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TIETOJA TÄSTÄ KÄYTTÖOPPAASTA
Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia tämän XZENT-yksikön toiminnoista. 
Ole hyvä ja säilytä sitä paikassa, josta saat sen helposti luettavaksi myöhemmin. 
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Huomautus 1.  Tässä oppaassa esitetyt kuvaukset ja sisällöt voivat poiketa todellisesta laitteesta.
 2.  Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat ja jotkin HMI-kuvakaappaukset voivat poiketa 

todellisesta laitteesta.
	 3.	 	Tämän	laitemallin	spesifikaatiot	ja	tekninen	suunnittelu	voivat	muuttua	ilman	erillistä	

ilmoitusta.

■ Lue ohjeet kokonaisuudessaan. Huomioi kaikki varoitukset. Seuraa ohjeita.
■  Säilytä tämä käyttöopas. Tämä käyttöopas tulee olla saatavilla kaikilla jotka käyttävät tätä laitetta.
■  Tämä laite on suunniteltu toimivaksi ajoneuvoissa, joissa on 12 V DC:n akku ja negatiivinen maadoitus.
■  Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Ohjeiden noudattamatta 

jättäminen voi mitätöidä takuun.
■  Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla, koska se mitätöi takuun. Älä yritä korjata tai huoltaa 

laitetta itse, vaan ota yhteyttä valtuutettuun XZENT-jälleenmyyjään.
■  Vahinkojen välttämiseksi, käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita, jotka on suunniteltu ja valmistettu 

laitetta varten. Asenna laite asennuskäsikirjan mukaan ja käytä mukana toimitettuja asennustar-
vikkeita. Kiihdytysvoimat onnettomuuksien aikana voivat olla valtavat. Väärin asennetut laitteet 
aiheuttavat vakavan vaaran kuljettajalle ja matkustajille onnettomuuden aikana.

■  Suojaa laitteen koteloa vedeltä ja muilta nesteiltä. Se voi aiheuttaa oikosulun tai jopa tulipalon vaaran.
■  Oikosulun välttämiseksi laitteen sisään ei saa koskaan laittaa metalliesineitä (esim.kolikkoja tai 

metallisia työkaluja).
■  Ennen viallisen sulakkeen vaihtamista, yritä löytää syy oikosulkuun. Huomioi virransyötön kaapelit! Jos 

oikosulku ei johdu virtalähteen tai johdotuksen vioista, voit vaihtaa viallisen sulakkeen uudella saman 
arvoisella sulakkeella. Jos oikosulku ei korjaannu, ota yhteys valtuutettuun XZENT-jälleenmyyjään.

■  Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue yhteensopivuutta ja sähköliitäntöjä 
koskevat asiat käyttöoppaasta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

■  Varo, että ettet tyhjennä akkua, kun käytät laitetta auton moottorin ollessa sammutettuna. Koska 
laite kuluttaa huomattavasti energiaa ja akun lataus toimii vain moottorin ollessa käynnissä, 
saattaa käydä niin, että akku purkautuu niin paljon, että moottoria ei voi enää käynnistää.

■  Eri Euroopan maiden lakien mukaan ajaminen liikkuvaa kuvaa esittävien monitorien kanssa 
(navigointijärjestelmää lukuun ottamatta) on kiellettyä, koska kuljettajan huomio voi siirtyä pois 
liikenteestä. Noudata oman maasi liikennesääntöjä, tai voit saada rangaistuksia onnettomuusta-
pauksessa tai menetät jopa vakuutusturvan. Kiinnitä huomiota äänenvoimakkuuteen autossa, sillä 
sinun pitää pystyä kuulemaan ulkoiset varoitusäänet, kuten poliisin sireenit jne.

■  Älä altista laitetta koville iskuille. Seurauksena voi olla laitteen mekaaninen tai sähköinen toimintahäiriö.
■  Jos ongelmia tai kysymyksiä nousee esiin asennuksen aikana, ota yhteys XZENT-jälleenmyyjän 

/ maahantuojaan.

SISÄLTÖ TURVALLISUUSOHJEITA
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Käyttöpainikkeet/kosketusaluepainikkeet:

1. Ääni:   Käynnistä puheen tunnistus painamalla (käyttö Android Auton tai CarPlayn 
kanssa).

