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Opmerking 1.  De beschrijvingen en andere inhoud in deze handleiding kunnen afwijken van het wer-
kelijke apparaat.

 2.  Het is mogelijk dat de getoonde afbeeldingen in deze handleiding en enige HMI- 
schermafdrukken afwijken van het echte apparaat.

	 3.	 	Specificaties	en	het	technische	ontwerp	van	dit	model	zijn	noodzakelijkerwijs	onderhevig	
aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

■ Lees deze instructies volledig door. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg de instructies op.
■  Bewaar deze handleiding. Iedereen die het apparaat gebruikt, moet deze handleiding tot zijn 

beschikking hebben.
■ Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in auto's met 12 V DC-batterij en negatieve aarding.
■  Gebruik de eenheid niet op een andere manier dan beschreven in deze handleiding. Het niet in 

acht nemen van de bijgeleverde instructies kan leiden tot het vervallen van uw garantie.
■  De eenheid mag niet gedemonteerd of gewijzigd worden, omdat dit leidt tot het vervallen van 

de garantie. Probeer de eenheid niet zelf te repareren of te onderhouden, maar neem in plaats 
daarvan contact op met een geautoriseerde XZENT-dealer.

■  Gebruik alleen originele accessoires die ontworpen en gefabriceerd zijn voor de eenheid, anders 
kan er schade ontstaan. Installeer de eenheid volgens de montagehandleiding met gebruikma-
king van de bijgeleverde montageaccessoires. De acceleratiekrachten die bij ongelukken vrijko-
men, kunnen enorm zijn. Onjuist gemonteerde apparaten vormen bij een ongeval een ernstig 
risico voor de bestuurder en de passagiers.

■	 	Bescherm	de	eenheid	 tegen	water	en	andere	vloeistoffen	die	 in	de	behuizing	zouden	kunnen	
komen. Dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs brand.

■  Steek nooit metalen voorwerpen (zoals munten of metalen gereedschap) in de eenheid om kort-
sluiting te voorkomen.

■  Probeer voor het vervangen van een defecte zekering de oorzaak van de kortsluiting te vinden. 
Let goed op de kabels van de stroomtoevoer! Indien de kortsluiting niet wordt veroorzaakt door 
een storing in de stroomtoevoer of bedrading, kunt u de defecte zekering vervangen door een 
nieuwe (met identieke waarden). Indien de kortsluiting aanhoudt, neem dan contact op met een 
geautoriseerde XZENT-dealer.

■	 	Lees	de	gebruikershandleiding	 betreffende	 compatibiliteit	 en	 de	opmerkingen	over	 elektrische	
aansluitingen, voordat u verbinding maakt met een ander apparaat. Probeer geen incompatibele 
producten aan te sluiten.

■  Zorg ervoor dat de auto-accu niet leeg raakt als u de eenheid gebruikt terwijl de automotor is 
uitgeschakeld. Aangezien de eenheid een aanzienlijke hoeveelheid energie gebruikt en de accu 
alleen wordt opgeladen als de motor draait, kan het gebeuren dat de accu leeg raakt, zodat de 
motor niet meer gestart kan worden.

■	 	Volgens	de	wetgeving	in	verschillende	Europese	landen	is	het	rijden	met	monitoren	die	films	to-
nen in het zicht van de bestuurder niet toegestaan, omdat de bestuurder afgeleid kan raken van 
het verkeer. Leef de verkeersregels van uw land na, anders loopt u in geval van een ongeluk het 
risico een boete te krijgen of kunt u zelfs uw verzekeringsdekking verliezen. Let op het afspeelvo-
lume in uw voertuig, want u bent immers verplicht om te letten op waarschuwingsgeluiden van buiten, 
zoals politiesirenes.

■  Stel de eenheid niet bloot aan harde schokken. Hierdoor kan een mechanisch of elektrisch defect 
van de eenheid worden veroorzaakt.

■  Als er problemen ontstaan of er vragen zijn tijdens de installatie moet u contact opnemen met uw 
XZENT-dealer/importeur.

