 657 6.60 228.35 89.72 

613 6.16 213.13 83.74 658 6.61 228.70 89.86 

614 6.17 213.48 83.88 659 6.62 229.05 90.00 

615 6.18 213.82 84.01 660 6.63 229.39 90.13 

616 6.19 214.17 84.15 661 6.64 229.74 90.27 

617 6.20 214.51 84.28 662 6.65 230.08 90.40 

618 6.21 214.86 84.42 663 6.66 230.43 90.54 

619 6.22 215.21 84.56 664 6.67 230.78 90.68 

620 6.23 215.55 84.69 665 6.68 231.12 90.81 

621 6.24 215.90 84.83 666 6.69 231.47 90.95 

622 6.25 216.24 84.96 667 6.70 231.81 91.08 

623 6.26 216.59 85.10 668 6.71 232.16 91.22 

624 6.27 216.94 85.24 669 6.72 232.51 91.36 

625 6.28 217.28 85.37 670 6.73 232.85 91.49 

626 6.29 217.63 85.51 671 6.74 233.20 91.63 

627 6.30 217.97 85.64 672 6.75 233.54 91.76 

628 6.31 218.32 85.78 673 6.76 233.89 91.90 

629 6.32 218.67 85.92 674 6.77 234.24 92.04 

630 6.33 219.01 86.05 675 6.78 234.58 92.17 

631 6.34 219.36 86.19 676 6.79 234.93 92.31 

632 6.35 219.70 86.32 677 6.80 235.27 92.44 

633 6.36 220.05 86.46 678 6.81 235.62 92.58 

634 6.37 220.40 86.60 679 6.82 235.97 92.72 

635 6.38 220.74 86.73 680 6.83 236.31 92.85 

636 6.39 221.09 86.87 681 6.84 236.66 92.99 

637 6.40 221.43 87.00 682 6.85 237.00 93.12 

638 6.41 221.78 87.14 683 6.86 237.35 93.26 
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684 6.87 237.70 93.40 729 7.32 253.27 99.52 

685 6.88 238.04 93.53 730 7.33 253.61 99.65 

686 6.89 238.39 93.67 731 7.34 253.96 99.79 

687 6.90 238.73 93.80 732 7.35 254.30 99.92 

688 6.91 239.08 93.94 733 7.36 254.65 100.06 

689 6.92 239.43 94.08 734 7.37 255.00 100.20 

690 6.93 239.77 94.21 735 7.38 255.34 100.33 

691 6.94 240.12 94.35 736 7.39 255.69 100.47 

692 6.95 240.46 94.48 737 7.40 256.03 100.60 

693 6.96 240.81 94.62 738 7.41 256.38 100.74 

694 6.97 241.16 94.76 739 7.42 256.73 100.88 

695 6.98 241.50 94.89 740 7.43 257.07 101.01 

696 6.99 241.85 95.03 741 7.44 257.42 101.15 

697 7.00 242.19 95.16 742 7.45 257.76 101.28 

698 7.01 242.54 95.30 743 7.46 258.11 101.42 

699 7.02 242.89 95.44 744 7.47 258.46 101.56 

700 7.03 243.23 95.57 745 7.48 258.80 101.69 

701 7.04 243.58 95.71 746 7.49 259.15 101.83 

702 7.05 243.92 95.84 747 7.50 259.49 101.96 

703 7.06 244.27 95.98 748 7.51 259.84 102.10 

704 7.07 244.62 96.12 749 7.52 260.19 102.24 

705 7.08 244.96 96.25 750 7.53 260.53 102.37 

706 7.09 245.31 96.39 751 7.54 260.88 102.51 

707 7.10 245.65 96.52 752 7.55 261.22 102.64 

708 7.11 246.00 96.66 753 7.56 261.57 102.78 

709 7.12 246.35 96.80 754 7.57 261.92 102.92 

710 7.13 246.69 96.93 755 7.58 262.26 103.05 

711 7.14 247.04 97.07 756 7.59 262.61 103.19 

712 7.15 247.38 97.20 757 7.60 262.95 103.32 

713 7.16 247.73 97.34 758 7.61 263.30 103.46 

714 7.17 248.08 97.48 759 7.62 263.65 103.60 

715 7.18 248.42 97.61 760 7.63 263.99 103.73 

716 7.19 248.77 97.75 761 7.64 264.34 103.87 

717 7.20 249.11 97.88 762 7.65 264.68 104.00 

718 7.21 249.46 98.02 763 7.66 265.03 104.14 

719 7.22 249.81 98.16 764 7.67 265.38 104.28 

720 7.23 250.15 98.29 765 7.68 265.72 104.41 

721 7.24 250.50 98.43 766 7.69 266.07 104.55 

722 7.25 250.84 98.56 767 7.70 266.41 104.68 

723 7.26 251.19 98.70 768 7.71 266.76 104.82 

724 7.27 251.54 98.84 769 7.72 267.11 104.96 

725 7.28 251.88 98.97 770 7.73 267.45 105.09 

726 7.29 252.23 99.11 771 7.74 267.80 105.23 

727 7.30 252.57 99.24 772 7.75 268.14 105.36 

728 7.31 252.92 99.38 773 7.76 268.49 105.50 
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774 7.77 268.84 105.64 819 8.22 284.41 111.76 

