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Lưu ý

• Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo để cải thiện.

Để đảm bảo sử dụng an toàn, hãy luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa này
• Việc lắp đặt sản phẩm này đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn. Chúng tôi khuyên bạn nên lắp đặt sản

phẩm bởi một đại lý ủy quyền của Alpine.
• Trước khi bạn sử dụng sản phẩm này, hãy nhớ đọc kỹ hướng dẫn cài đặt này và hướng dẫn sử dụng riêng để

bạn có thể sử dụng sản phẩm một cách chính xác. Alpine Electronics không chịu trách nhiệm về các vấn đề
phát sinh do không tuân theo các hướng dẫn trong sách hướng dẫn.

• Sách hướng dẫn này bao gồm một số ký hiệu nhằm giúp bạn sử dụng sản phẩm một cách an toàn, tránh gây
hại cho bạn và những người khác cũng như bảo vệ khỏi thiệt hại cho tài sản. Những biểu tượng này và ý nghĩa
của chúng được liệt kê dưới đây. Đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các ký hiệu này trước khi bắt đầu đọc văn bản
chính.

Giải thích về Thương tích và Thiệt hại Có thể Do Sử dụng Không đúng

Cảnh báo Bỏ qua nội dung được đánh dấu bởi chỉ dẫn này và sử dụng sản phẩm không 
đúng cách có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

Thận trọng Việc bỏ qua nội dung được đánh dấu bởi chỉ dẫn này và sử dụng sản phẩm không
đúng cách chỉ có thể dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

* Các phương tiện đặc biệt đã được thử nghiệm và đáp ứng các thông số kỹ thuật tương thích tại thời điểm thử nghiệm. 
Khả năng tương thích không được đảm bảo nếu nhà sản xuất đã thực hiện thay đổi sản xuất đối với các loại xe được
liệt kê ở trên.

Cảnh báo: Trước khi bạn bắt đầu đấu dây, hãy tháo dây nối đất khỏi cực âm 
của pin. Không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật, thương tích hoặc hư hỏng 
thiết bị.

Giới thiệu

• Chúc mừng bạn đã mua PXE-0850X. Hướng dẫn lắp đặt này được thiết kế để đưa bạn đến quá trình lắp đặt
PXE-0850X. Vui lòng tự làm quen với hướng dẫn sử dụng và nếu bạn vẫn có thêm câu hỏi, vui lòng gọi
(+84028) 39 977 569.
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Ngăn cấm

Cho biết các hành động 
bị cấm (không được 
thực hiện)

Ngăn cấm

Cho biết rằng việc tháo gỡ 
bị cấm.

Bắt buộc

Cho biết các hành động bắt 
buộc (phải được thực hiện)

Đánh dấu nội dung cần nhận 
được sự chú ý đầy đủ của bạn.

Cảnh báo

Không tháo rời hoặc sửa đổi sản 
phẩm. Làm như vậy có thể dẫn đến tai 
nạn, hỏa hoạn hoặc điện giật. Ngăn cấm

Cất ốc vít và các vật nhỏ khác ở nơi trẻ 
em không thể với tới. Nếu nuốt phải một 
trong những vật nhỏ đó, hãy hỏi ý kiến 
bác sĩ ngay lập tức.

Khi thay thế cầu chì, hãy đảm bảo sử 
dụng cầu chì có định mức dòng điện 
được chỉ định. Không làm như vậy có 
thể dẫn đến tai nạn hoặc hỏa hoạn.

Ngăn cấm

Chỉ kết nối sản phẩm với ô tô 12V DC. 
Không làm như vậy có thể dẫn đến tai 
nạn hoặc hỏa hoạn. Bắt buộc

Trước khi bạn bắt đầu đấu dây, hãy tháo 
dây nối đất khỏi cực âm của pin. Không 
làm như vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc 
thương tích.

Không cắt cách điện trên dây và lấy 
điện từ thiết bị khác. Làm như vậy có 
thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật. Ngăn cấm

Không lắp đặt sản phẩm ở vị trí mà nó sẽ 
cản trở tầm nhìn về phía trước của người 
lái xe; can thiệp vào hoạt động của vô 
lăng, sang số, hoặc những thứ tương tự; 
hoặc gây ra mối đe dọa cho hành khách. 
Làm như vậy có thể dẫn đến tai nạn 
hoặc thương tích.

Ngăn cấm

Khi khoét một lỗ trên thân xe, hãy cẩn thận 
để tránh làm hỏng đường ống, bình xăng, hệ 
thống dây điện và những thứ tương tự. Sự 
thiệt hại này có thể dẫn đến tai nạn hoặc 
hỏa hoạn.

Khi lắp đặt và nối đất sản phẩm, không sử 
dụng bất kỳ bu lông hoặc đai ốc nào của vô 
lăng, phanh, bình xăng hoặc những thứ 
tương tự. Làm như vậy có thể làm cho phanh 
ngừng hoạt động hoặc có thể dẫn đến cháy.

Ngăn cấm

Không lắp đặt sản phẩm gần túi khí bên 
hông. Làm như vậy có thể cản trở hoạt 
động của túi khí và dẫn đến tai nạn hoặc 
thương tích.

Ngăn cấm

Bó dây để chúng không cản trở việc lái 
xe. Việc quấn dây xung quanh bánh lái, 
cần số, bàn đạp phanh hoặc những thứ 
tương tự có thể dẫn đến tai nạn hoặc 
làm hỏng thiết bị.