INHOUD VEILIGHEIDSINFORMATIE
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Bedieningstoetsen/toetsen aanraakgedeelte:

1. Spraak:  Indrukken om stemherkenning te starten (in gebruik met Android Auto of 
CarPlay).

2. Stroom:  Ingedrukt houden om naar stand-bymodus te schakelen (scherm uit, audio uit).
Indrukken om het geluid te DEMPEN.

3. Home Indrukken om het Hoofdmenu te openen.
 Indrukken om naar de laatste bron te gaan, nogmaals indrukken om terug 
te gaan naar GAA/CarPlay.

4. Volume Indrukken om een pop-up-venster met volumeregeling te laten tonen.
5. PWR Reset: Indrukken om een stroomreset uit te voeren.
6. Aanraakgedeelte Druk op het scherm om aanraakacties uit te voeren.

Diversen:

A USB-uitgang aan voorkant (voor GAA of CarPlay).

HOOFDMENU Bedieningstoetsen en -gebied

A Klok en datum 

1. Radio (FM) Aantikken om naar de standaard FM-tuner te gaan.
2. CarPlay  Aantikken om naar CarPlay te gaan (wanneer een compatibele iPhone is 

aangesloten via de USB-aansluiting aan de voorkant).
3. Android Auto  Aantikken om naar GAA te gaan (wanneer een compatibele Android-

smartphone met APP is aangesloten via de USB-aansluiting aan de voorkant).
4. DAB+ Aantikken om naar de DAB+-tuner te gaan.
5. Camera Aantikken om naar cameraweergave te gaan.
6. USB Aantikken om naar de USB-bron te gaan.
7. AV IN Aantikken om naar de AV-bron te gaan.
8. EQ Aantikken om naar de equalizer te gaan.
9. BT-muziek Aantikken om naar het streamen van BT A2DP-muziek te gaan.
10. Instellingen Aantikken naar de systeeminstellingen te gaan.
11. Telefoon Aantikken om naar bluetooth XZENT-telefonie te gaan.

(2de pagina) Aantikken om naar telefonie te gaan (in geval van GAA of CarPlay).

VASTE TOETSEN VOORPANEEL X-522 HOOFDMENU
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GOOGLE ANDROID AUTO

Met Apple CarPlay hebt u toegang tot compatibele apps en online diensten van uw iPhone in uw auto en 
kunt u deze intuïtief bedienen met de weergave van uw XZENT-apparaat of de stemassistent van Apple.

VOORBEREIDING:
■ Verbind de compatibele iPhone met de USB-connector aan de voorkant van het XZENT-apparaat.
■  Bluetooth zal automatisch worden gekoppeld bij de eerste keer verbinding maken met de

USB-connector aan de voorkant.
■ Ontgrendel de iPhone.

EERSTE INBEDRIJFSTELLING:
1.  Voor de eerste inbedrijfstelling mag het voertuig niet in beweging zijn en moet de handrem aan-

getrokken zijn.
2.  Tik in het hoofdmenu van het XZENT-apparaat op het CarPlay-pictogram om de CarPlay-bron te

kiezen. Nadat de eerste inbedrijfstelling met succes is voltooid, wordt de gebruikersinterface van
CarPlay weergegeven op het scherm van het XZENT-apparaat.

1. Tik om het Startscherm van CarPlay weer te geven.
2. Tik om het XZENT-hoofdmenu te openen.
3. Tik op een pictogram van een App om deze te starten.

Met Google Android Auto hebt u in uw auto toegang tot compatibele apps en online services van uw 
Android-smartphone en kunt u ze intuïtief bedienen met het scherm van uw XZENT-apparaat of de 
spraakassistent van Google.

VOORBEREIDING:
■ Download de Android Auto-app vanuit de Google Play Store.
■ Verbind de Android-smartphone met de USB-connector aan de voorkant van het XZENT-apparaat.
■  Bluetooth zal automatisch worden gekoppeld bij de eerste keer verbinding maken met de

USB-connector aan de voorkant.