775 7.78 269.18 105.77 820 8.23 284.75 111.89 

776 7.79 269.53 105.91 821 8.24 285.10 112.03 

777 7.80 269.87 106.04 822 8.25 285.44 112.16 

778 7.81 270.22 106.18 823 8.26 285.79 112.30 

779 7.82 270.57 106.32 824 8.27 286.14 112.44 

780 7.83 270.91 106.45 825 8.28 286.48 112.57 

781 7.84 271.26 106.59 826 8.29 286.83 112.71 

782 7.85 271.60 106.72 827 8.30 287.17 112.84 

783 7.86 271.95 106.86 828 8.31 287.52 112.98 

784 7.87 272.30 107.00 829 8.32 287.87 113.12 

785 7.88 272.64 107.13 830 8.33 288.21 113.25 

786 7.89 272.99 107.27 831 8.34 288.56 113.39 

787 7.90 273.33 107.40 832 8.35 288.90 113.52 

788 7.91 273.68 107.54 833 8.36 289.25 113.66 

789 7.92 274.03 107.68 834 8.37 289.60 113.80 

790 7.93 274.37 107.81 835 8.38 289.94 113.93 

791 7.94 274.72 107.95 836 8.39 290.29 114.07 

792 7.95 275.06 108.08 837 8.40 290.63 114.20 

793 7.96 275.41 108.22 838 8.41 290.98 114.34 

794 7.97 275.76 108.36 839 8.42 291.33 114.48 

795 7.98 276.10 108.49 840 8.43 291.67 114.61 

796 7.99 276.45 108.63 841 8.44 292.02 114.75 

797 8.00 276.79 108.76 842 8.45 292.36 114.88 

798 8.01 277.14 108.90 843 8.46 292.71 115.02 

799 8.02 277.49 109.04 844 8.47 293.06 115.16 

800 8.03 277.83 109.17 845 8.48 293.40 115.29 

801 8.04 278.18 109.31 846 8.49 293.75 115.43 

802 8.05 278.52 109.44 847 8.50 294.09 115.56 

803 8.06 278.87 109.58 848 8.51 294.44 115.70 

804 8.07 279.22 109.72 849 8.52 294.79 115.84 

805 8.08 279.56 109.85 850 8.53 295.13 115.97 

806 8.09 279.91 109.99 851 8.54 295.48 116.11 

807 8.10 280.25 110.12 852 8.55 295.82 116.24 

808 8.11 280.60 110.26 853 8.56 296.17 116.38 

809 8.12 280.95 110.40 854 8.57 296.52 116.52 

810 8.13 281.29 110.53 855 8.58 296.86 116.65 

811 8.14 281.64 110.67 856 8.59 297.21 116.79 

812 8.15 281.98 110.80 857 8.60 297.55 116.92 

813 8.16 282.33 110.94 858 8.61 297.90 117.06 

814 8.17 282.68 111.08 859 8.62 298.25 117.20 

815 8.18 283.02 111.21 860 8.63 298.59 117.33 

816 8.19 283.37 111.35 861 8.64 298.94 117.47 

817 8.20 283.71 111.48 862 8.65 299.28 117.60 

818 8.21 284.06 111.62 863 8.66 299.63 117.74 
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864 8.67 299.98 117.88 909 9.12 315.55 124.00 

865 8.68 300.32 118.01 910 9.09 314.51 123.59 

866 8.69 300.67 118.15 911 9.10 314.85 123.72 

867 8.70 301.01 118.28 912 9.11 315.20 123.86 

868 8.71 301.36 118.42 913 9.12 315.55 124.00 

869 8.72 301.71 118.56 914 9.13 315.89 124.13 

870 8.73 302.05 118.69 915 9.14 316.24 124.27 

871 8.74 302.40 118.83 916 9.15 316.58 124.40 

872 8.75 302.74 118.96 917 9.16 316.93 124.54 

873 8.76 303.09 119.10 918 9.17 317.28 124.68 

874 8.77 303.44 119.24 919 9.18 317.62 124.81 

875 8.78 303.78 119.37 920 9.19 317.97 124.95 

876 8.79 304.13 119.51 921 9.20 318.31 125.08 

877 8.80 304.47 119.64 922 9.21 318.66 125.22 

878 8.81 304.82 119.78 923 9.22 319.01 125.36 

879 8.82 305.17 119.92 924 9.23 319.35 125.49 

880 8.83 305.51 120.05 925 9.24 319.70 125.63 

881 8.84 305.86 120.19 926 9.25 320.04 125.76 

882 8.85 306.20 120.32 927 9.26 320.39 125.90 

883 8.86 306.55 120.46 928 9.27 320.74 126.04 

884 8.87 306.90 120.60 929 9.28 321.08 126.17 

885 8.88 307.24 120.73 930 9.29 321.43 126.31 

886 8.89 307.59 120.87 931 9.30 321.77 126.44 

887 8.90 307.93 121.00 932 9.31 322.12 126.58 

888 8.91 308.28 121.14 933 9.32 322.47 126.72 

889 8.92 308.63 121.28 934 9.33 322.81 126.85 

890 8.93 308.97 121.41 935 9.34 323.16 126.99 

891 8.94 309.32 121.55 936 9.35 323.50 127.12 

892 8.95 309.66 121.68 937 9.36 323.85 127.26 

893 8.96 310.01 121.82 938 9.37 324.20 127.40 

894 8.97 310.36 121.96 939 9.38 324.54 127.53 

895 8.98 310.70 122.09 940 9.39 324.89 127.67 

896 8.99 311.05 122.23 941 9.40 325.23 127.80 

897 9.00 311.39 122.36 942 9.41 325.58 127.94 

898 9.01 311.74 122.50 943 9.42 325.93 128.08 

899 9.02 312.09 122.64 944 9.43 326.27 128.21 

900 9.03 312.43 122.77 945 9.44 326.62 128.35 

901 9.04 312.78 122.91 946 9.45 326.96 128.48 

902 9.05 313.12 123.04 947 9.46 327.31 128.62 

903 9.06 313.47 123.18 948 9.47 327.66 128.76 

904 9.07 313.82 123.32 949 9.48 328.00 128.89 

905 9.08 314.16 123.45 950 9.49 328.35 129.03 

906 9.09 314.51 123.59 951 9.50 328.69 129.16 

907 9.10 314.85 123.72 952 9.51 329.04 129.30 

908 9.11 315.20 123.86 953 9.52 329.39 129.44 
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954 9.53 329.73 129.57 978 9.77 338.04 132.84 

955 9.54 330.08 129.71 979 9.78 338.38 132.97 

956 9.55 330.42 129.84 980 9.79 338.73 133.11 

957 9.56 330.77 129.98 981 9.80 339.07 133.24 

958 9.57 331.12 130.12 982 9.81 339.42 133.38 

959 9.58 331.46 130.25 983 9.82 339.77 133.52 

960 9.59 331.81 130.39 984 9.83 340.11 133.65 

961 9.60 332.15 130.52 985 9.84 340.46 133.79 

962 9.61 332.50 130.66 986 9.85 340.80 133.92 

963 9.62 332.85 130.80 987 9.86 341.15 134.06 

964 9.63 333.19 130.93 988 9.87 341.50 134.20 

965 9.64 333.54 131.07 989 9.88 341.84 134.33 

966 9.65 333.88 131.20 990 9.89 342.19 134.47 

967 9.66 334.23 131.34 991 9.90 342.53 134.60 

968 9.67 334.58 131.48 992 9.91 342.88 134.74 

969 9.68 334.92 131.61 993 9.92 343.23 134.88 

970 9.69 335.27 131.75 994 9.93 343.57 135.01 

971 9.70 335.61 131.88 995 9.94 343.92 135.15 

972 9.71 335.96 132.02 996 9.95 344.26 135.28 

973 9.72 336.31 132.16 997 9.96 344.61 135.42 

974 9.73 336.65 132.29 998 9.97 344.96 135.56 

975 9.74 337.00 132.43 999 9.98 345.30 135.69 

976 9.75 337.34 132.56 1000 9.99 345.65 135.83 

977 9.76 337.69 132.70 1001 10.00 345.99 135.96 

 
 

Sơ bộ về Phân tần 
 

Phân tần (X-Over): 

Thiết bị này được trang bị phân tần chủ động, có thể thay đổi giới hạn tần số  mỗi kênh đầu ra. Mỗi kênh có thể được điều 

khiển độc lập. Do đó, mỗi cặp loa có thể được điều khiển ở tần số được thiết kế tối ưu cho mỗi kênh. 

Bộ phân tần có thể điều chỉnh HPF (bộ lọc thông cao) hoặc LPF (bộ lọc thông thấp) của mỗi băng tần và độ dốc (tốc độ 
của bộ lọc đến điểm cao hoặc thấp). 

Nó nên được điều chỉnh theo đặc tính tái tạo của loa. Tùy thuộc vào loa, một mạch lọc thụ động có thể không cần thiết. 

Nếu bạn không chắc chắn về điều này, vui lòng tham khảo ý kiến đại lý Alpine được ủy quyền của bạn. 
 

Chế độ phân tần 2 chiều chủ  động 

 
 

 
Tần số cắt (chênh 

lệch 1/3 quãng tám) 

 

Độ 
dốc 

Bộ lọc thông 

cao  

(HPF) 

Bộ lọc thông 

thấp 

(LPF) 

Bộ lọc thông 

cao (HPF) 

Bộ lọc thông 

thấp 

(LPF) 

 

Subwoofer 

 

----- 

 

20Hz-800Hz 

 

------ 
 

6/12/18/24/30/36/42/48dB/oct. 

