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ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В АВТОМОБІЛЯХ

PXA-H800

Програма Sound Manager для PXA-H800
Версія диску Ver.1.100

• ДОДАТКОВЕ КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Прочитайте дане керівництво перед початком 
використання обладнання

R
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http://www.alpine.ua

FACEBOOK ALPINE UKRAINE:
http://www.facebook.com/pages/Alpine-Ukraine/175150055908275
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Використовуйте компакт-диск CD-ROM, що додається (Версія диску
Ver.1.100), щоб встановити програму Sound Manager для PXA-
H800 (версія програмного забезпечення Ver.1.100/ Ver. 2.100) та
встановити відпвідне ПЗ PXA-H800/ RUX-C800 для підключеного
Ai-NET- сумісного головного пристрою Alpine.

Встановлення Sound Manager 
для PXA-H800 (ПЗ для ПК)
Попередньо встановлена версія ПЗ для PXA-H800 та 
контролеру RUX-C800 (купується додатково) - Ver.1.00x or 
Ver.1.100.

• Щоб перевірити версію, див. “Перегляд інформації про 
версію” (стр. 3).

Встановлення Ver.1.100
Встановлення Ver.1.100 за допомогою CD-ROM, що 
додається, для оновлення PXA-H800 та контролеру.
Оновлення не потрібно, якщо на PXA-H800 та контролер
попередньо встановлена версія ПЗ Ver.1.100.

Встановлення Ver.2.100

Встановлення Ver.2.100 за допомогою CD-ROM, що додається,
коли ПЗ PXA-H800 та RUX-C800 оновлено до версії Ver.
2.100.

• При використанні Ai-NET-сумісного головного пристрою не 
Alpine

• При використанні одного з наступних Ai-NET-сумісних 
пристроїв
INA-W910R/ IVA-W520R/ IVA-D511R/ IVA-D511RB/ IVA-
W502R/ IVA-W505R/ IVA-W202R/ IVA-W205R/ IVA-D105R/ IVA-
D106R/ IVA-D800R/ CDA-117Ri/ VPA-B211P/ VPA-B222R

• При використанні одного з наступних Ai-NET-сумісних 
пристроїв
iDA-X301/ iDA-X301RR/ iDA-X311/ iDA-X311RR/ iDA-
X305/ iDA-X305S/ CDA-9884R/ CDA-9885R/ CDA-9886R/ 
CDA-9887R/ CDA-105Ri/ DVA-9965R/ iXA-W407BT/ iXA-
W404R

Сумісність ПЗ Sound Manager для PXA-H800 з ПК
Дане ПЗ сумісне з Windows OS (XP, Vista та 7) та підтримує 
тільки 32-бітовий випуск. Windows XP x64, Windows Vista 
x64 та Windows 7 x64 не підтримуються.

Рекомендовані технічні характеристики
CPU: 1.6 ГГц або вище
Пам’ять: 1 ГБ або вище
HDD: 512 МБ або більше доступної пам’яті
Дисплей: 1024×576 або вище

Застереження перед встановленням
• Встановіть ПЗ Sound Manager для PXA-H800 перед 

підключенням PXA-H800 до Вашого ПК.
• Перед встановленням необхідно завершити всі активні 

програми.
• Якщо Ver.1.000 ПЗ Sound Manager для PXA-H800 є 

поточною версією, деінсталюйте її перед встановленням 
нової версії.

1 Вставте CD-ROM, що додається (версія 
компактдиску Ver.1.100), у слот CD-ROM.
Не витягайте CD-ROM до завершення процесу оновлення.

2 Запустіть [InstallSelect.html] та натисніть [Install 
Ver1.100] або [Install Ver2.100]. Дотримуючись 
вказівок на дисплеї, виконайте встановлення  Sound 
Manager для PXA-H800.

• Якщо [InstallSelect.html] виконати неможливо, запустіть
[setup.exe] у [Ver1.100] або папку [Ver2.100].

