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OM DENNE HÅNDBOKEN
Denne håndboken inneholder viktig informasjon og advarsler om bruken av denne XZENT-enheten. 
Vennligst oppbevar den på et sted der du har tilgang senere. 
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Merk 1. Beskrivelsene og annet innhold som vises i denne håndboken, kan avvike fra den virkelige enheten. 

 2.  Bilder som vises i denne håndboken og på enkelte HMI-skjermbilder, kan avvike fra den virkelige 
enheten. 

 3.  Spesifikasjoner og teknisk design av denne enhetsmodellen er nødvendigvis underlagt  endring 
uten varsel. 

INNHOLD
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n Les alle instruksjonene. Følg alle advarsler. Følg instruksjonene.
n Ta vare på denne håndboken. Alle som bruker enheten skal ha tilgang til denne håndboken.
n Denne enheten er designet til å være funksjonell i kjøretøy med 12 V DC-batteri og negativ jord.
n Ikke bruk enheten på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne håndboken. Hvis ikke instruksjonene 
 følges, kan det gjøre garantien ugyldig.
n  Ikke demonter eller endre på enheten på noen måte, da dette vil gjøre garantien ugyldig. Ikke prøv å 

reparere eller utføre service på enheten selv, men ta heller kontakt med en autorisert XZENT-forhandler.
n  Bruk bare originalt tilbehør som er designet og produsert for enheten, med mindre du vil risikere skade. 

Installer enheten i henhold til monteringsinstruksjonene ved å bruke monteringstilbehøret som følger 
med. Akselerasjonskrefter under ulykker kan være enorme. Feil monterte enheter utgjør en alvorlig risi-
ko for føreren og passasjerene under en ulykke.

n  Beskytt enheten mot vann og annen væske som kan komme inn i huset. Det kan oppstå kortslutning 
eller til og med brann.

n  For å unngå kortslutning, må du aldri sette noen metallisk gjenstand (som mynter eller metallverktøy) 
inn i enheten.

n  Prøv å finne årsaken til kortslutningen før du bytter ut en defekt sikring. Vær oppmerksom påkablene til 
strømforsyningen! Hvis ikke kortslutningen resulterer av en svikt i strømtilførselen eller kablingen, kan 
du bytte ut den defekte sikringen med en ny (av identisk verdi). Hvis kort-slutningen vedvarer, ta kontakt 
med en autorisert XZENT-forhandler.

n  Ved tilkobling til en annen enhet, les brukerveiledningen for kompatibilitet og merknader om elektriske 
tilkoblinger. Ikke prøv å koble til inkompatible produkter.

n  Vær nøye med at du ikke tømmer bilbatteriet når du bruker enheten når bilmotoren er avslått. Da enhe-
ten forbruker en betydelig mengde energi og batteriet lades bare når motoren er i gang, kan det hende 
at batteriet utlades til et punkt der det ikke lenger er mulig å starte motoren.

n  Det er i henhold til loven i forskjellige europeiske land, ikke tillatt å kjøre bil med skjermen som viser 
filmer i synsvinkelen til føreren, da føreren kan bli distrahert i trafikken. Vennligst følg trafikkforskriftene i 
ditt land, ellers kan du risikere straff i forbindelse med ulykker eller til og med miste forsikringen din. Vær 
oppmerksom på avspillingsvolumet i bilen din, da du må legge merke til varselslyder som politisirener, osv.

n Ikke utsett enheten for harde støt. En mekanisk eller elektrisk svikt i enheten kan bli resultatet.
n  Dersom noen problemer skulle oppstå under installasjonen eller du har spørsmål, ta kontakt med din 

XZENT- forhandler/importør.