Loa sau (tần số cao) 
 

20Hz-800Hz 

 

20Hz-20kHz 

 

6/12/18/24/30/36/42/48dB/oct. 

 

6/12/18/24/30/36/42/48dB/oct. 

Loa trước (tần số 

cao) 

 
1kHz-20kHz 

 
----- 

 
6/12/18/24/30/36/42/48dB/oct. 

 

----- 
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Low frequency range Intermediate frequency range High frequency range 

 
   (Khác với thực tế) 

 
Chế độ phân tần 3 chiều chủ  động 

 

  

Tần số cắt (chênh 
lệch 1/3 quãng tám) 

 
Độ 
dốc 

Bộ lọc thông 

cao  

(HPF) 

Bộ lọc thông 
thấp 
(LPF) 

Bộ lọc thông 
cao (HPF) 

Bộ lọc thông 
thấp 
(LPF) 

 

Subwoofer 
 

----- 

 
20Hz-800Hz 

 
----- 

 
6/12/18/24/30/36/42/48dB/oct. 

Loa 
thông cao 
dãy trung 

 
20Hz-800Hz 

 
20Hz-20kHz 

 
6/12/18/24/30/36/42/48dB/oct. 

 
6/12/18/24/30/36/42/48dB/oct. 

Loa thông thấp 
dãy trung 

 
20Hz-800Hz 

 
20Hz-20kHz 

 
6/12/18/24/30/36/42/48dB/oct. 

 
6/12/18/24/30/36/42/48dB/oct. 

Loa âm 

cao 

 

1kHz-20kHz 

 

------ 

 

6/12/18/24/30/36/42/48dB/oct. 

 

------ 

 
 

(Khác biệt biệt so với thực tế) 

 

       Tần số thấp Tần số cao 
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Tần số cắt HPF Tần số cắt LPF  

Ghi chú: 
• HPF (bộ lọc thông cao): chặn các tần số thấp hơn và cho phép các tần số cao hơn đi qua. 

• LPF (bộ lọc thông thấp): chặn các tần số cao hơn và cho phép các tần số thấp hơn đi qua. 

• Độ dốc: sự thay đổi mức (dB) của sự thay đổi tần số một quãng tám. 

• Giá trị độ dốc càng lớn thì độ dốc càng lớn. 

• Vui lòng không sử dụng loa âm độ cao chưa bật HPF hoặc đã được đặt ở tần số thấp, nếu không loa có thể bị hỏng do nội 

dung tần số thấp. 

• Không thể điều chỉnh tần số của bộ phân tần cao hơn HPF hoặc thấp hơn LPF. 

• Điều chỉnh tần số theo tần số phân tần được khuyến nghị của các loa được kết nối. Vui lòng xác định dải tần được đề xuất 

cho loa của bạn. Việc điều chỉnh vượt quá dải tần được khuyến nghị có thể làm hỏng loa. 

• Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng hoặc hỏng hóc nào của loa do sử dụng bộ phân tần ngoài 

giá trị đề xuất. 

Ghi chú: 

• HPF (bộ lọc thông cao): chặn các tần số thấp hơn và cho phép các tần số cao hơn đi qua. 

• LPF (bộ lọc thông thấp): chặn các tần số cao hơn và cho phép các tần số thấp hơn đi qua. 

• Độ dốc: sự thay đổi mức (dB) của sự thay đổi tần số một quãng tám. 

• Giá trị độ dốc càng lớn thì độ dốc càng lớn. 

• Vui lòng không sử dụng loa âm lượng cao chưa bật HPF hoặc đã được đặt ở tần số thấp, nếu không loa có thể bị hỏng 
do tín hiệu tần số thấp. 

• Không thể điều chỉnh tần số của bộ phân tần cao hơn HPF hoặc thấp hơn LPF. 

• Điều chỉnh tần số theo tần số phân tần được khuyến nghị của các loa được kết nối. Vui lòng xác định dải tần được đề 
xuất cho loa của bạn. Việc điều chỉnh vượt quá dải tần được khuyến nghị có thể làm hỏng loa. 

• Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng hoặc hỏng hóc nào của loa do sử dụng bộ phân tần ngoài 

giá trị đề xuất. 
 

Thiết lập phân tần 
 

1. Trong menu cài đặt, nhấn và giữ lần lượt  trong hơn 2 giây. 
2. Xoay núm để chọn chế độ “Tần số giao nhau 3 chiều chủ động” hoặc “Tần số giao nhau 2 chiều chủ động”. 

3. Làm theo lời nhắc trên màn hình, nhấn  để xác nhận lựa chọn. 

Điều chỉnh mức       Dãy tần ra 
(6 to 48dB) 

 

Khác biệt so với hiển thị 
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Giới thiệu về các chế độ phân tần chủ động 

 

Dải tần tín hiệu được xuất theo tần số cao thuộc về loa trước / sau và tần số thấp thuộc về loa trầm. 
Chế độ phân tần 2 chiều chủ động 

 

 

 

 
 

 

 

Loa Trước (Tần số cao) 

 
 

 

Loa sau (tần số cao) 

 

 

 

Subwoofer 

 

 

Loa trước ( tần số cao) 

 Loa sau ( tần số cao) 

 
Subwoofer 

 

 

 
Dải tần số được điều chỉnh theo cách mà tần số cao / trung thuộc về loa trước và tần số thấp thuộc về loa siêu trầm. 

Chế độ phân tần 3 chiều chủ động 

 

 

 

 
Loa âm cao  

Loa trung 

 

 

 

 
 

Subwoofer 

Loa âm cao  

Loa trung 

 

 

 

 
 

Subwoofer 

 
 

 
 

Ghi chú: 

 
• Khi được đặt ở chế độ 3 chiều chỉ động, không thể điều chỉnh đầu ra "cân bằng trước / sau".

Ngõ ra đầu phát 
Ngõ ra 
trước  
Ngõ ra 

sau 
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Nút vặn 

Sử dụng các Bước từ 1 đến 5 để chọn bất kỳ chế độ cài đặt nào cần thay đổi. Để biết chi tiết về các mục cài 
đặt đã chọn, vui lòng tham khảo các phần chỉ dẫn bên dưới. 

Thiết lập chung 

 
 

 

Thiết lập 
 

Bạn có thể linh hoạt đặt Media Player phù hợp với sở thích và nhu cầu sử dụng của mình. Từ menu cài đặt chung, 
bạn có thể thay đổi cài đặt chung, cài đặt hiển thị, v.v. 

 

 

1. Nhấn và giữ núm xoay trong ít nhất 2 giây để vào menu cài đặt. 

2. Xoay nút để chọn mục mong muốn, rồi nhấn núm. 
Bộ chỉnh âm đặt sẵn  Cài đặt âm thanh  Cài đặt âm thanh rõ nét  Chung  Bluetooth 

3. Xoay núm để chọn Chung, rồi bấm núm. 

Âm thanh bổ trợ  Cài đặt ngôn ngữ  Điều khiển giảm độ sáng  Giới thiệu  Đồng bộ hệ thống âm thanh Alpine 
 Ghi nhớ  điều khiển tay lái  Bộ khuếch đại tích hợp  coax / Fiber  Khôi phục Cài đặt gốc 

4. Xoay núm để thay đổi cài đặt, sau đó bấm núm. 

5. Nhấn để thoát chế độ cài đặt. 

6. Trong menu cài đặt, nhấn và giữ  , nhấn và giữ núm xoay, nhấn và giữ  trong hơn 2 giây để mở chế độ kiểm tra thiết 
bị 

Cập nhật phần mềm  Cài đặt đại lý   Số sê-ri. 