2. Virta:   Siirry valmiustilaan painamalla ja pitämällä painettuna (näyttö pois päältä, 
ääni pois päältä).

  MYKISTÄ painamalla.
3. Aloitus Siirry päävalikkoon painamalla.
   Siirry käyttämään edellistä lähdettä painamalla, ja paina uudelleen, kun 

haluat palata GAA/CarPlay-toistoon.
4. Äänenvoimakkuus  Näytä äänenvoimakkuuden ikkuna painamalla.
5. PWR-nollaus: Suorita virran nollaus painamalla.
6. Kosketusalue Käytä kosketusnäyttöä painamalla näytön aluetta.

Erilaisia toimintoja:

A  Etuosan USB-liitäntä (GAA tai CarPlay).

 

 

PÄÄVALIKON käyttöpainikkeet ja alue

A  Kellonaika ja päivämäärä 

1. Radio (FM) Siirry käyttämään oletusarvoista FM-viritintä.
2. CarPlay  Siirry käyttämään CarPlayta (kun yhteensopiva iPhone on yhdistetty 

etuosan USB-liitäntään).
3. Android Auto  Siirry käyttämään GAA:ta (kun yhteensopiva Android-älypuhelin ja sovellus 

on yhdistetty etuosan USB-liitännän kautta).
4. DAB+ Napauta siirtyäksesi käyttämään DAB+ -viritintä.
5. Camera Napauta siirtyäksesi kameranäkymään.
6. USB  Napauta siirtyäksesi USB-lähteeseen.
7. AV IN Napauta siirtyäksesi AV-lähteeseen.
8. Taajuuskorjain Siirry käyttämään taajuuskorjainta napauttamalla.
9. BT-musiikki Siirry käyttämään BT A2DP -musiikin suoratoistoa napauttamalla.
10. Asetukset Napauta siirtyäksesi järjestelmäasetuksiin.
11. Puhelin Siirry käyttämään Bluetooth XZENT-puhelinta napauttamalla.
 (2. sivu)  Siirry käyttämään puhelinta napauttamalla (jos kyseessä on GAA tai CarPlay).
 

 

 

X-522:N ETUPANEELIN NÄPPÄIMET PÄÄVALIKKO
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GOOGLE ANDROID AUTO

Apple CarPlay -toiminnon avulla voit käyttää yhteensopivia sovelluksia ja online-palveluita iPhonella 
ajoneuvossasi ja käyttää niitä intuitiivisesti XZENT-laitteen näytöltä tai Applen ääniavustajalla.

VALMISTELU:
■ Liitä yhteensopiva iPhone XZENT-laitteen ETUOSAN USB-liittimeen.
■  Bluetooth muodostaa automaattisesti yhteyden ETUOSAN USB-liittimeen ensimmäisellä 

yhteyskerralla.
■ Vapauta iPhonen lukitus.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ:
1. Ensimmäistä käyttöä varten ajoneuvon on oltava paikallaan ja käsijarrun on oltava käytössä.
2.  Napauta XZENT-laitteen päävalikosta CarPlay-kuvaketta valitaksesi CarPlay-lähteen. Kun 

ensimmäinen käyttö on suoritettu onnistuneesti, Android Auto -käyttöliittymä näkyy XZENT-
laitteen näytössä.

 

1. Näytä CarPlay-aloitusnäyttö napauttamalla.
2. Avaa XZENT-päävalikko napauttamalla.
3. Käynnistä sovellus napauttamalla mitä tahansa sovelluksen kuvaketta.

 
 

Google Android Auton avulla voit käyttää Android-älypuhelimesi ja ajoneuvon yhteensopivia 
sovelluksia ja verkkopalveluja
ja voit hallita niitä intuitiivisesti XZENT-laitteen näytön tai Googlen ääniavustajan avulla.