• Рекомендований браузер -  Internet Explorer.

Оновлення PXA-H800 та контролеру
RUX-C800 (продається окремо)

Якщо Ви використовуєте PXA-H800 та RUX-C800 з 
попередньо встановленою версією ПЗ Ver.1.00x або, якщо 
Ви плануєте використати Ver.2.100, необхідно оновити  
PXA-H800 та контролер RUX-C800 (продається окремо).

Вказівки з оновлення

<Порядок оновлення>

1. Встановіть Sound Manager для PXA-H800 на
Ваш ПК.

2. Створіть резервну копію збережених даних*.

3. Оновіть PXA-H800.

4. Оновіть контролер RUX-C800 (продається 
окремо)*.

5. Налаштуйте акустичну систему та систему 
вхідного сигналу AUX.

6. Відновіть збережені дані з резервної копії*.

7. Відобразьте збережені дані*.
* Виконайте при необхідності.

Перевірка встановленої версії

Встановлення Sound Manager для PXA-H800

УВАГА
• Суворо дотримуйтесь попереджень й застережливих 

заходів, зазначених виробником Вашого ПК та 
додаткового обладнання.

• Компанія не несе відповідальність за інформацію, яка 
була стерта через неправильне використання програми
Sound Manager для PXA-H800. Ми рекомендуємо 
постійно робити резервні копії важливої інформації.
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Версія, яку необхідно встановити, залежить від підключеного 
головного пристрою.

<Ver.1.100>

<Ver.2.100>
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Оновіть ПЗ після встановлення програми Sound Manager для
PXA-H800. Після встановлення поєднайте Ваш ПК та вхід 
для підключення комп’ютеру на PXA-H800, використовуючи
USB-кабель, що додається.

• Не натискайте [OK]. Якщо Ви натиснули [OK], Ви 
відміните завантаження Sound Manager для PXA-H800.

3 Натисніть [OK] при появі підтверджувального
повідомлення.

4 При відображенні повідомлення “Do you want to 
back up your PRESET data?”, натисніть [YES].
Почнеться створення резервоної копії збережених 
даних. Відобразиться опція “Save As”.

Якщо створення резервоної копії не потрібне, натисніть
[NO] та перейдіть до Кроку 7.

• Усі дані збережені в одному файлі.  Детальну інформацію 
про збережені дані див. у “Зберігання заданих значень
(Зберігання даних)” (стор. 12 або 36) у посібнику 
користувача – керівництві з експлуатації ПК або 
контролеру. Майте на увазі, що налаштовані значення
EUPHONY не можливо зберегти. (Див. “Налаштування
EUPHONY” (с. 31) у посібнику користувача.)

•  Виконання повернення PXA-H800 до заводських 
налаштувань. Збережені дані перед оновленням більше 
не будуть доступні. Якщо Вам необхідно 
використовувати збережені дані після оновлення, 
натисніть [YES] , щоб замінити дані і створити їх 
резервну копію.

5 Оберіть місце, де необхідно зберегти файл та 
введіть назву для збереженого файлу. 
• Розширення файлу встановлення даних -  “.abk”.

6 Коли відобразиться підтверджувальне 
повідомлення про завершення створення 
резервної копії, натисніть [OK].

7 Відобразиться екран “Open File”. Оберіть [PXA-
H800_v1100.bin] або [PXA-H800_v2100.bin], а потім 
натисніть [Open].
Відбудеться завантаження ПЗ та почнеться оновлення.
Після завершення оновлення з’явиться підтверджувальне 
повідомлення.

• Процес оновлення займе приблизно 10 хвилин. Не 
вимикайте PXA-H800 або не від’ єднуйте USB-кабель до 
завершення оновлення.

• Файл “PXA-H800_v1100.bin” зберігається у папці
“Ver1.100”. Файл “PXA-H800_v2100.bin” зберігається у 
папці “Ver2.100”.