 
Ghi chú: 

• Nhấn  để quay lại chế độ cài đặt trước đó. 
 

Chọn “General” trong menu thiết lập chính 

Nguồn âm thanh phụ trợ 
 

Một nguồn âm thanh phụ có thể được chọn theo yêu cầu. Mức độ suy hao nguồn chính được sử dụng để xác định 

Nguồn chính cần suy hao bao nhiêu khi trộn các nguồn âm thanh khác. 

Mục cài đặt: Nguồn âm thanh phụ trợ 

Cài đặt nội dung: Lựa chọn nguồn âm thanh phụ trợ: Nhạc Bluetooth  Mức cao  AUX  Đóng 

Suy hao nguồn âm thanh chính: 0, 30%, 50% (cài đặt ban đầu), 80%, 100% 

Thiết lập ngôn ngữ 
 

Bạn có thể chọn menu hiển thị tiếng Trung hoặc tiếng Anh tùy theo sở thích. 

Mục cài đặt : Cài đặt ngôn ngữ 

Nội dung cài đặt : Tiếng Trung giản thể (cài đặt ban đầu) / Tiếng Anh 

 

 

 

Thiết lập 



33  

 

Điều chỉnh độ mờ  
Khi điều khiển độ sáng được đặt thành "Thủ công", mức độ mờ có thể điều chỉnh được. Khi điều khiển độ sáng 

 được đặt thành "Tự động", mức độ chiếu sáng của bộ điều khiển sẽ giảm khi đèn pha của xe bật.  

Chế độ này hữu ích nếu bạn cảm thấy đèn nền của bộ điều khiển thiết bị quá sáng vào ban đêm. 

Đối tượng thiết lập : Điều chỉnh độ mờ 

Nội dung thiết lập : Chế độ: tự động / thủ công (thiết lập mặc định) 

Mức độ mờ: Level 1 / level 2 / Level 3 (thiết lập gốc) 
Thiết lập tắt màn hình *: Off (thiết lập mặc định) / On 

* Khi chức năng này được kích hoạt, màn hình sẽ chuyển sang màu đen nếu không có hoạt động nào trong  

hơn 30 giây.Bạn có thể nhấn bất kỳ phím nào để làm sáng nó. 
 

Thông tin về thiết bị  

Tại đây bạn có thể tìm thấy về phiên bản và thông tin liên quan khác của thiết bị này. Chọn “Giới thiệu” để 

xem thông tin liên quan. Phiên bản phần mềm / Phiên bản thiết bị / Tên thiết bị  

 

Đồng bộ hệ thống Alpine  

Nó có thể được kết nối với DSP trên xe của Alpine và chỉ hỗ trợ các sản phẩm có thể kết nối với  

giao diện bộ điều khiển, chẳng hạn như PXE-R600, PXE-0850X hoặc PXE-X09 

Đối tượng thiết lập : DSP ngoài* 

Nội dung thiết lập : Off (mặc định) / On 

Mức: 0 ~ 35 (giá trị khởi tạo: 27) 

Nguồn phát chính: Digital High level Bluetooth AUX 
Auxiliary audio: Digital High level Bluetooth AUX

Close Subwoofer: -60dB〜0dB (giá trị khởi tạo: 0dB) 

Âm thanh: 6 kênh lưu trước có thể phát lại 
* Các cài đặt kết nối DSP bên ngoài PXE-0850X ở trên là để tham khảo, vui lòng liên hệ với đại lý Alpine của bạn để 

biết thêm chi tiết. 

   Cài đặt ghi nhớ phím vô lăng 
 

Mục cài đặt: Học điều khiển vô lăng 

Nội dung cài đặt: Theo cách nối dây thực tế * của các kiểu xe khác nhau, sau khi kết nối đầu phát, bạn có thể dạy các lệnh của 

bộ điều khiển vô lăng. Nhấn "volume +", "volume -", 

"bài hát trước", "bài hát tiếp theo", "phát / tạm dừng", "tắt tiếng", v.v., và chờ nhấn nút vô lăng để hoàn thành việc học; điều 

này sẽ cho phép các chức năng này được điều khiển bởi bộ điều khiển trên vô lăng.
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Red 

Yello

w 

Black 

 
Dây cho nút 

Dây cho nút 

Nối mát 

 

 

 

 

 

* Màu đỏ và màu vàng được kết nối với dây trên điều khiển vô lăng, và màu đen được kết nối với mát, vui lòng kết 

nối theo mô hình thực tế. Vui lòng liên hệ với đại lý Alpine của bạn để biết thêm chi tiết. 
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 Bộ khuếch đại tích hợp  
 

Khi được kết nối với bộ khuếch đại bên ngoài, chất lượng âm thanh có thể được cải thiện bằng cách ngừng cấp nguồn     

cho bộ khuếch đại bên trong. Trong cài đặt này, bộ khuếch đại tích hợp của thiết bị chính sẽ tắt. 

Mục cài đặt : Built in power amplifier 

Cài đặt nội dung : Off / On (thiết lập ban đầu) 

Off: Khi sử dụng thiết bị này để điều khiển bộ khuếch đại bên ngoài, vui lòng sử dụng chế độ này để 

tắt kích hoạt loa tích hợp. 

On: Loa được điều khiển bởi một bộ khuếch đại bên trong. 

 

On: Speak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: 

 

Front left 

 

Front 

right 

Rear left 

Rear 

right 

Front right 

speaker 

 

 

      Rare right speaker 

 

 

Rare left speaker 

 

 

 

Front left speaker 

Front right 

 

 
Rear right 

Rear left 

Front 

left 
• Khi "bộ khuếch đại tích hợp" được đặt thành "off", hệ thống sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào. 

 
 

 Đồng trục / cáp quang  

Chức năng này được bật khi thiết bị này được kết nối với bộ khuếch đại công suất hoặc bộ xử lý âm thanh. 

Mục cài đặt : Coaxial / Optical fiber  

Cài đặt nội dung : Off / On (thiết lập ban đầu) 

 

Khôi phục cài đặt gốc  
Sau khi khôi phục cài đặt gốc, tất cả các cài đặt sẽ được khôi phục về cài đặt mặc định khi xuất xưởng, ngoại trừ 

cho chế độ "cài đặt đại lý". 

Mục cài đặt : Restore factory settings 

 Kiểm tra chế độ  
 

Mục cài đặt : Kiểm tra chế độ, trong menu cài đặt, nhấn và giữ , nhấn và giữ núm xoay, nhấn và giữ 
để vào chế độ kiểm tra. 

Cài đặt nội dung : Cập nhật phiên bản : vào menu Firmware update, chọn tệp nâng cấp firmware, sau đó nhấn 

OK để cập nhật phiên bản. 