Thận trọng

Kết nối sản phẩm đúng theo hướng dẫn. 
Không làm như vậy có thể dẫn đến hỏa 
hoạn hoặc tai nạn. Ngăn cấm

Không kẹp dây giữa khung ghế hoặc để 
chúng chạm vào những chỗ lồi lõm. Kết 
quả là đứt hoặc ngắn có thể dẫn đến điện 
giật hoặc hỏa hoạn.
Không chặn lỗ thông hơi hoặc tản nhiệt. 
Làm như vậy có thể dẫn đến cháy hoặc làm 
hỏng thiết bị.

Sử dụng các phụ kiện theo hướng dẫn và 
gắn chúng một cách chắc chắn. Không 
làm như vậy có thể dẫn đến tai nạn hoặc 
làm hỏng thiết bị.

Ngăn cấm

Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có thể bị 
dính nước hoặc ở nơi có độ ẩm cao hoặc 
nhiều bụi. Làm như vậy có thể dẫn đến 
cháy hoặc làm hỏng thiết bị.

Ngăn cấm

Việc lắp đặt và đi dây sản phẩm này đòi 
hỏi kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn. 
Để sản phẩm được lắp đặt bởi đại lý ủy 
quyền của Alpine.

Những điều cần thận trọng

Bắt buộc

Bộ xử lý âm thanh
20210812 v1
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Các công cụ có thể được yêu cầu (Điều này sẽ thay đổi tùy thuộc vào phương tiện)

Panel Removing Tool Sockets Torx Screwdriver Power Drill

Wire Cutters Extension Phillips Screwdriver Ratchet

Crimpers Pliers RTA Oscilloscope

Danh sách phụ kiện
Các bộ phận của bộ lắp đặt

Bộ điều khiển có dây Bộ chuyển đổi Bluetooth Cáp USB 3.0

REMOTE COMMANDER PXE-0850S External Bluetooth

Chùm dây loa x 2 Giá đỡ  x 4 Đầu nối đầu vào High-level

Bộ xử lý Vít x 10 Vít x 4

Bộ xử lý âm thanh
20210812 v1
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Tải xuống ứng dụng

Ghép nối thiết bị

1 Đối với người dùng Android, ứng dụng PXE-0850X có sẵn trên cửa hàng Google Play. Tên của ứng dụng là PXE-   
DSPAPP.
2 Đối với người dùng iPhone, ứng dụng PXE-0850X có sẵn thông qua iTunes. Tên của ứng dụng là PXE-DSP-APP.

3 Ứng dụng PC nằm trên trang web Alpine . Truy cập www.alpine-usa.com. Nhấp vào Support, sau đó nhấp vào

Knowledge Center và nhập PXE-0850X vào ô tìm kiếm. Tải xuống zip file, giải nén và nhấp đúp vào ứng dụng.

1 Mở menu cài đặt của thiết bị thông minh.

2 Đi tới cài đặt Bluetooth và đảm bảo rằng nó đã được bật.

3 Quét thiết bị.

4 Máy tính bảng hoặc điện thoại được tìm thấy sẽ là DSP-HD-AXXXXX. Nhấp để kết nối với nó.

Lưu ý: Đèn trên bộ điều hợp Bluetooth sẽ sáng dần cho đến khi một thiết bị được ghép nối. Khi một thiết bị được 

ghép nối, nó sẽ duy trì ổn định

Bộ xử lý âm thanh
20210812 v1
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POWER

ACCHOSTIN3 IN1

IN6 IN4 IN2

Coaxial

Optical
External
Bluetooth

USB IN5

CH11 CH9 CH7 CH5 CH3 CH1

CH12 CH10 CH8 CH6 CH4 CH2

SPK OUTPUTSPK OUTPUT

Tên thành phần Giải thích về thành phần

1 USB Input
Cáp USB 3.0 được sử dụng để kết nối với PC Windows để 

điều chỉnh phần mềm. Cáp cũng có kết nối cho bộ điều 
khiển có dây.

2 Bên ngoài đầu vào Bluetooth 
Giao diện Bluetooth được sử dụng để phát trực tuyến nhạc 
lossless và điều chỉnh bằng ứng dụng điện thoại. Sau khi 

điện thoại được ghép nối, đèn báo sẽ bật.

3 Đầu vào quang học Đầu ra quang học.

4 Đầu vào đồng trục Đầu vào đồng trục quang học.

5 Đầu vào RCA 6 kênh đầu vào Low level.

6 Công tắc đầu vào Remote
Nếu ACC được chọn thì ACC sẽ bật nguồn cho bộ xử lý. Nếu 

đầu phát được chọn, bộ xử lý sẽ chạy bằng cách phát hiện 
tín hiệu với đầu vào mức cao.

7 Đèn báo nguồn Đèn báo nguồn.

8 Khai thác đầu vào High Level Được sử dụng để đầu vào tín hiệu mức loa lên đến 10W 
hoặc 30V.

9 & 10 Đầu ra High Level Mỗi kênh được đánh giá ở 18W RMS.

11 Đầu ra RCA
6 đầu ra RCA Low level để chuyển 
đến bộ khuếch đại Aftermarket.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

Vị trí thành phần

Bộ xử lý âm thanh
20210812 v1
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Sơ đồ dây cho các chân ra

3

1

12

13

11

Chùm dây chính 

Vàng 16AWG....................................
Đen 16AWG......................................

Đầu ra SPK

1

2

3

4

5

6

7

8

Vàng 16AWG.....................................
Đen 16AWG......................................

Vàng 16AWG.....................................
Đen 16AWG......................................

Xanh/Trắng 22AWG...........................
Đỏ 22AWG.........................................

Trắng / Đen 22AWG...........................
Trắng 22AWG....................................

Xanh lá / Đen 22AWG.......................
Xanh lá 22AWG.................................

Xanh lá/Đen 22AWG.........................
Xanh lá 22AWG.................................

Tím / Đen  22AWG...........................
Tím 22AWG......................................