EERSTE INBEDRIJFSTELLING:
1.  Voor de eerste inbedrijfstelling mag het voertuig niet in beweging zijn en moet de handrem aan-

getrokken zijn.
2.  Tik in het hoofdmenu van het XZENT-apparaat op het Android Auto-pictogram om de Android Auto-bron 

te kiezen.
3.  Volg de dialoog op het scherm van uw smartphone om Android Auto te installeren en het start-

gedrag	te	configureren.	Het	is	mogelijk	om	het	geselecteerde	startgedrag	later	in	de	set-upbe-
werkingen te wijzigen.

4.  Nadat de eerste inbedrijfstelling met succes is voltooid, wordt de gebruikersinterface van
Android Auto weergegeven op het scherm van het XZENT-apparaat.

1. Android Auto-gebruikersinterface.
2. Navigatie.
3. Telefonie.
4. Open de Android Auto-gebruikersinterface.
5. Media afspelen.
6. Open het XZENT-hoofdmenu.
7. Activeer Android Auto-spraakbesturing.

Opmerking:
■  Android Auto is mogelijk niet op alle apparaten beschikbaar en is niet in alle landen en regio's

beschikbaar.
■  Als u Android Auto met uw Android-smartphone wilt gebruiken, moet op uw smartphone ten minste

Android 5.0 (Lollipop) of een hogere versie van het Android-besturingssysteem zijn geïnstalleerd.
■  Ga voor meer gedetailleerde informatie over Android Auto naar https://www.android.com/auto/

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

APPLE CARPLAY
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Bedieningstoetsen
1. Home Aantikken om het Hoofdmenu te openen.
2. General  Aantikken om lijst te tonen (standaardwaarden worden in vetgedrukte letters weergegeven):
  Taal (2a) Indrukken om een andere beschikbare taal dan Engels te kiezen.
  Bliksem (2b) Indrukken om toetsverlichting te wisselen tussen wit en rood.
   Pieptoon (3c) Indrukken om hoorbare feedback bij aanraakbediening Aan/Uit te zetten.
3. Video  Aantikken om lijst te tonen (standaardwaarden worden vetgedrukte letters weergegeven):
  Helderheidsmodus (3a) Aantikken om modus dag, nacht, auto te selecteren.
   Helderheid (3b) Balk aantikken om helderheid van actieve modus dag of nacht te wijzigen.
4. Volume  Aantikken om lijst te tonen (standaardwaarden worden vetgedrukte letters weerge-

geven): EQ (4a) Aantikken om equalizer te openen.
   Een voorinstelling voor EQ kiezen, EQ-band instellen, volume Aan/Uit. Instellingen 

balans/fader met subwoofer-versterker.
  Radio/DAB/AV In (4b) Balk aantikken om versterkingsfactor te wijzigen.
  USB (4c) Balk aantikken om versterkingsfactor te wijzigen.
  BT-muziek (4d) Balk aantikken om versterkingsfactor te wijzigen.
  BT-telefoon (4e) Balk aantikken om versterkingsfactor te wijzigen.
  CarPlay (4f) Balk aantikken om versterkingsfactor te wijzigen.
  Android Auto (4g) Balk aantikken om versterkingsfactor te wijzigen.
5. Time  Aantikken om lijst te tonen (standaardwaarden worden vetgedrukte letters weergegeven):  

Datum (5a) Aantikken om datum in te stellen.
   Tijd (5b) Aantikken om tijd in te stellen (handmatig ingestelde tijd kan worden over-

schreven als RDS CT aan staat).
  24u (5c) Aantikken om te wisselen tussen weergave 12u en 24u.
6. System Aantikken om lijst te laten tonen:
   Fabrieksinstellingen (6a) Aantikken om apparaat terug te zetten op fabrieks-/stan-

daardinstellingen.
  MCU-versie (6b) Huidig geïnstalleerde versie laten tonen.
  MPEG-versie (6c) Huidig geïnstalleerde versie laten tonen.
  DAB-versie (6d) Huidig geïnstalleerde versie laten tonen.
  MCU-update (6e) Aantikken om update te starten.
  MPEG-update (6f) Aantikken om update te starten.
  DAB-update (6g) Aantikken om update te starten.