Cài đặt đại lý : Short press to save the dealer settings 

Số sê-ri : Bạn có thể xem số sê-ri của thiết bị 

Amplifier 

Amplifier 
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Knob 

 
 

 

Giới thiệu về Bluetooth 
 

Bluetooth là công nghệ không dây cho phép truyền thông trong phạm vi ngắn giữa các thiết bị di động hoặc máy 

tính cá nhân. Điều này cho phép truyền dữ liệu giữa các thiết bị tương thích với Bluetooth. Nếu khoảng cách giữa 

các thiết bị nằm trong vòng 10 mét, truyền bluetooth có thể được thực hiện trong dải quang phổ 2. 46. 

 Ghi chú: 

• Tùy thuộc vào phiên bản Bluetooth, các thiết bị tương thích với Bluetooth có thể không giao tiếp được 

với thiết bị này. 

Không đảm bảo rằng thiết bị này có thể hoạt động bình thường với tất cả các thiết bị tương thích                           

với Bluetooth. Đối với hoạt động của các thiết bị tương thích với Bluetooth, vui lòng tham khảo ý kiến đại lý          

Alpine của bạn hoặc truy cập trang web Alpine. 

• Kết nối không dây Bluetooth có thể không ổn định tùy thuộc vào môi trường. 

• Tính năng này có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị tương thích Bluetooth được kết nối. Vui lòng tham 

khảo thêm thông tin người dùng về thiết bị được kết nối. 

•  Khi sử dụng Bluetooth trên điện thoại di động để tìm kiếm thiết bị này, tên tìm kiếm là “UTX-M08-

XXXXXX". 
 

Kết nối Bluetooth 
 

Khi thiết bị được bật lần đầu tiên và Bluetooth chưa được kết nối với bất kỳ thiết bị nào, cần phải đợi điện thoại di 
động thực hiện kết nối ghép nối. Trực tiếp tìm kiếm "UTX-M08-XXXXXX" trong menu Bluetooth của điện thoại di 

động để kết nối. XXXXXX là mã ngẫu nhiên gồm 6 chữ số, chẳng hạn như UTX-M08-A00414. 

1. Bật chức năng Bluetooth trên điện thoại di động. 

2. Tìm kiếm các thiết bị có thể ghép nối trong menu Bluetooth của điện thoại di động và chọn "UTX-M08-
XXXXXX" để ghép nối (không cần mã ghép nối). 

3. Sau khi ghép nối thành công, nhấn và giữ núm xoay để vào menu cài đặt → General → Bluetooth (tham khảo 
"cài đặt âm thanh" để biết thao tác chi tiết). Nhấn "Bluetooth" để vào menu và "connected" sẽ được hiển thị. 

4. Để ngắt kết nối Bluetooth, nhấn nút " connected" trong một thời gian ngắn, nhắc người dùng " Confirm 
Disconnect Bluetooth", nhấn một lần nữa để xác nhận ngắt kết nối, sau khi ngắt kết nối, nó sẽ hiển thị " Not 

Connected". Sau khi ngắt kết nối, nếu bạn cần kết nối lại, vui lòng chuyển sang bước 2. 

Ghi chú: 

• Chỉ có thể ghép nối một thiết bị tương thích với Bluetooth và không thể kết nối hai thiết bị tương thích với Bluetooth 

cùng lúc. 

Bluetooth 
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Thông tin 

Các vấn đề thường gặp 

MP3/WMA/ACC/M4A/WAV/FLAC/APE/DSD 

Tần số âm thanh 

 

Nhạc Bluetooth 
1. Nhấn  để chọn nhạc Bluetooth. 

2. Nhấn  để chọn bài hát trước đó. 

3. Nhấn   để chọn bài hát tiếp theo. 

4. Nhấn  để chuyển đổi giữa tạm dừng và phát. 

Ghi chú: 

• Thao tác này khác nhau tùy thuộc vào thiết bị được kết nối. 

• Điều chỉnh âm lượng cho nguồn tín hiệu nhạc Bluetooth có chức năng bộ nhớ độc lập. 

 

Xử lý sự cố 
 Nếu bạn đang gặp sự cố, hãy tắt nguồn và bật lại. Nếu thiết bị vẫn không hoạt động bình thường, vui lòng kiểm tra 

các mục trong bảng bên dưới. Nếu thiết bị bị trục trặc, sách hướng dẫn này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Nếu 

không, vui lòng xác nhận rằng hệ thống của bạn được kết nối chính xác hoặc tham khảo ý kiến đại lý ủy quyền của 

Alpine. 

Thiết bị không hoạt động hoặc không có màn hình nào được hiển thị. 

• Đã tắt công tắc khởi động xe. 

- Nếu thiết bị đã kết nối theo hướng dẫn, thiết bị sẽ không hoạt đông nếu công tắc khởi động xe đã tắt. 

• Cáp nguồn (đỏ) và cáp ắc quy (vàng) không được kết nối đúng cách. 

- Kiểm tra các kết nối của cáp nguồn và pin. 

• Cầu chì bị cháy. 

- Kiểm tra cầu chì của Media Player và thay thế nó bằng cầu chì thông số kỹ thuật thích hợp nếu cần. 

• Bo mạch vi xử lý bên trong bị trục trặc do nhiễu sóng, tiếng ồn, v.v.. 

- Nhấn nút RESET bằng bút bi hoặc vật nhọn khác. 

 

Không thể phát 9P3/WMA/ACC/M4A/WAV/FLAC/APE/DSD。 

• Xảy ra lỗi đọc. MP3/WMA/ACC/M4A/WAV/FLAC/APE/DSD định dạng không tương thích. 

- Đảm bảo rằng MP3 / WMA / AAC / M4A / WAV / FLAC / APE / DSD được lưu ở định dạng được hỗ trợ. Tham     
khảo "Giới thiệu về MP3 / WMA / AAC / M4A / WAV / FLAC / APE / DSD", sau đó lưu lại ở định dạng được hỗ        
trợ bởi thiết bị. 

 

Âm thanh không được phát ra từ loa. 

• Không có tín hiệu đầu ra từ bộ khuếch đại tích hợp. 

- Bật công tắc bộ khuếch đại tích hợp thành “On”. 
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USB transmission error 

Overcurrent 

Device not supported 

No response from device 

No tracks 

This file format is not supported 

Protected files 

Device not connected 

Hướng dẫn về bộ nhớ USB 
 

•  Lỗi giao tiếp hoặc lỗi khởi động, v.v. 

— Vấn đề có thể được giải quyết bằng cách tắt / bật ACC. 
 

 

• Thiết bị đầu nối USB đang gặp dòng điện bất thường. 

— Vấn đề có thể được giải quyết bằng cách tắt / bật ACC. 
 

 

• Một thiết bị USB không được thiết bị này hỗ trợ được kết nối. 

— Kết nối các thiết bị USB được hỗ trợ bởi thiết bị này, chẳng hạn như đĩa flash USB, đĩa cứng di động  

hoặc hub USB. 
 

 

• Thiết bị USB không phản hồi. 

— Vui lòng rút phích cắm và cắm lại USB. 
 

 

 

•  Không có bộ nhớ USB nào được kết nối. 

— Đảm bảo rằng Bộ nhớ USB được kết nối đúng cách và cáp không quá cong. 
 

 

• Không có bản nhạc (tập tin) nào được lưu trữ trong Bộ nhớ USB. 

— Kết nối thiết bị bộ nhớ USB sau khi lưu các bản nhạc (tệp). 
 

 

• Đã sử dụng một tệp không được thiết bị hỗ trợ. 