Hồng / Đen 22AWG...........................
Pink 22AWG.......................................

Cam / Đen 22AWG.........................
Cam 22AWG...................................

2

6

4

15

16

14

5

9

7

18

19

17

8

10 20

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

SPK OUTPUTSPK OUTPUT

POWER

ACCHOSTIN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

COAXIAL

OPTICAL
EXTERNAL

BLUETOOTH

USB

Đầu ra SPK

1

2

3

4

5

6

7

8

(Đầu ra Remote đến Bộ khuếch đại bên ngoài) 
(Đã chuyển mạch + 12V)
(+ 12V không đổi)
(Đất)
(+ 12V không đổi)
(Đất)
(+ 12V không đổi)
(Đất)

(6 Kênh đầu vào High-Level -)
(6 Kênh đầu vào High-Level +)
(5 Kênh đầu vào High-Level -)
(5 Kênh đầu vào High-Level +)
(4 Kênh đầu vào High-Level -)
(4 Kênh đầu vào High-Level +)
(3 Kênh đầu vào High-Level -)
(3 Kênh đầu vào High-Level +)
(2 Kênh đầu vào High-Level -)
(2 Kênh đầu vào High-Level +)
(1 Kênh đầu vào High-Level -)
(1 Kênh đầu vào High-Level+)

Bộ xử lý âm thanh

Đỏ tía / Đen 22AWG (8 Kênh đầu ra High-Level - ) 

Đỏ tía 22AWG (8 Kênh đầu ra High-Level  +) 

Xanh lá / Đen 22AWG (7 Kênh đầu ra High-Level   -) 

Xanh lá  22AWG (7 Kênh đầu ra High-Level +) 

Xám / Đen 22AWG (6 Kênh đầu ra High-Level  -) 

Xám 22AWG (6 Kênh đầu ra High-Level  +) 

Trắng / Đen 22AWG (5 Kênh đầu ra High-Level  -) 

Trắng  22AWG (5 Kênh đầu ra High-Level  +)

Đỏ tía / Đen 22AWG (4 Kênh đầu ra High-Level - ) 

Đỏ tía 22AWG (4 Kênh đầu ra High-Level +) 

Xanh lá / Đen 22AWG (3 Kênh đầu ra High-Level -) 

Xanh lá  22AWG (3 Kênh đầu ra High-Level +) 

Xám / đen 22AWG (Cao 2 Kênh đầu ra High-Level -) 

Xám 22AWG (2 Kênh đầu ra High-Level +) 

Trắng / đen 22AWG (1 Kênh đầu ra High-Level -) 

Trắng 22AWG (1 Kênh đầu ra High-Level +)

20210812 v1

7



PXE-0850X

PXE-0850X

Mô-đun Bluetooth bên ngoài

PXE-0850X

Chùm dây chính

CAN I/F

GPS

USB

EXT. KEY W.REMOTE POWER

SXM/DAB

PRE OUT

DISP. OUT

HDMI IN HDMI OUT

dây Ăng-ten

RCA phía trước (Kênh 1 & 2) 

RCA phía sau (Kênh 3 & 4)

RCA phụ (Kênh 5 & 6)

Đầu phát Aftermarket 

Trắng

Bộ khuếch đại 4 kênh

Bộ khuếch đại phụ

Trắng / Đen
Xám
Xám / Đen
Xanh lá
Xanh lá / Đen
Tím 
Tím / Đen
Hồng

Hồng / Đen
Cam
Cam / Đen

**Không được sử dụng**

Xanh / Trắng - Remote 

Đỏ -  (+ 12V) để Đánh lửa 

External Bluetooth

Không 
được 
sử 
dụng

Bộ điều khiển

POWER

ACCHOSTIN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

COAXIAL

OPTICAL
EXTERNAL

BLUETOOTH

USB

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

SPK OUTPUTSPK OUTPUT

REMOTE COMMANDER PXE-0850S

Nếu đầu 
cắm 
USB 
cắm 
ngược 
thì bộ 
điều 
khiển sẽ 
không 
hoạt 
động

Ví dụ về cài đặt - 6 kênh vào / 6  kênh ra (với đầu phát Aftermarket)

Bộ xử lý âm thanh

Không 
được 
sử 
dụng

Đen - Nối đất x 3
Vàng - (+ 12V) Không đổi x 3 

20210812 v1
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PXE-0850X

Kênh 4 Kênh 5 Kênh 6

Kênh 1 Kênh 2 Kênh 3

Thiết lập bộ Mix- 6 kênh vào / 6 kênh ra (với đầu phát Aftermarket)

Trước

Sau

Bộ xử lý âm thanh
20210812 v1
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PXE-0850X

PXE-0850X

PXE-0850X

Đầu phát OEM 

Bộ khuếch đại 4 kênh

Bộ khuếch đại phụ

Hồng

  Cam 
Hồng / Đen

Cam / Đen

Xanh / Trắng - Remote 
Đỏ - (+12V) để Đánh lửa 

Vàng - (+12V ) Không đổi x 3 
Đen - Nối đất x 3

**Không được sử dụng**

Lưu ý: Đây là tất cả các đầu ra với 
dải đầy đủ từ đầu phát OEM.