VALMISTELU:
■ Lataa Android Auto -sovellus Google Play Storesta.
■ Liitä Android-älypuhelin XZENT-laitteen etuosan USB-liittimeen.
■  Bluetooth muodostaa automaattisesti yhteyden ETUOSAN USB-liittimeen ensimmäisellä 

yhteyskerralla.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ:
1. Ensimmäistä käyttöä varten ajoneuvon on oltava paikallaan ja käsijarrun on oltava käytössä.
2. Napauta XZENT-laitteen päävalikosta Android Auto -kuvaketta valitaksesi Android Auto -lähteen.
3.  Noudata älypuhelimen näytön ohjeita Android Auto -asennusta varten ja määritä 

käynnistystoiminta. Valittu käynnistystoiminta on mahdollista muuttaa asetuksista myöhemmin. 
4.  Kun ensimmäinen käyttö on suoritettu onnistuneesti, Android Auto -käyttöliittymä näkyy XZENT-

laitteen näytössä.

 

1. Android Auto -käyttöliittymä.
2. Navigointi.
3. Puhelin.
4. Avaa Android Auto -käyttöliittymä.
5. Mediatoisto.
6. Avaa XZENT-päävalikko.
7. Aktivoi Android Auto -ääniohjaus.

Huomaa:
■  Android Auto ei välttämättä ole saatavilla kaikilla laitteilla eikä se ole saatavilla kaikissa maissa 

ja kaikilla alueilla.
■  Jotta Android Auto -toimintoa voi käyttää Android-älypuhelimella, älypuhelimessa on oltava 

asennettuna vähintään Android 5.0 (Lollipop) -versio Android-käyttöjärjestelmästä.
■  Katso Android Auton tarkat tiedot vierailemalla osoitteessa https://www.android.com/auto/ ja 

https://support.google.com/androidauto#topic=6348027

APPLE CARPLAY
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Käyttöpainikkeet
1. Aloitus Avaa päävalikko napauttamalla.
2. General Näytä luettelo napauttamalla (oletusarvot on kuvattu lihavoituna):
  Kieli (2a) valitse toinen käytettävissä oleva kieli kuin Englanti.
  Valaistus (2b) Vaihda näppäinten valaistukseksi valkoinen tai punainen painamalla.
  Äänimerkki (3c) Kytke kosketuksen ohjauksen äänipalaute päälle / pois.
3. Video Näytä luettelo napauttamalla (oletusarvot on kuvattu lihavoiduilla kirjaimilla):
  Kirkkaustila (3a) valitse tila napauttamalla: päivä, yö, automaattinen.
  Kirkkaus (3b) vaihda aktiivisen päivä- tai yötilan kirkkautta napauttamalla palkkia.
4. Volume  Näytä luettelo napauttamalla (oletusarvot on kuvattu lihavoiduilla kirjaimilla): 

Taajuuskorjain (4a) avaa taajuuskorjain napauttamalla.
   Valitse taajuuskorjaimen esiasetus, mukautettu taajuuskorjainkaista, äänekkyys 

päällä / pois. Tasapainon häivytysasetus bassokaiuttimen vahvistuksella.
  Radio/DAB/AV In (4b) vaihda vahvistusta napauttamalla palkkia.
  USB (4c) vaihda vahvistusta napauttamalla palkkia.
  BT-musiikki (4d) vaihda vahvistusta napauttamalla palkkia.
  BT-puhelin (4d) vaihda vahvistusta napauttamalla palkkia.
  CarPlay (4d) vaihda vahvistusta napauttamalla palkkia.
  Android Auto (4d) vaihda vahvistusta napauttamalla palkkia.
5. Time Näytä luettelo napauttamalla (oletusarvot on kuvattu lihavoiduilla kirjaimilla):  
  Päivämäärä (5a) aseta päivämäärä napauttamalla.
   Kellonaika (5b) aseta kellonaika napauttamalla (manuaalisesti asetettu aika 

saatetaan korvata, jos RDS CT on asetettu päälle).
  24h (5c) voit vaihtaa 12h- ja 24h-näytön välillä.
6. System Näytä luettelo napauttamalla:
  Tehdasasetus (6a) nollaa laite tehdas-/oletusasetuksiin napauttamalla.
  MCU-versio (6b) näytä nykyinen asennettu versio.
  MPEG-versio (6b) näytä nykyinen asennettu versio.
  DAB-versio (6b) näytä nykyinen asennettu versio.
  MCU-päivitys (6e) käynnistä päivitys napauttamalla.

   MPEG-päivitys (6f) käynnistä päivitys napauttamalla.
   DAB-päivitys (6g) käynnistä päivitys napauttamalla.