— Sử dụng các loại tệp được thiết bị này hỗ trợ, chẳng hạn như “mp3”, “wma”, “aac”, “m4a”, “wav”, 

“flac”, “ape”, “dsd” (“dff”, “ dsf ”) phần mở rộng. 

 

• Một tập tin wma được bảo vệ sao chép.  

— Chỉ có thể phát các tệp không có bảo vệ sao chép. 
 

 

 Chế độ Bluetooth  
 

• Không có thiết bị Bluetooth nào được kết nối. 

— Kết nối thiết bị Bluetooth.  

Please plug in USB 
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• Không có bản nhạc nào trong thiết bị Bluetooth.  

— Vui lòng tải bản nhạc xuống thiết bị Bluetooth.  

No tracks 
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Thông số kỹ thuật 
 

 

USBt 
Kết nối  

Dung lượng 

Tiêu thụ điện năng tối đa  

Hệ thống tập tin 

Số bản nhạc tối đa có thể phát (tổng số bản nhạc 
trong USB trước và sau) 

Mã hóa PCM 

Giải mã MP3 
WMA  

giải mã AAC 

giải mã M4A 
giải mã WAV 

giải mã FLA 

giải mã APE 
giải mã DSD 

giải mã 

Bluetooth 

 
USB 2.0 

Hỗ trợ lên đến 2TB 

1.5A 
FAT16/32,NTFS,exF

AT 

10000 tracks 

192kHz,16 〜 24bit 

MPEG Audio Layer-
3 

Windows Media™ audio 

frequency “.m4a” file AAC-LC 
format 

MPEG Audio Layer-

4 Waveform sound 
file 

Âm thanh Lossless miễn phí  

Codec Monkey's Audio 

      Truyền trực tiếp kỹ thuật số（DSD64, DSD128, DSD256）
Định dạng âm thanh được hỗ trợ 

AAC/SBC
 

Tổng hợp 
Tỷ lệ lấy mẫu hệ thống  

Yêu cầu về nguồn điện  

Màn hình điều khiển 

Trọng lượng thiết bị 

Kích thước thiết bị 
Chiều dài 

Chiều rộng 

Chiều cao 

Kích thước bộ điều khiển 
Chiều dài 

Chiều rộng 

Chiều cao 

96kHz/24bit 

14. 4V DC (allow 9〜16V) 

2. 4-inch color TFT display (480-

320) 0.77kg 

 
178mm 

143mm 

50mm 

 

110mm 
50mm 

15mm 
 

Ghi chú: 

Do sự cải tiến liên tục của sản phẩm, thông số kỹ thuật và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
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 Tham số hiệu suất  
 

Dải động ≥110dB 

Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu AUX ≥100dB 

Nhiễu nền Mức cao≤-75dBu； AUX≤-95dBu 

Độ phân giải kênh ≥ 80dB 

Sự méo âm ≤0.01% 

Điện áp đầu vào Mức cao: 26Vpp: AUX: 8Vpp 

Điện áp đầu ra 12Vpp 

Công suất định mức 4CHX25W(4Q, 14.4V,1kHz,10%THD) 

Công suất tối đa 4CHX50W(4Q, 14.4V,1kHz,10%THD) 

Độ nhạy đầu vào / đầu ra AUX≥1:1.5 

Đáp ứng tần số 20Hz〜40kHz 

Trở kháng đầu vào Mức cao: 51Q: AUX: 20KQ 

Trở kháng đầu ra 51Q 

Dòng điện tĩnh ≤3mA (không phải trạng thái bật nguồn) 

Nguồn điện dự phòng ≤0.1W 

REM Boot input ACC hoặc mức cao (FL-/FL+) 

REM Boot output 12V(0.2A) 

Thời gian lên nguồn 18s 

Nhiệt độ hoạt động -20〜60°C 

Nhiệt độ bảo quản -40〜85°C 
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Cảnh báo 

 

Các chất độc hại 
 

 

Tên các chất độc hại có trong sản phẩm 
 

 

 

Tên bộ phận 

Chất hoặc phần tử có hại 

Lea

d 

(Pb) 

Mercury 

(Hg) 

Cadmium 

(Cd) 

Hexavalent 

chromium 
(Cr(VI)) 

Polybrominated 

biphenyls 

(PBB) 

Polybrominated 

Diphenyl Ether 

(PBDE) 

Bảng mạch điện × О О О О О 

Đầu nối О О О О О О 

Thành phần màn hình × О О О О О 

Phụ kiện × О О О О О 
 

Bảng này được chuẩn bị theo SJ / T 11364. 

O : chỉ ra rằng chất nguy hiểm có trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận bằng hoặc thấp hơn giới hạn quy định trong GB / T 26572. 

X: cho biết chất nguy hiểm có trong ít nhất một chất liệu đồng nhất của bộ phận vượt quá giới hạn quy định tính bằng GB / T 26572. 

Đối với các bộ phận được đánh dấu bằng "X", nội dung bị vượt quá vì hiện tại không có công nghệ thay thế hoàn thiện nào trong ngành. 

 

Lắp đặt và kết nối 
Trước khi lắp đặt hoặc kết nối thiết bị, vui lòng đọc các hướng dẫn sau và tham khảo "Hướng dẫn vận hành" để đảm    

bảo sử dụng đúng cách. 
 

 
 

Vui lòng thực hiện các kết nối chính xác. 

Kết nối không đúng cách có thể gây cháy hoặc làm hỏng sản phẩm. 

Vui lòng chỉ sử dụng cho xe có nối mát âm 12V. 

(Nếu bạn không chắc chắn, vui lòng xác nhận với đại lý). Nếu không, nó có thể gây ra hỏa hoạn và các 

tai nạn khác. 

Trước khi đấu dây, vui lòng tháo cáp kết nối với cực âm của bình ắc quy. 

Nếu không làm như vậy có thể gây sốc điện hoặc hư hỏng do đoản mạch. 

 
Không cắt dây cáp. 

Không cấp nguồn cho các thiết bị khác bằng cách tước lớp cách điện của cáp. Làm như vậy có thể gây 

cháy hoặc sốc điện do vượt quá tải trọng định mức của cáp. 

Khi khoan, vui lòng chú ý không làm hỏng các ống dẫn hoặc dây điện, khi khoan các lỗ gắn trên khung 

xe, đặc biệt lưu ý không chạm vào, làm hỏng hoặc cản trở các đường ống dẫn, đường dẫn nhiên liệu, bình 

xăng hoặc hệ thống dây điện. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến hỏa hoạn. 

 
Không sử dụng bất kỳ bu lông hoặc đai ốc nào trên hệ thống phanh hoặc hệ thống lái để nối đất. Không 

bao giờ được sử dụng bu lông hoặc đai ốc được sử dụng trên hệ thống phanh hoặc hệ thống lái (hoặc bất 

kỳ hệ thống nào khác liên quan đến an toàn) hoặc trên bình nhiên liệu để lắp đặt hoặc kết nối dây nối đất. 

Nếu không tuân thủ điều này có thể khiến bộ điều khiển phương tiện hoạt động sai hoặc gây cháy, v.v. 
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Thận trọng 

Các biện pháp phòng ngừa 

Nên để các vật nhỏ như pin tránh xa tầm tay trẻ em. 

Nuốt các vật nhỏ có thể gây thương tích nghiêm trọng. Trong trường hợp vô tình nuốt phải, tìm kiếm sự 

chăm sóc y tế ngay lập tức. 