SIKKERHETSINFORMASJON
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FJERNKONTROLL



5

Betjeningsknapper

1. STRØM Enhet AV/PÅ
2. STØT UT  Ingen funksjon
3. DEMP  Demp/opphev demping av lyden
4. SRC  Bytt kilde
5. TASTATUR  Numerisk inntasting
6. VOL+  Øk volumet
7. VOL  – Senk volumet
8. INFO  Ingen funksjon
9. SRCH  Ingen funksjon
10. STOPP/BÅND  Bytt FM/Radiobånd
11. SEL  Åpne EQ
12. ESC  Ingen funksjon
13. MENY  Åpne hovedmenyen
14. PIC Ingen funksjon
15. GJENTA A-B  Ingen funksjon
16. OK  Spill/Pause
17. RETNINGSKNAPPER  Ingen funksjon
18. TITTEL  Ingen funksjon
19. ROT  Ingen funksjon
20. GJENTA  Ingen funksjon
21. HOPP OVER NESTE   Mediaspiller: hopp til neste spor/Tuner: hopp til neste forhåndsinn-

stilte stasjon
22. HOPP OVER FORRIGE  Mediaspiller hopp til forrige spor/
  Tuner: hopp til forrige forhåndsinnstilte stasjon
23. RASK REVERS  Ingen funksjon
24. RASK FOROVER  Ingen funksjon
25. AUDIO  Ingen funksjon
26. ZOOM  Ingen funksjon
27. VINKEL  Ingen funksjon
28. SUB-T  Ingen funksjon
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Betjeningsknapper/ berøringsfeltknapper:

1. Strøm:   Trykk og hold inne for å slå enheten AV/PÅ
    Trykk kort for å dempe lyden på enheten
2. Hjem:    Kort trykk for å åpne HOVEDMENY, langt trykk for å vise NAV Info-

linje
3. Volum:  Roter for å endre volum
4. NAV:  Trykk for å åpne NAV-kilden
5. CAM:  Trykk for å åpne CAM-kilden
   Trykk igjen for å bytte til CAM2 (bare dobbelmodus)
6. FAV:  Trykk for å bruke FAV-funksjonen
7. STRØMGJENOPPRETTING: Trykk for å utføre gjenoppretting

Forskjellige:

A. Innebygd mikrofon
B. Infrarød sensor
C . NAV-kort mikro-SD

FAST PROGRAMMERTE TASTER FRONTPANEL X-422
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A

A Klokke   Langt trykk for å åpne tid og dato i fullskjermmodus. 
   Trykk på skjermen igjen for å lukke fullskjermvisning

HOVEDMENY
Sveip til venstre eller høyre på berøringsskjermen for å endre siden som vises

For å velge kilde, trykker du på tilsvarende ikon

HOVEDMENY
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FM-TUNER betjeningsknapper
1. Bytt mellom DAB/FM Trykk for å veksle direkte mellom FM/DAB
2. BÅND  Trykk for å bytte radiobånd (FM1 > FM2 > FM3)
   Bånd = Viser det aktive båndet
3. Skala  Sveip til venstre eller høyre på Skala for å skanne etter neste stasjon
4. Forhåndsinnstilling Trykk for å velge Forhåndsinnstilling
    Trykk og hold inne for å lagre gjeldende frekvens som forhåndsinn-

stilling
5. Tuner-oppsett  Trykk for å åpne popup for Tuner-innstillinger
6. FORR/ Juster ned  Trykk og hold inne for å skanne tidligere tilgjengelig stasjon
   Trykk for å justere frekvens 50 kHz ned
7. NESTE/Juster opp Trykk og hold inne for å skanne tidligere tilgjengelig stasjon
   Trykk for å justere frekvens 50 kHz opp
8. Tastatur  Trykk for å åpne tastatur og stille inn frekvensen direkte
9. RDS- tekst  Trykk for å åpne RDS-tekstfelt, radiotekst, om tilgjengelig

Informasjonsfelt
10. Kildeinfo  Vis den aktive kilden 
11. Klokketid  Viser klokketid, synkr. med GPS-signal

FM-TUNERMODUS
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FM-tuneroppsett (popup)
1. EQ  Trykk på EQ for å åpne i Equalizer
2. Autolagring  Trykk på Start for å lagre forhåndsinnstillinger automatisk
3. Modus   Trykk for å veksle mellom LOC/DX
4. Bånd   Trykk for å bytte radiobånd (FM1 > FM2 > FM3)
5. AF  Trykk for å slå av/på AF-funksjon
6. TA  Trykk for å slå av/på TA-funksjonen
7. lukk  Trykk for å skjule tuneroppsett