8 Натисніть [OK].
Дотримуючись вказівок на дисплеї, від’єднайте USB-
кабель, а потім вийдіть з програми Sound Manager для
PXA-H800. Встановіть ключ запалення у положення
OFF, підключіть USB-кабель, а потім знову поверніть 
ключ запалення у положення ON.

Якщо підключений контролер RUX-C800 (продається 
окремо), перейдіть до Кроку 9, у іншому випадку,
перейдіть до Кроку 14.

(Оновлення контролеру RUX-C800 (продається 
окремо))
Обов’язково підключіть контролер RUX-C800 (продається 
окремо) до PXA-H800 перед початком встановлення.

9 Запустіть Sound Manager для PXA-H800.
Відобразиться екран повідомлень первинного запуску. 

10 Натисніть [Option(O)], а потім натисніть [RUX-
C800 Software Download(F)].

• Не натискайте [OK] або [Cancel]. Якщо Ви натиснете [OK], 
відобразиться екран налаштувань акустичної системи.
Натиснення [Cancel] відмінить завантаження Sound Man-
ager для PXA-H800.

11 Натисніть [OK] при появі підтверджувального
повідомлення.

12 Відобразиться екран “Open File”. Оберіть [RUX-
C800_v1100.bin] або [RUX-C800_v2100.bin], а потім 
натисніть [Open].
Відбудеться завантаження ПЗ та почнеться оновлення. 
Після завершення оновлення з’явиться підтверджувальне 
повідомлення.

• Процес оновлення займе приблизно 10 хвилин. Не 
вимикайте PXA-H800 або не від’єднуйте USB-кабель
до завершення оновлення.

• Файл“RUX-C800_v1100.bin” зберігається у папці “Ver1.100”. 
Файл “RUX-C800_v2100.bin” зберігається у папці  “Ver2.100”.

Оновлення програмного забезпечення
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(Оновлення PXA-H800)

1 Запустіть програму Sound Manager для PXA-H800.
Відобразиться дисплей системних повідомлень.

2 Натисніть [Option(O)], а потім натисніть [PXA-H800 
Software Download(M)].
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13 Натисніть [OK].
Дотримуючись вказівок на екрані, від’єднайте USB-
кабель, а потім вийдіть з програми Sound Manager для
PXA-H800. Встановіть ключ запалення у положення
OFF, підключіть USB-кабель, а потім поверніть ключ 
запалення у положення ON.

(Налаштування системи)

14 Запустіть Sound Manager для PXA-H800.
Відобразиться екран повідомлень первинного запуску.

15 Натисніть [OK].
Відобразиться екран Output System Select.
Про наступні операції див. у ”Налаштування акустичної 
системи (Вибір системи вихідного сигналу)“ (стор. 13), 
”Налаштування системи вхідного сигналу AUX (Вибір 
системи вхідного сигналу AUX)” (стор. 14) у посібнику 
користувача – інструкція ПК з налаштування системи.

• Збережені дані неможливо відобразити натисненням
[Call] на “Preset” доки вони не будуть відновлені.

1 Запустіть Sound Manager для PXA-H800.

2 Натисніть [Option(O)].

3 Натисніть [Version Information (V)].
Переконайтесь, що версії ПЗ - 1.100 або 2.100.

4 Натисніть [OK].

Відновлення збережених даних

1 Запустіть Sound Manager для PXA-H800.

2 Натисніть [File(F)], а потім натисніть [Restore 
Preset Data (R)].

Відобразиться екран “Open File”.

3 Оберіть резервну копію файлу, створену у 
Кроці 5, у розділі “Оновлення програмного 
забезпечення” і натисніть [Open].
Завантижиться обраний файл

• Щоб використати відновлені збережені дані, див. “Виклик 
збереженого налаштування (Заданий виклик)” (стор. 13 
або 37) у посібнику користувача – інструкції з 
використання ПК або контролеру.