 
 

Käyttöpainikkeet
1. Aloitus Avaa päävalikko napauttamalla.
2. Etsi alas Napauta, kun haluat etsiä alaspäin.
  Siirry taajuuskaista alaspäin napauttamalla ja pitämällä painettuna.
3. Etsi ylös Napauta, kun haluat etsiä ylöspäin.
  Siirry taajuuskaista ylöspäin napauttamalla ja pitämällä painettuna.
4. Esiasetus Valitse esiasetus napauttamalla.
   Napauta ja pidä pohjassa tallentaaksesi nykyisen aseman esiasetukseksi.
5. Sivun ilmaisin. Vaihda esiasetussivu liu’uttamalla.
6. Automaattinen tallennus. Etsi ja tallenna automaattisesti kaikki esiasetukset napauttamalla.
7. Asemalista Avaa asemalista napauttamalla.
8. Taajuusnäppäimistö Avaa taajuuskaistojen syötön numeronäppäimistön.
9 Taajuuskorjain Avaa taajuuskorjain napauttamalla.
10. Lisää  Näytä laajennettu valikko napauttamalla (oletusarvot on kuvattu 

lihavoiduilla kirjaimilla): 
   Asetukset (10a) >> RDS PÄÄLLE/POIS, TA PÄÄLLE/POIS, AF 

MYKISTYS PÄÄLLE/POIS, CT PÄÄLLE/POIS, PTY-haku
  Aseta suosikit (10b) >> aseta nykyinen luettelon asema napauttamalla
  Loc (10c), PÄÄLLE/POIS
  EQ (10d) >> avaa taajuuskorjaimen asetukset napauttamalla.

A  Tietonäytön kentät virittimen asetuksille ja RDS-ominaisuuksille
B  Nykyisen aseman taajuus (tai RDS-aseman nimi)
C  RDS-tekstinäyttö, jos vastaanotettavissa.
  
Huomautus:
■ Tässä laitteessa on RDS-viritin. RDS on järjestelmä, joka lähettää tietoja FM-radiosignaalin lisäksi.  
  RDS:n saatavuus ja sisältö riippuvat kunkin lähetysaseman ja sen signaalin voimakkuudesta. 

RDS lähettää esimerkiksi vaihtoehtoisia taajuuksia, jotka mahdollistavat taajuuden muutoksia 
ilman käyttäjän vuorovaikutusta.

■ AF-toiminnon täytyy olla aktivoituna, jotta voit käyttää RDS-toimintoa ja sen ominaisuuksia.
 

(PÄÄJÄRJESTELMÄN) ASETUKSET
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FM-VIRITINTILA
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DAB-VIRITINTILA

 

Käyttöpainikkeet
1. Aloitus Avaa päävalikko napauttamalla.
2. Etsi alas  Valitse edellinen asema kaikista asemista napauttamalla (jos LISÄÄ-

valikon VALITSE-kohdan asetukseksi on asetettu KAIKKI PALVELUT).
   Valitse edellinen asema samasta ryhmästä napauttamalla (jos  

LISÄÄ-valikon VALITSE-kohdan asetukseksi on asetettu NYKYINEN).
   Valitse edellinen asema suosikkiluettelosta napauttamalla (jos  

LISÄÄ-valikon VALITSE-asetukseksi on asetettu ESIASETUS).
3. Etsi ylös  Valitse seuraava asema kaikista asemista napauttamalla (jos LISÄÄ-

valikon VALITSE-kohdan asetukseksi on asetettu KAIKKI PALVELUT).
   Valitse edellinen asema samasta ryhmästä napauttamalla (jos LISÄÄ-

valikon VALITSE-kohdan asetukseksi on asetettu NYKYINEN).
   Valitse edellinen asema suosikkiluettelosta napauttamalla (jos LISÄÄ-

valikon VALITSE-kohdan asetukseksi on asetettu ESIASETUS).
4. Luettelo Avaa luettelo napauttamalla.
   Suosikkiluettelo (4a) Hallitse tai valitse suosikki-/esiasetusasemat napauttamalla.
   Ryhmän kansiot ja asemaluettelot (4b) avaa ryhmän ja aseman 

kansiorakenne napauttamalla.
  Nykyinen ryhmä (4c) avaa nykyinen ryhmä napauttamalla.
5. Automaattinen haku Käynnistä automaattinen haku napauttamalla.
6. Lisää  Näytä laajennettu valikko napauttamalla (oletusarvot on kuvattu 

lihavoiduilla kirjaimilla):
   Valitse (6a) Voit vaihtaa napauttamalla Ohita-painikkeen toiminnan 

yhdeksi seuraavista: Kaikki palvelut, nykyinen, esiasetus.
  Palvelulinkki (6b) Päälle/pois.
  