POWER

ACCHOSTIN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

COAXIAL

OPTICAL
EXTERNAL

BLUETOOTH

USB

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

SPK OUTPUTSPK OUTPUT

Mô-đun Bluetooth bên ngoài

Chùm dây chính

External Bluetooth

Bộ điều khiển

REMOTE COMMANDER PXE-0850X

Ví dụ về cài đặt- 4 kênh vào / 6 kênh ra (với đầu phát OEM)

Bộ xử lý âm thanh

Nếu đầu 
cắm 
USB 
cắm 
ngược 
thì bộ 
điều 
khiển sẽ 
không 
hoạt 
động

Tím  đến loa sau bên phải +
Tím / Đen đến loa sau bên phải -
Xanh lá đến loa sau bên trái +
Xanh lá đến loa sau bên trái +
Xám / Đen đến loa trước bên phải -
Xám đến loa phía trước bên phải  +
Trắng / Đen đến loa trước bên trái +
Trắng đến loa trước bên trái +

Không 
được 
sử 
dụng

Không 
được 
sử 
dụng

10
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PXE-0850X

Thiết lập Mixer- 4 kênh vào / 6 kênh  ra (với đầu phát OEM)

Kênh 4 Kênh 5 Kênh 6

Kênh 1 Kênh 2 Kênh 3

Trước

Sau

Bộ xử lý âm thanh

11
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PXE-0850X

Ví dụ về cài đặt- Đầu vào kỹ thuật số / Đầu ra 6 kênh sử dụng Bộ khuếch đại 
Aftermarket (Với đầu phát Aftermarket)

PXE-0850X

PXE-0850X

Chùm dây chính

CAN I/F

GPS

USB

EXT. KEY W.REMOTE POWER

SXM/DAB

DISP. OUT

HDMI IN HDMI OUT

Dây Ăng-ten

Cáp quang (Không bao gồm)

Đầu phát Aftermarket 

Trắng

Bộ khuếch đại 4 kênh

Bộ khuếch đại phụ

Trắng / Đen
Xám
Xám / Đen
Xanh lá
Xanh / Đen
TÍm
Tím / Đen
Hồng

Hồng / Đen
Cam
Cam / Đen

**Không được sử dụng**

Xanh / Trắng - Remote 
Đỏ - (+12V) để Đánh lửa 
Vàng - (+12V ) Không đổi x 3 
Đen - Nối đất x 3

OPTICAL

POWER

ACCHOSTIN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

COAXIAL

OPTICAL
EXTERNAL

BLUETOOTH

USB

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

SPK OUTPUTSPK OUTPUT

Mô-đun Bluetooth bên ngoài

Bộ điều khiển

External Bluetooth

REMOTE COMMANDER PXE-0850X

Cáp quang

Bộ xử lý âm thanh

Nếu đầu 
cắm 
USB 
cắm 
ngược 
thì bộ 
điều 
khiển sẽ 
không 
hoạt 
động

Không 
được 
sử 
dụng

Không 
được 
sử 
dụng

12
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PXE-0850X

Kênh 4 Kênh 5 Kênh 6

Kênh 1 Kênh 2 Kênh 3

Trước

Sau

Bộ xử lý âm thanh

Thiết lập bộ Mixer - Đầu vào kỹ thuật số / Đầu ra 6 kênh sử dụng Bộ khuếch đại 
Aftermarket (Với đầu phát Aftermarket)

13
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PXE-0850X

Ví dụ cài đặt - Đầu ra 4 kênh vào / 6 kênh sử dụng đầu ra High Level 
(Với đầu phát OEM)

PXE-0850X

PXE-0850X

Đầu phát OEM 

Bộ khuếch đại phụ

Không 
được 
sử dụng

Tím / Đen đến loa sau bên phải -
Tím đếnloa sau bên phải + 
Xanh lá / Đen loa sau bên trái -
Xanh lá đến loa sau bên trái + 
Xám / Đen đến loa trước bên phải -
Xám đến loa trước bên phải + 
Trắng / Đen đến loa trước bên trái  -
Trắng đến loa trước bên trái +

Hồng
Hồng / Đen

Cam
Cam / Đen

**Không được sử dụng**

Lưu ý: Đây là tất cả các đầu ra với 
dải đầy đủ từ đầu phát OEM.

POWER

ACCHOSTIN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

COAXIAL

OPTICAL
EXTERNAL

BLUETOOTH

USB

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

SPK OUTPUTSPK OUTPUT

External Bluetooth

Bộ điều khiển

REMOTE COMMANDER PXE-0850X

Bộ xử lý âm thanh

Nếu đầu 
cắm 
USB 
cắm 
ngược 
thì bộ 
điều 
khiển sẽ 
không 
hoạt 
động

Mô-đun Bluetooth bên ngoài

Chùm dây chính

Xanh / Trắng - Remote 
Đỏ - (+12V) để Đánh lửa 

Vàng - (+12V ) Không đổi x 3 
Đen - Nối đất x 3

Tím / Đen đến sau loa bên phải -
Tím đên loa sau bên phải + 
Xanh lá / Đen đến loa sau bên trái -
Xanh lá đến loa sau bên trái + 
Xám / Đen đến loa trước bên phải -
Xám đến loa trước bên phải + 
Trắng / Đen đến loa trước bên trái - 
Trắng đến loa trước bên trái +

14
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PXE-0850X

Thiết lập bộ Mixer - Đầu ra 4 kênh vào / 6 kênh sử dụng đầu ra High Level 
(Với đầu phát OEM)

Kênh 4 Kênh 5 Kênh 6

Kênh 1 Kênh 2 Kênh 3

Trước

Sau

Bộ xử lý âm thanh

15
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PXE-0850X

Ví dụ cài đặt- Đầu ra 5 kênh vào / 10 kênh sử dụng đầu ra High Level (Với đầu phát OEM)

PXE-0850X

PXE-0850X

Chùm dây chính

External Bluetooth

Tím / Đen đến Midrange trước bên phải -
Tím đến Front Midrange trước bên phải + 
Xanh lá / Đen đến Midrange trước bên trái -
Xanh lá Đen đến Midrange trước bên trái + 
Xanh lá / Đen đến Tweeter trước bên phải -
Xám đến Tweeter trước bên phải +
Trắng / Đen đếnTweeter trước bên trái -
Trắng đến Tweeter trước bên trái +

Cam
Cam / Đen

**Không được sử dụng**

Lưu ý: Tất cả những ngõ này đều vượt 
quá kết quả  đầu ra từ đầu phát OEM.