Додаткові функції

Наступні нові функції доступні у версіях Ver.1.100 та
Ver.2.100.

Категорії меню було змінено й додано нові категорії.

Створення резервної копії та відновлення даних

Можна створити резервну копію й відновити збережені 
дані. Створення резервної копії: [File(F)] – [Backup Preset 
Data(B)] Restoration: [File(F)] – [Restore Preset Data(R)]

Можливо завантажити програмне забезпечення, як для PXA-
H800, так і для контролеру. ПЗ для PXA-H800: [Option(O)] 
– [PXA-H800 Software Download(M)] ПЗ для контролеру: 
[Option(O)] – [RUX-C800 Software Download(F)]

Категорії меню програми Sound Manager 
для PXA-H800
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Перегляд інформації про версію

Завантаження програмного забезпечення
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З Ver.1.100 та Ver.2.100, збережені дані на головному пристрої 
можуть бути викликані при першому запуску після першого 
вимкнення живлення батареї.
Якщо підключений Ai-NET-сумісний головний пристрій, 
збережені дані можна викликати з головного пристрою.

• Щоб викликати збережені дані з головного пристрою, див. 
посібник користувача головним пристроєм. Після виклику 
даних поверніть ключ запалення у положення OFF, а
потім знову верніть у положення ON. Під час виконання 
даної процедури налаштування не будуть застосовані 
та аудіо не буде виводитись. 

<Виклик з ПК>

1 При первинному запуску Sound Manager на PXA-
H800 натисніть [Call] для “Preset” на екрані 
повідомлень.

2 Оберіть одне значення з [Preset 1] - [Preset 6], а 
потім натисніть [OK].

3 Натисніть [OK] при появі підтверджувального 
повідомлення. 
Вийдіть з програми Sound Manager для PXA-H800. 
Поверніть ключ запалення у положення OFF, а потім 
знову верніть у положення ON. Налаштування будуть 
застосовані.

<Виклик з пульту ДК>

1 При первинному запуску натисніть [Rotary encoder] 
або [FUNC.].

2 Поверніть [Rotary encoder], щоб обрати “Preset,” 
а потім натисніть [Rotary encoder].

3 Оберіть значення з “P.1” до “P.6”, повертаючи  
[Rotary encoder], а потім натисніть [Rotary encoder].

Екран “Turn ACC Off” відобразиться на дисплеї. 
Поверніть ключ запалення у положення OFF, а потім 
знову верніть у положення ON. Налаштування будуть 
застосовані.

Якщо ПЗ оновлено до версії Ver.2.100, рівень сабвуферу можна 
відрегулювати за допомогою програмного забезпечення ПК або 
пульту ДУ, коли підключений будь-який із наступних головних 
пристроїв, сумісних з Ai-NET. Детальну інформацію про дану 
функцію див. у розділі “Налаштування аудіо”-“Регулювання 
сабвуферу (SubW Lv)” (стор. 12), “Регулювання
аудіо”-“Регулювання сабвуферу (SUBWOOFER)” (стор. 35) у 
посібнику користувача – керівництво з експлуатації ПК або 
контролеру.

iDA-X301/ iDA-X301RR/ iDA-X311/ iDA-X311RR/ iDA-X305/ iDA-
X305S/ CDA-9884R/ CDA-9885R/ CDA-9886R/ CDA-9887R/ 
CDA-105Ri/ DVA-9965R/ iXA-W407BT/ iXA-W404R

Виклик збережених даних при первинному 
запуску

Додавання заданих категорій

Налаштування/Регулювання гучності 
навігаційного керівництва (Navi Mix)

Стор. 16

Налаштування Navi Mix Стор. 41

Регулювання рівня сабвуферу при 
підключенні  Ai-NET
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• Наступну категорію було додано до списку заданих категорій
у розділі “Збереження заданих значень (Збереження даних)” 
(стор. 36) у посібнику користувача – керівництво з експлуатації 
контролеру.