A  Valittu asema/kanava ja signaali.
B  Aseman nimi.
C  Aseman DLS-teksti.
D  Aseman kuva, jos se on saatavilla.

 

Käyttöpainikkeet
1. Aloitus Avaa päävalikko napauttamalla.
2. Edistymispalkki Napauta kohtaa, johon haluat siirtyä.
3. Luettelo Avaa luettelo napauttamalla:
  Audio-luettelo (3a) näytä audio-kansio ja tiedostoluettelo.
  Videoluettelo (3b) näytä videokansio ja tiedostoluettelo.
4. Etsi alas Voit valita edellisen kappaleen/tiedoston napauttamalla.
5. Keskeytä/jatka Keskeytä tai palauta toisto napauttamalla.
6. Etsi ylös Valitse seuraava kappale tai tiedostonapauttamalla.
7. Lisää  Näytä laajennettu valikko napauttamalla (oletusarvot on kuvattu lihavoiduilla 

kirjaimilla):
  Satunnainen/sekoitus (7a) Kytke päälle tai pois napauttamalla.
   Toisto (7b) vaihda toistotila napauttamalla yhdeksi seuraavista: kaikki, 

yksittäinen, kansio.
  Taajuuskorjain (7c) avaa taajuuskorjain napauttamalla.

A  Upotettu tiedoston ID3-kansi (enintään 300x300)
B   ID3-kappaleen tiedot (UTF8, UTF16), nykyinen kappaleen indeksi, toistoaika ja 

pituus.

Videotilassa on samat ohjaimet keskiosa korvataan videokuvanäytöllä.
Näytä ohjauspalkki koko näytöltä napauttamalla kosketusnäyttöä.

Käyttöpainikkeet
1. Aloitus Avaa päävalikko napauttamalla.
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HUOM: 
Lähde on XZENT HFP -puhelin, joka sinun on yhdistettävä laiteparina toimivaan puhelimeen, 
jotta voit käyttää sitä. Jos GAA tai CarPlay on yhdistetty ETUOSAN USB-liitännän kautta, kaikki 
puhelintoiminnot suoritetaan GAAn tai CarPlayn kautta ja vaihtamalla niiden puhelintilaan.

Käyttöpainikkeet
1. Aloitus Avaa päävalikko napauttamalla.
2. Suosikkikuvakkeet  Voit lisätä suosikin esiasetukseen napauttamalla ”+” (puhelinluettelon 

tulee olla synkronoitu). Aloita puhelu napauttamalla esiasetusyhteystietoa 
(puhelimen tulee olla yhdistetty).

3. Sivun ilmaisin. Vaihda sivuluetteloa sipaisemalla näyttöä:
4. Suosikki Palaa suosikkeihin napauttamalla.
5. Puhelinluettelo Avaa aktiivinen yhdistetty/valittu puhelin napauttamalla.
  Etsi (5a) Avaa yhteystiedon nimihaku napauttamalla.
6. Puheluloki Avaa puheluloki napauttamalla.
   Vastaanotetut puhelut (6a) näytä vastaanotetut puhelut napauttamalla. Soita 

puhelu napauttamalla luettelokohtaa.
   Soitetut puhelut (6b) näytä soitetut puhelut napauttamalla. Soita lähtevä 

puhelu napauttamalla.
   Vastaamattomat puhelut (6c) näytä vastaamattomat puhelut napauttamalla. 

Soita lähtevä puhelu napauttamalla.
7. Näppäimistö Avaa näppäimistö napauttamalla.
8 Puhelin  Katkaise nykyisen/aktiivisen puhelimen yhteys painamalla.
 Hallinta  Näyttö muuttuu puhelimen hallintasivuksi, joka mahdollistaa toisen 

puhelimen valinnan luettelosta, poista olemassa oleva yhdistetty puhelin, 
etsi ja lisää uusi puhelin tai muuta BT-asetuksia.