POWER

ACCHOSTIN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

COAXIAL

OPTICAL
EXTERNAL

BLUETOOTH

USB

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

SPK OUTPUTSPK OUTPUT

Tím / Đen đến loa sau bên phải -
Tím đến loa sau bên phải +
Xanh lá / Đen đến loa sau bên trái -
Xanh lá đến đến loa sau bên trái + 
Xám / Đen đến loa trầm trước bên phải -
Xám đến loa trầm trước bên phải + 
Trắng / Đen đến loa trầm trước bên trái -
Trắng đến loa trầm trước bên trái +

Bộ khuếch đại phụ

Bộ điều khiển

REMOTE COMMANDER PXE-0850X

Bộ xử lý âm thanh

Nếu đầu 
cắm 
USB 
cắm 
ngược 
thì bộ 
điều 
khiển sẽ 
không 
hoạt 
động

Mô-đun Bluetooth bên ngoài
Hồng / Đen đến Sub -

Hồng đến Sub +
Tím / Đen đến Mid-Range sau bên phải -

Tím đến Mid-Range sau bên phải +
Xanh lá / Đen đến Mid-Range sau bên trái -

Xanh lá đến Mid-Range sau bên trái +
Xám / Đen đến Tweeter trước bên phải -

Xám đến Tweeter trước bên phải +
Trắng / Đen đến Tweeter trước bên trái -

Trắng đến Tweeter trước bên trái +
Xanh / Trắng - Remote

Đỏ - (+ 12V) để Đánh lửa 
Màu vàng - + 12V Không đổi x 3

Đen - Nối đất x 3

16
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PXE-0850X

Thiết lập bộ Mixer - Đầu ra 5 kênh vào / 10 kênh sử dụng đầu ra High Level 
(Với đầu phát OEM)

Kênh 1 Kênh 2 Kênh 3

Kênh 4 Kênh 5 Kênh 6

Kênh 8 Kênh 9 Kênh 10Kênh 7

Trước

Sau

Bộ xử lý âm thanh

17
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PXE-0850X

Hướng dẫn trên Ứng dụng Điện thoại Di động- Màn hình chính

1 Nút tắt tiếng Tắt âm thanh.

2 Âm lượng chính Điều chỉnh hệ thống tăng và giảm âm lượng.

3
Nguồn chính Chọn nguồn đầu vào (Hi-level, Aux, Bluetooth và S / PDIF).

4 Chỉ báo kết nối

5 Thư mục Người dùng có thể Lưu, Chia sẻ và Tải các cài đặt trước; cùng với việc xem phiên bản phần mềm.

6 Nguồn Mix  Mix âm thanh từ nguồn thứ hai (GPS bên ngoài, dò radar, đầu đĩa DVD, v.v.).

7 Nút Preset Lưu trữ và nhớ tới 6 cài đặt âm thanh được cài sẵn. Chỉ có 4 cài đặt có thể hiển thị trên màn hình 
cùng một lúc. Trượt từ trái sang phải để chọn các cài đặt khác nhau.

8 Giao diện điều chỉnh Chuyển đổi giữa các màn hình điều chỉnh ứng dụng.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bộ xử lý âm thanh

Nếu biểu tượng Bluetooth có màu đỏ thì không có điện thoại nào được ghép nối. Nếu biểu tượng có 
màu xanh lá cho biết điện thoại hiện đang được ghép nối. Nếu điện thoại đã được ghép nối trước đó thì 
chỉ cần khởi động ứng dụng và biểu tượng sẽ chuyển sang màu xanh lá. Nhấn vào biểu tượng sẽ cho 

phép lựa chọn hoạt động dữ liệu và âm thanh phát trực tuyến.

18
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PXE-0850X

Hướng dẫn trên Ứng dụng Điện thoại Di động- EQ

1 Kênh đầu ra Có thể chọn 12 kênh đầu ra bằng cách trượt sang trái hoặc phải.

2 Đường cong EQ Hiển thị đường cong hiện tại của các điều chỉnh EQ.

3 Điều chỉnh Tần số, Giá trị Q và Mức. Lưu ý: Chỉ có thể điều chỉnh Q và Tần số khi sử dụng Parametric 
EQ . Chỉ có thể điều chỉnh Cấp độ trong chế độ Graphic EQ.

4 Độ lợi Trượt lên hoặc xuống để tăng hoặc giảm độ lợi trong khoảng -12dB và + 12dB.

5 Bật / Tắt băng tần Nhấn để bỏ qua băng tần EQ. Nhấn một lần nữa để đưa cài đặt trở lại vị trí cũ.

6 Chế độ P.EQ / G.EQ Chọn chế độ Parametric EQ hoặc chế độ Graphic EQ . Việc chuyển đổi chế độ sẽ làm mất tất cả các 
cài đặt.

7 Nút Reset EQ Đặt lại cài đặt EQ.

8 Nút Restore/
Bypass EQ Nhấn để tạm thời bỏ qua cài đặt EQ. Nhấn một lần nữa để khôi phục cài đặt.

1

4

5

2

3

67

8

Bộ xử lý âm thanh

Tần số, Giá trị Q, 
Chỉnh đường cong 
EQ

19
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PXE-0850X

Hướng dẫn trên Ứng dụng Điện thoại Di động- Mixer

1 Kênh Mixer 
Có thể chọn 12 kênh để mix bằng cách trượt sang trái hoặc phải. Mix ma trận cho phép định 
tuyến bất kỳ đầu vào nào trong số 6 đầu vào Passive hoặc Active tới bất kỳ đầu ra nào trong 

số 12 đầu ra Low Level hoặc 8 đầu ra High Level (25W).