 
 

Bedieningstoetsen
1. Home Aantikken om het Hoofdmenu te openen
2. Zoeken achteruit Aantikken om in achterwaartse richting te zoeken
  Ingedrukt houden om de frequentie naar omlaag bij te stellen
3. Zoeken vooruit Aantikken om in voorwaartse richting te zoeken
I  ngedrukt houden om de frequentie naar omhoog bij te stellen
4. Voorinstelling Aantikken om voorinstelling te kiezen
   Aantikken en ingedrukt houden om huidige zender als voorinstelling op te slaan
5. Pagina-indicator  Verschuiven om vooraf ingestelde pagina te wijzigen.
6. Automatisch opslaan Aantikken om te zoeken en alle voorinstellingen automatisch op te slaan
7. Zenderlijst Aantikken om zenderlijst te openen
8. Freq. toetsenblok Aantikken om toetsenblok frequentie-invoer te openen
9 EQ Aantikken om equalizer te openen
10. Meer  Aantikken om uitgebreid menu te tonen (standaardwaarden worden vetge-

drukte letters weergegeven): 
   Instellingen (10a) >> RDS AAN/UIT, TA AAN/UIT, AF DEMPENAAN/UIT, 

CT AAN/UIT, PTY zoeken
  Favorieten instellen (10b) >> aantikken om huidig station in de lijst op te nemen
  Loc (10c), AAN/UIT
  EQ (10d) >> Aantikken om EQ-instellingen te openen

A  Informatiescherm met velden voor tuner-instellingen en RDS-functies
B  Frequentie huidig station (of naam RDS-station)
C  Indien beschikbaar weergave RDS-tekst.
  
Opmerking:
■  Dit apparaat beschikt over een RDS-tuner. RDS is een systeem dat bij het FM-radiosignaal ook gege-

vens verzendt. Beschikbaarheid en inhoud van de RDS-gegevens zijn afhankelijk van de respectieve-
lijke radiozender en de signaalsterkte. RDS verzendt bijvoorbeeld alternatieve frequenties, die frequen-
tiewijzigingen mogelijk maken zonder interactie met de gebruiker. 

■  U moet de AF-functie geactiveerd hebben om de RDS-functionaliteit en -mogelijkheden te gebruiken.
 

INSTELLINGEN (HOOFDSYSTEEM)
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FM TUNER-MODUS



10 11

DAB TUNER-MODUS

 

Bedieningstoetsen
1. Home Aantikken om het Hoofdmenu te openen.
2. Zoeken achteruit  Aantikken om het voorgaande station te selecteren uit alle stations (als instellin-

gen onder SELECTEREN in menu MEER zijn ingesteld op ALLE SERVICE).
   Aantikken om het voorgaande station van hetzelfde ensemble/kanaal te se-

lecteren (als instellingen onder SELECTEREN in menu MEER zijn ingesteld 
op HUIDIG). Aantikken om het voorgaande station te selecteren uit de lijst 
met favorieten (als instellingen onder SELECTEREN in menu MEER zijn 
ingesteld op VOORINSTELLING).

3. Zoeken vooruit  Aantikken om het volgende station te selecteren uit alle stations (als instellin-
gen onder SELECTEREN in menu MEER zijn ingesteld op ALLE SERVICE).

   Aantikken om het volgende station van hetzelfde ensemble/kanaal te selec-
teren (als instellingen onder SELECTEREN in menu MEER zijn ingesteld 
op HUIDIG). Aantikken om het volgende station te selecteren uit de lijst 
met favorieten (als instellingen onder SELECTEREN in menu MEER zijn 
ingesteld op VOORINSTELLING).

4. Lijst Aantikken om lijst te openen.
   Lijst met favorieten (4a) Aantikken om favoriete/vooringestelde stations te 

beheren of te selecteren. Ensemble-mappen en lijsten met stations (4b) Aan-
tikken om mappenstructuur ensembles en stations te openen. Huidig ensemble 
(4c) Aantikken om huidig ensemble te openen.

5. Automatisch scannen Aantikken om automatisch scannen te starten.
6. Meer  Aantikken om uitgebreid menu te tonen (standaardwaarden worden in 

vetgedrukte letters weergegeven):
   ̀Selecteren (6a) Aantikken om gedrag van knop voor overslaan te wijzigen 

naar Alle service, huidig, Voorinstelling.
  Link Service (6b) Aan/Uit.