Không cài đặt ở vị trí cản trở việc lái xe, chẳng hạn như gần vô lăng hoặc cần số. 

Làm như vậy có thể cản trở tầm nhìn phía trước hoặc cản trở việc lái xe và gây ra tai nạn nghiêm trọng. 

 

Không để dây cáp vướng vào các vật xung quanh. 

Vui lòng sắp xếp cáp và dây điện theo hướng dẫn để tránh bất kỳ vật cản nào khi lái xe. Sẽ rất nguy hiểm 

nếu để dây cáp hoặc dây cáp bị cản trở hoặc treo lơ lửng trên vô lăng, cần số, bàn đạp phanh, v.v. 

 

 

 

Vui lòng không lắp đặt ở nơi có ánh nắng trực tiếp. 

Nếu không, màn hình có thể bị hỏng do tiếp xúc với nhiệt trực tiếp trong thời gian dài. 

 

Hãy nhờ người có chuyên môn xử lý hệ thống dây điện và lắp đặt. 

Việc đi dây và lắp đặt của bộ phận này đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn. Vì lý do an toàn, 

hãy liên hệ với đại lý mà bạn đã mua sản phẩm để lắp đặt. 

Vui lòng sử dụng các phụ kiện được chỉ định để lắp đặt an toàn. 

Đảm bảo sử dụng các phụ kiện được chỉ định. Việc sử dụng các bộ phận khác có thể làm hỏng phần bên 

trong của thiết bị hoặc không cho phép thiết bị được lắp đặt chắc chắn tại chỗ. Điều này có thể khiến các 

bộ phận bị lỏng, có thể gây nguy hiểm hoặc hỏng hóc sản phẩm. 

Hãy sắp xếp hệ thống dây điện sao cho nó không thể bị hư hại bởi các cạnh kim loại sắc nhọn hoặc bị 

vướng vào. Cáp và dây điện nên được lắp đặt cách xa các bộ phận có thể di chuyển được (chẳng hạn như 

thanh vịn) hoặc các cạnh kim loại sắc nhọn để tránh làm hỏng hệ thống dây điện. Nếu dây dẫn phải đi 

qua một lỗ bằng kim loại, vui lòng che nó bằng một miếng đệm cao su để ngăn lớp cách điện của dây bị 

cắt bởi cạnh của lỗ kim loại. 

 
Vui lòng không lắp đặt thiết bị ở những vị trí quá ẩm ướt hoặc bụi bẩn. 

Tránh lắp đặt thiết bị ở vị trí dễ bị ẩm hoặc tích tụ bụi. Hơi ẩm hoặc bụi xâm nhập vào bên trong thiết bị 

có thể gây ra lỗi. 

 

• Trước khi lắp đặt UTX-M08, hãy nhớ rút cáp khỏi cực âm (-) của bình ắc quy. Điều này sẽ làm giảm 

nguy cơ hư hỏng thiết bị trong trường hợp đoản mạch. 

• Đảm bảo kết nối các dây có mã màu theo sơ đồ. Kết nối không chính xác có thể khiến thiết bị hoạt động sai 

hoặc làm hỏng hệ thống điện của ô tô. 

• Khi kết nối với hệ thống điện của xe, hãy chú ý đến các thành phần do nhà máy lắp đặt (chẳng hạn như mạch điện   

trên xe). Không kết nối các cáp này để cấp nguồn cho thiết bị này. Khi kết nối UTX-M08 với khối cầu chì, hãy đảm 

bảo rằng cường độ dòng điện của mạch cầu chì được sử dụng cho UTX-M08 là phù hợp. Nếu không làm như vậy có 

thể dẫn đến hư hỏng thiết bị và / hoặc phương tiện. Nếu nghi ngờ, hãy tham khảo ý kiến đại lý Alpine. 

• UTX-M08 sử dụng giắc cắm kiểu RCA chìm để kết nối với các thiết bị khác có đầu nối RCA (chẳng hạn  
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Vui lòng điền số sê-ri của thiết bị này trong ngoặc đơn để lưu trữ vĩnh viễn. Số sê-ri nằm trên nhãn ở đầu thiết 
bị. 
Số sê-ri.: [ ] 
Ngày lắp đặt: [ ] 
Kỹ thuật viên lắp đặt: [ ] 

Nơi mua: [ ] 

 

như bộ khuếch đại). Bạn có thể cần một bộ chuyển đổi để kết nối thiết bị khác. Liên hệ với đại lý Alpine 

được ủy quyền của bạn nếu bạn cần một bộ chuyển đổi. 

• Hãy đảm bảo đã kết nối cáp loa (-) với thiết bị đầu cuối của loa (-). Không kết nối dây loa kênh trái và 

phải với nhau hoặc với thân xe. 

 
  QUAN TRỌNG 

 

 Lắp đặt  
 

  Lắp đặt thiết bị  

 

 

 

 
 

Để được hướng dẫn chi tiết về cách lắp đặt thiết bị, vui lòng tham khảo đại lý ủy quyền của Alpine.

Trình phát nhạc 
Ghi chú: 

Vui lòng không che tản nhiệt của thiết bị để tránh ảnh hưởng đến hệ thống thông gió. Nếu nó bị tắc, nhiệt sẽ 
tích tụ bên trong thiết bị chính và có thể gây cháy. 

Tản nhiệt 



45  

 Lắp đặt thiết bị  
 

Công việc chuẩn bị 
 

1. Kiểm tra phụ kiện 

① Cáp nguồn 

 

 

② Cáp tín hiệu vào mức cao 

③ Cáp mở rộng USB (1.5 m) 

 

 

④ Cáp mở rộng bộ điều khiển (2.5m) 

 

 
⑤ Cáp tổng hợp 

 

 
⑥ Bộ gá 

 

 

⑦    Vít cố định bộ gá (M4X20) 

 

 

⑧    Vít cố định thiết bị  (M5X8) 
 

 

⑨ Khay ốp bộ điều khiển (được sử dụng để lắp đặt trên táp lô) 
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⑩ Băng keo 3M lớn và nhỏ 

Dùng khi lắp khay (khay ốp của bộ điều khiển) nếu dán trực tiếp trên táp lô. 

 Các biện pháp phòng ngừa khi lắp đặt thiết bị  
 

• Kiểm tra xem cáp được cung cấp có đủ dài không. Vui lòng lắp đặt thiết bị ở vị trí không để thiết bị bị ướt. 

• Vui lòng không lắp đặt thiết bị hoặc dây điện ở vị trí cản trở việc lái xe hoặc túi khí, chẳng hạn như bảng điều   

khiển hoặc bảng điều khiển thiết bị. 

• Hãy đảm bảo rằng thiết bị được cố định chắc chắn. Nếu nó không được lắp đặt đúng cách, thiết bị có thể rơi ra khi     

bạn đang lái xe. 

 Kết nối USB (bán riêng)  

 Kết nối USB  
Thiết bị này có một cổng USB phía trước và hai cổng USB phía sau, bạn có thể kết nối USB với một trong hai               

cổng hoặc kết nối hai hoặc ba USB cùng lúc, nhưng bạn không thể kết nối hai hoặc nhiều thiết bị sạc cùng một lúc.          
Khi kết nối với cổng USB phía sau, có thể sử dụng cáp mở rộng USB đi kèm. 