2 Đầu vào 
Active/Passive 

Không được sử dụng. Để ở cài đặt mặc định của Passive. Cảnh báo: Nếu điều này được thay 
đổi, bạn sẽ mất cài đặt bộ mix cho kênh đó.

3 Mức đầu vào
Điều chỉnh thanh trượt từ trái sang phải để di chuyển từ 0 đến 100% tín hiệu để mix vào 

từ kênh cụ thể đó.

Lưu ý: Chúng tôi đặc biệt khuyến khích rằng tổng số cho một kênh bằng 100 để tránh bị cắt.

2

1

3

Bộ xử lý âm thanh
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PXE-0850X

1 Nhóm Delay Cho phép người dùng được Delay nhiều kênh  liên tiếp cùng một lúc.

2 Chọn loa Nhấn vào biểu tượng loa của mỗi kênh để chọn kênh cần Delay . Một thanh trượt sẽ bật lên để 
nhập giá trị của độ Delay.

3 Đơn vị Delay Chọn giữa Mili giây, Centimet và Inch làm đơn vị để điều chỉnh độ Delay.

Hướng dẫn trên Ứng dụng Điện thoại Di động- TCR

1

2

3

Bộ xử lý âm thanh
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PXE-0850X

1 Chọn kênh Có thể chọn 12 kênh đầu ra bằng cách vuốt sang trái hoặc phải.

2 Phân tần Nhấn để chọn để bật hoặc tắt H.P.F hoặc L.P.F.

3 Loại bộ lọc Chọn giữa 3 loại bộ lọc: Linkwitz-Riley, Bessel và Butterworth.

4 Tần số phân tần Chọn tần số phân tần (giữa 20Hz & 20kHz).

5 Phạm vi độ dốc Chọn độ dốc phân tần (12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB, 42dB hoặc 48dB).

6 Loại kênh loa Chọn loại loa đang được sử dụng. Thao tác này sẽ hiển thị menu  liệt kê mọi loại loa.

7 Đầu ra kênh Điều chỉnh mức đầu ra kênh trong khoảng từ 0-60. Nhấn vào biểu tượng loa để tắt tiếng.

8 Phase kênh Đặt Phase từ 0 đến 180.

9 Nút Reset Chọn “Clear” để xóa tất cả các cài đặt. Chọn “Default” để khôi phục về giá trị mặc định ban đầu.

10 Nút Sync Nhấn để chọn để kết hợp dữ liệu cho kênh trái và phải. Chọn phương pháp để sao chép từ trái 
sang phải hoặc từ phải sang trái.

11 Nút Lock
Nhấp vào nút Lock, sẽ có một cửa sổ Tips hiện ra, nhấn OK để khóa 
loại kênh hiện tại. Lúc này núc Lock sẽ hiển thị là Locked .

Hướng dẫn trên Ứng dụng Điện thoại Di động- Kênh

2

1

3

4

5

6

7

8

910

11

Bộ xử lý âm thanh
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PXE-0850X

Tổng quan về ứng dụng PC

21

20

12

17

15 1316

1 3 6 7

9

19

8

14

2 4 5

10

11

18

17 3

Bộ xử lý âm thanh
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PXE-0850X

Tổng quan về ứng dụng PC (Tiếp theo)

1 Nguồn chính Chọn nguồn đầu vào (Hi-level, Aux, Bluetooth và S / PDIF).

2 Thư mục Tải hoặc Lưu các cài đặt sẵn được lưu trữ trên PC của bạn.

3 Tùy chọn 

Input Mix Setting- mở màn hình chế độ của Mixer.
Có thể chọn 12 kênh để mix bằng cách trượt sang trái hoặc phải. Mix ma trận cho phép định tuyến bất 
kỳ đầu vào nào trong số 6 đầu vào Passive hoặc Active tới bất kỳ đầu ra nào trong số 12 đầu ra Low 
Level hoặc 8 đầu ra High Level (25W).
Firmware Update - mở Firmware Update, bấm Update ở cửa sổ hiện ra để cập nhật Firmware. 
Restore Factory - đặt lại mọi thứ về mặc định ban đầu. 
Language- cho phép người dùng thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Trung hoặc tiếng Anh. 
About- hiển thị thông tin thiết bị

4 Mật mã Tạo mật khẩu 6 chữ số để mã hóa cài đặt.

5 Tắt tiếng Nhấp vào biểu tượng cái loa để Tắt âm thanh.

6 Thanh trượt âm 
lượng Điều chỉnh hệ thống tăng và giảm âm lượng.

7 Hiệu ứng âm thanh 
cài sẵn

Lưu trữ và nhớ tới 6 cài đặt âm thanh cài sẵn.

8 Chọn kênh Chọn các kênh mong muốn để overlay trong Cửa sổ đường cong EQ.

9 Cửa sổ đường cong 
EQ

Hiển thị đường cong hiện tại của các điều chỉnh EQ. Các con số có thể được sử dụng để di chuyển 
các dải của EQ lên và xuống. H và L có thể được sử dụng để kéo cài đặt phân tần.

10 Cài đặt EQ Có thể điều chỉnh tần số, Giá trị Q và Độ lợi cho từng dải trong số 31 dải. Mỗi kênh cũng có thể 
được bỏ qua bằng cách nhấn bypassed

11 Chế  độ  P. EQ/G. EQ Chọn chế độ Parametric EQ  hoặc chế độ Graphic EQ . Việc chuyển đổi chế độ sẽ làm mất tất cả các 
cài đặt.