A  Geselecteerd station/kanaal en signaal.
B  Naam station.
C  DLS-tekst van station.
D  Afbeelding station met diavoorstelling indien te ontvangen.

 

Bedieningstoetsen
1. Home Aantikken om het Hoofdmenu te openen.
2. Voortgangsbalk Tik op de positie waarnaartoe moet worden gesprongen.
3. Lijst Aantikken om lijst te openen:
  Audiolijst (3a) Audiomap en bestandenlijst laten tonen.
  Videolijst (3b) Videomap en bestandenlijst laten tonen.
4. Zoeken achteruit Aantikken om voorgaand nummer/bestand te selecteren.
5. Pauzeren/hervatten Aantikken om te pauzeren of te hervatten.
6. Zoeken vooruit Aantikken om volgend nummer/bestand te selecteren.
7. Meer  Aantikken om uitgebreid menu te tonen (standaardwaarden worden in 

vetgedrukte letters weergegeven):
	 	 Willekeurig/Shuffle	(7a)	Aantikken	om	Aan/Uit te zetten.
   Herhalen (7b) Aantikken om modus Herhalen in te stellen op Alles, Enkel, Map.
  EQ (7c) Aantikken om equalizer te openen.

A  Ingebouwde ID3-afbeelding van bestand (max. 300x300)
B   ID3-informatie nummer (UTF8, UTF16), index huidig nummer, afspeeltijd en -duur.

De videomodus heeft dezelfde bedieningselementen en vervangt het midden door de weergave van 
de video-afbeelding.
Tik op het aanraakscherm om de bedieningsbalk vanuit volledig scherm te laten tonen.

Bedieningstoetsen
1. Home Aantikken om het Hoofdmenu te openen.
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LET OP: 
Deze bron is de XZENT HFP-telefonie; er moet een gekoppelde telefoon worden aangesloten om 
deze te kunnen gebruiken. 
Als GAA of CarPlay is aangesloten via de USB-aansluiting aan de voorkant, worden alle mogelijk-
heden	van	de	telefoon	uitgevoerd	via	de	GAA	of	CarPlay	en	wordt	naar	de	betreffende	telefonie-mo-
dus geschakeld.

Bedieningstoetsen
1. Home Aantikken om het Hoofdmenu te openen.
2. Pictogrammen  Tik op '+' om een favoriet toe te voegen aan een voorinstelling (telefoonboek
 van favorieten   moet zijn gesynchroniseerd). Tik op een vooraf ingestelde contactpersoon 

om een oproep te starten (telefoon moet zijn aangesloten).
3. Pagina-indicator Veeg over het scherm om de paginalijst te wijzigen:
4. Favoriet Aantikken om terug te keren naar de favorieten.
5. Telefoonboek  Aantikken om telefoonboek van actieve aangesloten/geselecteerde telefoon te 

openen. Zoeken (5a) Aantikken om zoeken op naam contactpersonen te openen.
6. Gesprekslog Aantikken om het logboek met oproepen te openen.
   Ingekomen oproepen (6a) Aantikken om de ingekomen oproepen te laten tonen. 

Tik op het lijstitem om een uitgaand gesprek te starten. Uitgaande oproepen (6b) 
Aantikken om uitgaande oproepen te laten tonen. Tik op het lijstitem om een 
uitgaand gesprek te starten. Gemiste oproepen (6c) Aantikken om gemiste op-
roepen te laten tonen. Tik op het lijstitem om een uitgaand gesprek te starten.

7. Toetsenblok Aantikken om toetsenblok te openen.
8 Telefoon  Indrukken om huidige/actieve telefoon los te koppelen.
 Management  Het scherm wordt gewijzigd naar de pagina telefoonbeheer, waarin handmatig 

een andere telefoon uit de lijst kan worden gekozen. Ook kan een bestaande 
gekoppelde telefoon worden verwijderd, kan worden gescand of gezocht naar 
een nieuw toe te voegen telefoon en kunnen de BT-instellingen worden gewijzigd.

9. Instellingen  Aantikken om uitgebreid menu te tonen (standaardwaarden worden in vetge-
drukte letters weergegeven):

  Automatisch verbinden (8a) Aantikken om Aan/Uit te zetten.
  Automatisch beantwoorden (8b) Aantikken om Aan/Uit te zetten.