Навігаційне голосове керівництво змінює налаштування ON/
OFF та налаштування гучності навігаційного голосового 
керівництва додаються до збережених категорій. 
• Наступну категорію було додано до списку заданих категорій

у розділі “Збереження заданих значень (Збереження даних)” 
(стор. 12) у посібнику користувача – керівництво з експлуатації 
ПК.
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Додаткова інформація до керівництва з експлуатації

Підключення за допомогою оптичного кабеля
При підключенні за допомогою оптичного кабеля (KWE-610A) див. наступну таблицю сумісності. Якщо пристрої не сумісні, 
зверніться за допомогою до служби підтримки Alpine.

Управління PXA-H800 через Ai-NET
При підключенні PXA-H800 через Ai-NET декількома функціями неможливо управляти з головного пристрою  Alpine. Цими 
функціями можна управляти з контролеру RUX-C800 та PXA-H800, зверніться за допомогою до служби підтримки Alpine.

*1 При використанні функції MX Plus необхідно встановити режим “Автономний” у меню налаштувань MX Plus.
*2 Регулювання навігаційного голосового керівництва доступне лише з контролеру RUX-C800.
*3 Якщо ПЗ оновлено до версії Ver.2.100, а пристрій не підключено до ПК або контролеру, регулювання рівня сабвуфера 

неможливе.

• Пристрій необхідно використовувати без підключення Ai-NET при використанні з наступними головними пристроями:
iDA-X001/iDA-X100/iDA-X200/iDA-X300/iDA-X303/iDA-X313 and DVA-9861Ri.

Model No. Підключення через оптичний 
кабель

Сумісніть з підключенням 
через оптичний кабель Примітки

INA-W910R Потрібен KWE-610A M

IVA-D800R Потрібен KWE-610A M

IVA-D511R/RB Потрібен KWE-610A M Доступне альтернативне підключення

IVA-D106R/D105R TOSLINK M

IVA-W505R/W502R Потрібен KWE-610A Доступне альтернативне підключення

IVA-W205R/W202R TOSLINK M

DVA-9965R TOSLINK M

DVA-9861Ri TOSLINK M

IVA-D511R
IVA-D511RB
IVA-D800R
INA-W910R

IVA-D106R
IVA-D105R
IVA-W205R
IVA-W202R
IVA-W505R
IVA-W502R
IVA-W520R

iDA-X305
iDA-X305S
iDA-X301

iDA-X301RR
iDA-X311

iDA-X311RR

CDA-105Ri
CDA-9887R
CDA-9886R
CDA-9885R
CDA-9884R

iXA-W407BT
iXA-W404R
DVA-9965R

CDA-117Ri
VPA-B211P
VPA-B222R

Управління з Управління з Управління з Управління з Управління з Управління з

Головний 
пристрій RUX-C800 Головний 

пристрій RUX-C800 Головний 
пристрій RUX-C800 Головний 

пристрій RUX-C800 Головний 
пристрій RUX-C800 Головний 

пристрій RUX-C800

Гучність M – M – M – M – M – M –

Баланс M – M – M – M – M – M –

Мікшер M – M – M – M – M – M –

Сабвуфер M*3 – M*3 – Ver.2.100 Ver.2.100 Ver.2.100 M*3 –
Функція 
Preset M M M M M M M M M M

Функція 
Defeat M M M M M M M M M M

Еквалайзер – M – M – M – M – M – M

Часові 
затримки

– M – M – M – M – M – M

Кросовер – M – M – M – M – M – M

Функція
MX Plus

– M – Автономний
*1

– M – M – Автономний
*1

– Автономний
*1

Navi Mix*2 – M – M – M – M – M – M

e Попередження при використанні контролеру
Не підключайте/відключайте контролер RUX-C800 (продається окремо), коли ввімкнено живлення PXA-H800. Завжди 
вимикайте PXA-H800 перед підключенням або відключенням контролеру RUX-C800.
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