12 Bộ lọc thông thấp

Bật hoặc tắt Bộ lọc thông thấp để cắt tần số cao.
Chọn giữa 3 loại bộ lọc: Linkwitz-Riley, Bessel và Butterworth. Chọn tần số 

phân tần (giữa 20Hz & 20kHz).
Chọn độ dốc phân tần (12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB, 42dB hoặc 48dB).

13 Bộ lọc thông cao

Bật hoặc tắt Bộ lọc thông cao để cắt tần số thấp.
Chọn giữa 3 loại bộ lọc : Linkwitz-Riley, Bessel và Butterworth. Chọn tần số 

phân tần (giữa 20Hz & 20kHz).
Chọn độ dốc phân tần (12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB, 42dB hoặc 48dB).

14 Đầu ra kênh Điều chỉnh mức đầu ra kênh trong khoảng -60 đến 0.

15 Phase của kênh Đặt phase từ 0 đến 180.

16 TCR Nhập giá trị của độ Delay kênh. Thanh trượt sẽ hiển thị ms, cm và inch.

17 Cài đặt kênh
Nhấp vào một trong các biểu tượng loa sẽ mở lên cửa sổ Channel Settings . Tất cả đều có 

thể điều chỉnh Ngõ ra kênh, Phase kênh, TCR và Nhóm Delay.

18 Nút Restore/
Bypass EQ

Nhấn để tạm thời bỏ qua cài đặt EQ. Nhấn lại để khôi phục cài đặt.

19 Nút Reset EQ Đặt lại cài đặt EQ.

20 Các kênh đầu ra
12 Kênh Đầu ra có thể được chọn và cài đặt. Nhấp vào mỗi kênh sẽ hiển thị cửa sổ Đường cong EQ 
trong kênh đó cửa sổ Đường cong EQ. Mỗi kênh có thể được chỉ định một vị trí. Nhấp vào biểu tượng 

loa sẽ ẩn các kênh.

21 Kết nối Kết nối  PC qua USB và nhấn Tab Connect để cho phép phần mềm giao tiếp với PXE-0850X.

Bộ xử lý âm thanh
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Giao diện điều khiển

1 Bộ mã hóa quay Xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ để cuộn qua các lựa chọn. Nhấn và giữ 
trong 3 giây để hiển thị các menu khác. Nhấn nhanh để chuyển tiếp đến màn hình menu tiếp theo.

2 Âm lượng

Màn hình mặc định là Âm lượng. Điều chỉnh Âm lượng chính bằng cách xoay Bộ mã hóa quay theo 
chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Theo chiều kim đồng hồ sẽ tăng Âm lượng và 
ngược chiều kim đồng hồ sẽ giảm Âm lượng. Giao diện sẽ hiển thị Âm lượng theo số 0-35 và nó cũng 
sẽ hiển thị tăng dần với các thanh. Nhấn Bộ mã hóa quay để Tắt tiếng.

3 Nguồn chính

1. Nhấn và giữ Bộ mã hóa quay trong 3 giây để hiển thị màn hình nguồn.
2. Xoay Bộ mã hóa quay sang phải hoặc trái để cuộn giữa Coaxial (kỹ thuật số), BT (Bluetooth), Hi.L
(High Level), Aux (Low Level). Khi Bluetooth và Hi.L hoặc Aux được kết nối cùng một lúc, Bluetooth
sẽ mặc định là nguồn chính.
3. Nguồn chính đã chọn được hiển thị bằng một ô xung quanh biểu tượng. Không có lý do gì để nhấn
Bộ mã hóa quay để chọn nguồn. Menu sẽ tự động hết thời gian chờ nếu không có gì được nhấn trong
5 giây và quay lại màn hình Âm lượng mặc định.

4 Nguồn Mix 
(Nguồn phụ)

1. Nhấn nhanh thứ hai của Bộ mã hóa quay sẽ chọn menu Nguồn Mix.
2. Xoay Bộ mã hóa quay sang phải hoặc trái để cuộn giữa Coaxial (kỹ thuật số), BT (Bluetooth),
Hi.L(High Level), Aux (Low Level) và tắt Nguồn Mix. Khi chọn "Mix Source Closed", thì Nguồn Mix
được đặt thành tắt.
3. Nguồn Mix đã chọn được hiển thị bằng một ô xung quanh biểu tượng. Không có lý do gì để nhấn
Bộ mã hóa quay để chọn nguồn lần nữa . Menu sẽ tự động hết thời gian chờ nếu không có gì được
nhấn trong 5 giây và quay lại màn hình Âm lượng mặc định.

5 Sub W
1. Nhấn nhanh muc thứ ba của Bộ mã hóa quay sẽ chọn menu Sub W.
2. Xoay bộ mã hóa quay sang trái hoặc phải để điều chỉnh sub điện tích hợp khuếch đại trong
khoảng từ 0 -15. Nếu không có đầu ra phụ xác định trong cài đặt Kênh, nó sẽ hiển thị thông báo lỗi
"No Sub Channe ! ".

6 Chế độ cài đặt sẵn 
Preset

1. Nhấn nhanh thứ tư của Bộ mã hóa quay sẽ chọn menu Cài đặt sẵn.
2. Xoay Bộ mã hóa quay sang trái hoặc phải để cuộn qua Cài đặt sẵn 1-6.
3. Cài đặt sẵn đã chọn được hiển thị bằng cách tô sáng số. Nhấn nhanh bộ mã hóa quay và Cài đặt
sẵn sẽ tải. Menu sẽ tự động hết thời gian chờ nếu không có gì được nhấn trong 5 giây và quay lại màn
hình Âm lượng mặc định.