9. Asetukset  Näytä laajennettu valikko napauttamalla (oletusarvot on kuvattu 
lihavoiduilla kirjaimilla):

  Automaattinen yhdistäminen (8a) kytke päälle/pois napauttamalla.
  Automaattinen yhdistäminen (8b) kytke päälle/pois napauttamalla.
   Puhelinluettelon manuaalinen synkronointi (8c) Synkronoi yhdistetty/

aktiivinen puhelinluettelo uudelleen napauttamalla.

 
 

Suorita ensimmäisellä käyttökerralla HAKU ja varmista, että puhelimesi on asetettu NÄKYVÄKSI. 
Valitse puhelimesi tulosluettelosta ja vahvista käyttöavain, jotta XZENT voi lisätä puhelimesi 
laitepariluetteloon.
Jos kyseessä on Android Auto tai CarPlay, laitepari voidaan muodostaa automaattisesti USB:n 
avulla, kun puhelin liitetään ensimmäistä kertaa ETUOSAN USB-liittimeen.
Varmista ja vahvista kaikki vaadittavat valtuutukset, kuten yhteystietojen ja puhelinluettelon käyttö 
tai	muut	Bluetooth-profiilien	vaatimat	oikeudet.	jos	hylkäät	käyttöoikeuden,	tämä	saattaa	rajoittaa	
toiminnallisuutta.

Käyttöpainikkeet

1. Aloitus Avaa päävalikko napauttamalla.
2. Yhdistä uudelleen  Muodosta yhteys uudelleen jo yhdistettyyn puhelimeen napauttamalla 

(aseta aktiiviseksi).
3. poista laitepari Poista yhdistetty puhelin napauttamalla.
4. Sivun ilmaisin. Voit vaihtaa usean yhdistetyn puhelimen sivuja nuolilla.
5. Haku Aloita haku napauttamalla (varmista, että puhelimesi on näkyvissä).
6. Asetukset  Näytä laajennettu valikko napauttamalla (oletusarvot on kuvattu 

lihavoiduilla kirjaimilla):
  Automaattinen yhdistäminen (8a) kytke päälle/pois napauttamalla.
  Automaattinen yhdistäminen (8b) kytke päälle/pois napauttamalla.
   Puhelinluettelon manuaalinen synkronointi (8c) Synkronoi yhdistetty/

aktiivinen puhelinluettelo uudelleen napauttamalla.

 

BLUETOOTH-PUHELIMEN HALLINTA
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HUOM: 
Lähde on XZENT BT -suoratoisto, joka sinun on yhdistettävä laiteparina toimivaan puhelimeen, jotta 
voit käyttää sitä. 
Jos GAA tai CarPlay on yhdistetty ETUOSAN USB-liitännän kautta, kaikki BT-suoratoistotoiminnot 
suoritetaan GAAn tai CarPlayn kautta ja vaihtamalla niiden puhelintilaan.

Sinun on ehkä käynnistettävä audiosovellus puhelimellasi ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Käyttöpainikkeet

1. Aloitus Avaa päävalikko napauttamalla.
2. Viimeinen/edellinen Voit valita edellisen/viimeisen kappaleen napauttamalla.
3. Keskeytä/jatka Keskeytä tai jatka napauttamalla.
4. Seuraava Valitse seuraava kappale napauttamalla.
5. Taajuuskorjain Avaa taajuuskorjain napauttamalla.
6. Puhelin Katkaise nykyisen/aktiivisen puhelimen yhteys painamalla.

Hallinta Näytöksi muuttuu päävalikko

A Suoratoistotiedot (riippuu puhelimen ominaisuuksista).
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BLUETOOTH-MUSIIKIN SUORATOISTO

A min. 150 mm

min. 150 mm

GND

DAB-ANTENNI

ACR Brändli + Vögeli AG ilmoittaa täten, että radiolaitteiston tyyppi X-522 noudattaa 2014/53/EU-direk-
tiiviä. EU:n vaatimustenmukaisuusilmoitus on saatavana kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoit-
teesta: www.xzent.com (katso linkki ”Tuotteen vaatimustenmukaisuusasiakirjat“ sivun alatunnistealueella).
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