 
 

Voer bij het eerste gebruik een opdracht SCANNEN/ZOEKEN uit en zorg ervoor dat de telefoon op 
ZICHTBAAR staat. Selecteer uw telefoon uit de lijst met resultaten en bevestig de wachtwoordcode 
zodat de XZENT uw telefoon kan toevoegen aan de koppelingslijst.
In geval van Android Auto of CarPlay kan de koppeling automatisch tot stand worden gebracht via 
USB met de USB-aansluiting aan de voorkant.
Controleer en bevestig alle vereiste autorisatie zoals toegang tot contactpersonen/telefoonboek of 
andere	benodigde	Bluetooth-profielen.	Als	u	de	toegang	weigert,	kan	dit	de	functionaliteit	beperken.

Bedieningstoetsen

1. Home  Aantikken om het Hoofdmenu te openen.
2. Opnieuw verbinden  Aantikken om de gekoppelde telefoon (ingesteld op actief) opnieuw te 

verbinden.
3. Koppeling verwijderen Aantikken om de gekoppelde telefoon te verwijderen.
4. pagina-indicator  Selecteer de pijltoetsen om de pagina te wijzigen bij meerdere gekop-

pelde telefoons.
5. Scannen/zoeken  Aantikken om het starten van een scan te openen (controleer of de 

telefoon zichtbaar is).
6. Instellingen  Aantikken om uitgebreid menu te tonen (standaardwaarden worden in 

vetgedrukte letters weergegeven):
  Automatisch verbinden (8a) Aantikken om Aan/Uit te zetten.
  Automatisch beantwoorden (8b) Aantikken om Aan/Uit te zetten.
   Handmatig synchroniseren telefoonboek (8c) Aantikken om aangesloten/

actief telefoonboek opnieuw te synchroniseren.

 

BLUETOOTH-TELEFOONBEHEER

1

2

3

4 5 6 7 8 9

HANDSFREE TELEFONIE BLUETOOTH

2 3

4
5 6

1



14 15

Handmatig synchroniseren telefoonboek (8c) Aantikken om aangesloten/
actief telefoonboek opnieuw te synchroniseren.

LET OP: 
Deze bron is de XZENT BT-streaming; er moet een gekoppelde telefoon worden aangesloten om 
deze te kunnen gebruiken. 
Als GAA of CarPlay is aangesloten via de USB-aansluiting aan de voorkant, worden alle mogelijkhe-
den	van	BT-streaming	uitgevoerd	via	de	GAA	of	CarPlay	en	wordt	naar	de	betreffende	telefonie-mo-
dus geschakeld.

Het kan nodig zijn om een app voor het afspelen van geluid op de telefoon te starten voordat deze 
functie voor het eerst wordt gebruikt.

Bedieningstoetsen

1. Home Aantikken om het Hoofdmenu te openen.
2. Laatste/vorige Aantikken om voorgaand/laatste liedje te selecteren.
3. Pauzeren/hervatten Aantikken om te wisselen tussen pauzeren/hervatten.
4. Volgende Aantikken om volgend liedje te selecteren.
5. EQ Aantikken om equalizer te openen.
6. Telefoon Indrukken om huidige/actieve telefoon los te koppelen.

Management Het scherm wijzigt naar het hoofdmenu

A Informatie streaming (afhankelijk van de mogelijkheden van de telefoon).

1

3 54 62

MUZIEK STREAMEN MET BLUETOOTH

A min. 150 mm

min. 150 mm

GND

DAB-ANTENNE

Hierbij verklaart ACR Brändli + Vögeli AG dat de radioapparatuur van type X-522 in overeenstem-
ming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring voor de EU is 
te vinden op het volgende internetadres: www.xzent.com (raadpleeg de link 'documentatie conformiteit 
product' in de voettekst van de pagina).
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Bedienungsanleitung

2-DIN Naviceiver X-402XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

USER MANUAL

X-402

XZENT door ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Zwitserland
www.xzent.com

Wettelijke vertegenwoordiger EU: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Duitsland