Lưu ý: Nếu máy tính xách tay được kết nối hoặc ứng dụng điện thoại được khởi chạy và kết nối, Bộ điều khiển sẽ không thể 
hoạt động. Nó sẽ hiển thị logo Alpine và không thể sử dụng được.

REMOTE COMMANDER PXE-0850X

VOLUME

35

1

3 4

5

2

Main Source

Coaxial BT Hi. l

Mix Source

Mix Source CLosed!

Preset 0
Sub w

No Sub Channel!

6
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Thông số kỹ thuật

Dải động ≥110dB

Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu ≥100dB

Tổng méo hài ≤0.05%

Tần số đáp ứng 20Hz-20kHz

Trở kháng đầu vào
Đầu vào Low-level: 20KΩ 

Đầu vào High-level : 330Ω

Trở kháng đầu ra Low level 51Ω

Phạm vi đầu vào và đầu ra tín hiệu Đầu vào RCA: 7.5Vpp; High Level: 24Vpp; Đầu ra RCA : 7.5Vpp

Nhiệt độ môi trường -20 - 60°C

Nhiệt độ bảo quản -40 - 85°C

Nguồn năng lượng 9V - 15V DC

Đầu vào Active REM Các tùy chọn kích hoạt High Level (H1 + / H1-) và kích hoạt ACC để lựa chọn

Đầu ra Active REM  Kích hoạt +12V; Điện áp đầu ra (0,1A)

Tiêu thụ nguồn ở chế độ chờ ≤0.1W

Trọng lượng cả bì
1.7kg

3 pounds 12 ounces

Kích thước
210mm (chiều dài) x 190mm (chiều rộng) x 45mm (Chiều cao)

8-17/64” (chiều dài) x 7-31/64” (chiều rộng) x 1-49/64”(Chiều cao)

POWER

ACCHOSTIN3 IN1

IN6 IN4 IN2

Coaxial

Optical
External
Bluetooth

USB IN5 45mm

1-49/64”

190mm

7-31/64”

210mm

8-17/64”

Bộ xử lý âm thanh
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Hướng dẫn khắc phục sự cố
Dấu hiệu Nguyên nhân có thể Biện pháp khắc phục

1
Bộ điều khiển chỉ hiển thị 
Logo Alpine và không cho 
phép điều khiển.

Cáp USB không được cắm đúng 
hướng, máy tính xách tay được 
cắm vào hoặc ứng dụng điện thoại 
được kết nối.

Cáp USB cần được cắm vào PXE-0850X 
với mặt bên có kết nối cho bộ điều khiển 
cách xa PXE-0850X.

Không thể cắm PC vào PXE-0850X và sử 
dụng bộ điều khiển cùng một lúc. Ngắt kết 
nối thiết bị.

Không thể kết nối ứng dụng điện thoại qua 
Bluetooth với PXE-0850X và đồng thời phải 
sử dụng bộ điều khiển. Ngắt kết nối ứng 
dụng.

2
Không nhận được âm 
thanh toàn dải. Đầu phát OEM đã vượt quá đầu 

ra. 

Các đầu ra nên được kiểm tra 
bằng máy hiện sóng và RTA để 
xem chúng đang xuất ra những 
tần số nào.
Nếu các đầu ra bị vượt qua, chúng sẽ cần 
được trộn với những đầu ra khác để có 
được tín hiệu toàn dải. Kiểm tra đầu ra của 
PXE-0850X để xem những kênh nào cần 
được mix thêm.

3 Đèn trên PXE-0850X bị 
chớp.

Thiết bị được kết nối và ứng dụng 
đang được sử dụng.

Khi ứng dụng được kết nối, đèn trên thiết bị 
sẽ tắt. Sau khi ứng dụng bị ngắt kết nối, 
chúng sẽ hoạt động trở lại ổn định.

4 Đèn vẫn sáng sau khi xe tắt. PXE-0850X vẫn bật trong 2 phút 
sau khi hệ thống tắt.

Đây là hoạt động bình thường.

5 Đèn tín hiệu của Mô-đun 
Bluetooth bị chớp.

Không có thiết bị nào được ghép 
nối với đầu phát.

Nếu một thiết bị được ghép nối với 
PXE-0850X, đèn mở rộng Bluetooth sẽ 
ngừng chớp và đèn sáng ổn định.

Thông số kỹ thuật

Loại tín hiệu đầu vào 6-channel high-level, 6-channel Aux, S/PDIF, Coaxial, Bluetooth

Loại đầu ra 12-Channel RCA output, 8-Channel high-level

Độ lợi tín hiệu đầu ra Phạm vi của độ lợi : Tắt tiếng , -59.9dB - 0dB

Tỷ lệ mẫu gốc 32k - 96k

Tín hiệu đầu ra EQ
1. Dải tần số : 20Hz - 20KHz, độ phân giải 1Hz
2. Giá trị Q    : 0,404 - 28,85, độ phân giải 0,01
2. Độ lợi        : -12.0dB - + 12.0dB, độ phân giải 0.1dB

Bộ chia tần số tín hiệu đầu ra
1. Các loại bộ lọc: Butterworth, Linkwitz-Riley và Bessel
2. Lọc tần số phân tần: 20Hz - 20KHz, độ phân giải 1Hz
3. Cài đặt độ dốc (Slope) của bộ lọc: 12dB /Oct10 - 48db / Oct10

Vị trí Phase đầu ra và Delay
Phase: 0°/180°

Delay: 0.000-20 mili giây, 0.00-692cm, 0.00-273inches

Số lượng cài đặt âm thanh đặt trước 6

Bộ xử lý âm thanh
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PXE-0850X
Bộ xử lý âm thanh

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.
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