 
Cáp mở rộng cổng USB phía 

sau (bao gồm) 
 

 

Thiết bị phát nhạc 

 

 

 
và/hoặc 

 

Kết nối USB (bán riêng)

 

 

 

 

 

Ghi chú: 
• Khi tháo Bộ nhớ USB, hãy kéo thẳng nó ra. 
• Nếu không có âm thanh phát ra hoặc USB không được nhận dạng ngay cả khi USB được kết nối, hãy 

thử tháo USB và kết nối lại. 

• Giữ cáp USB tránh xa các cáp khác. 
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 Kết nối  
 

① Cổng USB phía trước: để kết nối USB, ổ cứng di động hoặc bộ chia USB. 

② Nút Reset: Nhấn và giữ trong 3 giây để khởi động lại thiết bị. 

     ③ Cổng USB đôi phía sau: Kết nối USB hoặc ổ cứng di động qua cáp mở rộng USB đi kèm. 

④ Cổng kết nối bộ điều khiển: Kết nối bộ điều khiển để điều khiển phát lại, điều chỉnh âm lượng và lựa chọn nguồn     

phát âm thanh. 

⑤ Đèn báo nguồn 

⑥ Cổng cáp tổng hợp: Bao gồm cổng vào âm thanh 3,5 mm, 3 cặp cổng ra âm thanh RCA, cổng ra quang, cổng ra            

đồng trục, cổng ra bộ điều khiển vô lăng hình vuông và cổng cho thiết bị phù hợp hệ thống Alpine (cho kết nối             

sản phẩm DSP). 

⑦ Cổng tín hiệu vào mức cao: Kết nối với nguồn ra tín hiệu đã khuếch đại (nguồn ra loa) từ đầu đĩa CD / DVD                   

trên ô tô. 

⑧ Nút chọn nguồn khởi động thiết bị: Khi "ACC" được chọn thiết bị sẽ được khởi động bởi ACC; khi "HOS" được   

chọn, thiết bị sẽ được khởi động bằng tín hiệu đầu vào mức cao FL- / FL +. 
⑨ Đầu vào nguồn điện: kết nối với bình ăc quy xe hơi. 

⑩⑪⑫⑬ Đầu ra loa: kết nối với loa. 

⑭ Bộ điều khiển 

⑮ Cáp tổng hợp (xem “Hướng dẫn kết nối cáp tổng hợp”) 

 ⑯ Đầu phát CD/DVD. 

⑰ Bình ắc quy. 
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Để ngăn chặn nhiễu bên ngoài vào hệ thống âm thanh ： 

• •      Vị trí lắp đặt của thiết bị âm thanh và cách bố trí dây dẫn tín hiệu âm thanh phải cách xa các dây dẫn điện của    
ô tô ít nhất 10cm. 

• •      Bố trí dây nguồn của bình ắc quy càng xa các dây khác càng tốt. 

• •      Nối dây mát chắc chắn với phần tiếp xúc kim loại của khung xe (loại bỏ sơn, bụi bẩn hoặc dầu mỡ nếu 

cần). 

• •      Nếu bạn đang gắn bộ khử nhiễu tùy chọn, hãy kết nối nó càng xa thiết bị càng tốt. Nhiều loại thiết bị khử nhiễu 

có sẵn từ đại lý của Alpine; vui lòng liên hệ với đại lý để biết chi tiết. 

• •     Đại lý Alpine thông thạo các phương pháp khử nhiễu , vui lòng tham khảo ý kiến đại lý Alpine để biết thêm chi 

tiết. 

 Hướng dẫn kết nối dây tổng hợp  
 

 

 
Bộ xử lý âm thanh DSP 

 

 
 

Bộ điều khiển 

vô lăng 

 

 

 

 

  Bộ khuếch đại ngoài 

 
 

 
Loa siêu 
trầm điện 

 

Đầu phát 

CD/DVD 
 

○❶ AUX-IN： Đầu vào mức thấp, có thể kết nối với đầu đĩa CD / DVD trên xe hơi. 

○❷SUBW-OUT： Đầu ra cực thấp, có thể kết nối với loa siêu trầm điện. 

○❸REAR-OUT： Đầu ra RCA phía sau, có thể kết nối với bộ khuếch đại bên ngoài. 

○       FRONT-OUT： Đầu ra RCA của trường âm thanh phía trước, có thể kết nối với bộ khuếch đại công suất                              

bên ngoài. 

○5  ADC SWC： Giao diện điều khiển vô lăng kiểu ADC, hỗ trợ điều khiển điện trở vô lăng ô tô. 

○6  DECODING SWC：Giải mã giao diện điều khiển vô lăng (tạm thời không được hỗ trợ, dựa trên bản nâng cấp gần đây). 

○7  ALPINE SYSTEM：Có thể được sử dụng để kết nối với DSP trên bo mạch của Alpine, chỉ hỗ trợ các sản phẩm có thể 

được gắn với giao diện bộ điều khiển, chẳng hạn như PXE-R600, PXE-0850X. hoặc PXE-X09, v.v. 

○8  ○9  OPTICAL-OUT/COAXIAL-OUT：Cổng quang / đồng trục, có thể kết nối với DSP trên ô tô, chẳng hạn 

như PXE-0850X hoặc PXE-X09, v.v. 
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Về các yêu cầu của luật sóng radio trên bluetooth  

 

 
China 1. Thông số kỹ thuật của sản phẩm:  

• Tần số vận hành: 2. 4-2. 4835GHz 

• Công suất bức xạ đa hướng tương đương (EIRP)： 

Khi anten thu được  <10dBi: WlOOmW hoặc 

W20dBm 

Mật độ phổ công suất cực đại 

Khi anten thu được  <10dBi: W20dBm/MHz (EIRP) 

• Dung sai tần số sóng mang: 20ppm 

• Công suất truyền ngoài dải (vượt ra ngoài 2. 4—2. 

4835GHz) W-80dBm/Hz(EIRP) 

• Phát xạ giả, (bức xạ) công suất (vượt quá sóng mang tương ứng ± 2,5 lần băng thông kênh):                       

 

≦-36dBm/100kHz(30-1000MHz) 

≦-33dBm/100kHz(2.4-2.4835GHz) 

≦-40dBm/1MHz(3.4-3.53GHz) 

≦-40dBm/1MHz(5.725-5.85GHz) 

≦-30dBm/1MHz (other 1-12. 75GHz) 

2. Không thay đổi tần số phát, tăng công suất phát (kể cả lắp thêm bộ khuếch đại công suất RF), 

gắn anten ngoài hoặc thay đổi anten phát khác khi chưa được phép. 

3. Phải được sử dụng sao cho không gây nhiễu có hại cho các loại dịch vụ thông tin vô tuyến 

hợp pháp; trong trường hợp phát hiện thấy nhiễu, phải ngừng sử dụng ngay và thực hiện các 

biện pháp để loại bỏ nhiễu trước khi tiếp tục sử dụng. 

4. Việc sử dụng thiết bị vô tuyến công suất nhỏ phải chịu được nhiễu từ tất cả các loại dịch vụ vô             

tuyến hoặc nhiễu bức xạ từ thiết bị cho các ứng dụng công nghiệp, khoa học và y tế. 

5. Không được sử dụng gần máy bay và sân bay. 
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Bảo hành, sửa chữa 
 

Thông tin về dịch vụ bảo hành, sửa chữa  
 

• Để biết thông tin về dịch vụ bảo hành, sửa chữa, xin vui lòng đăng nhập vào www.earth-vietnam.com. 
 