Merk:
n Valgte og aktive elementer er uthevet i oransje.
n  Denne enheten har en RDS-tuner. RDS er et system som sender data over FM- radiosigna-

let. Tilgjengeligheten og innhold i RDS-dataene beror på den respektive senderstasjonen og 
stasjonens signalstyrke. RDS sender for eksempel alternative frekvenser, som gir mulighet til 
å bytte frekvens uten handling fra brukeren. 

n AF-funksjonen må aktiveres for å kunne bruke RDS-funksjonene.
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DAB-TUNERMODUS
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DAB-TUNER Betjeningsknapper
1. Bytt mellom DAB/FM Trykk for å veksle direkte mellom FM/DAB
2. Forhåndsinnstilling Trykk for å velge Forhåndsinnstilling
    Trykk og hold inne for å lagre gjeldende stasjon som forhåndsinn-

stilling
3. DAB-oppsett  Trykk for å åpne popup-meny for DAB-innstillinger
4. FORR/ Juster ned  Trykk for å spille av forrige stasjon i samme ensemble  
   Trykk og hold inne for å hoppe til forrige tilgjengelige ensemble
5. NESTE/Juster opp Trykk for å spille av neste stasjon i samme ensemble
   Trykk og hold inne for å hoppe til neste tilgjengelige ensemble
6. DAB-liste  Trykk kort for å se listen med skanneresultater 
   Trykk og hold inne for å starte komfortskanning
7. DLS-tekst/lysbildevisning Trykk for å åpne DLS-tekst/lysbildevisning
8. Listesortering  Trykk for å veksle mellom alfabetisk og ID-rekkefølge
9. Skann  Trykk for å starte komfortskanning
   Trykk og hold inne for å starte full skanning

Informasjonsfelt
10. Antall stasjoner  Viser antallet skannede stasjoner
11. Kildeinfo  Vis den aktive kilden 
12. Klokketid  Viser klokketid, synkr. med GPS-signal
13. Signalkvalitet  Vis: Svart = Ingen antenne/signal
   Rød = dårlig mottak> Ingen lyd eller mye bortfall
   Oransje = mottak > noe lydbortfall kan forekomme
   Grønn = godt mottak>
14. Stasjonens navn  Stasjoner som kan velges
15. Stasjonen som spiller Viser aktuell spilt stasjon
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DAB-tuneroppsett (popup)
1. EQ  Trykk på EQ for å åpne i Equalizer
2. Full skanning EQ  Trykk for å begynne å utføre en full båndskanning av DAB-bånd
3. Komfortskanning   Trykk for å slå AV/PÅ Comfort Scan (full båndskanning ved første oppfø-

ring av DAB)
4. DAB-DAB-følging   Trykk for å slå AV/PÅ Servicefølging (kun DAB til DAB hvis tilgjen-

gelig)
5. DAB-effekt  Trykk for å slå AV/PÅ Phantom-effekten til DAB (12V DC)
6. Lukk  Trykk for å skjule DAB-oppsett

Informasjonsfelt
7. Versjon  Vis versjon av DAB-fastvare

1

Full skanning (Popup)
1. Avbryt  Trykk for å avbryte full skann-funksjon
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USB / Video; lydbetjeningsknapper for iPod
1. Fremdriftslinje  Trykk for å hoppe til avspillingstid (bare i USB)
2. Medieoppsett  Trykk for å åpne popup-meny for Media-innstillinger
3. FORR  Trykk for å hoppe til forrige spor
4. SPILL AV/PAUSES  Trykk for å sette på pause/fortsette avspilling
5. NESTE  Trykk for å hoppe til neste spor
6.	 LISTE	 	 Trykk	for	å	vise	fillistemodus

Informasjonsfelt
7. Kildeinfo  Vis den aktive kilden
8. Omslagskunst  Viser omslaget av albumet fra det aktive sporet, hvis tilgjengelig
9. Klokketid  Viser klokketid, synkr. med GPS-signal
10. ID3  Vis ID3 fra det aktive sporet
11. Sporinfo   Vis tid for aktivt spor (venstre gjeldende spilletid, midterste gjelden-

de spor nr.; høyre total spilletid)

 USB / IPOD-MODUS
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USB / Video; iPod- lydoppsett (popup)
1. EQ  Trykk på EQ for å åpne i Equalizer
2. Tastatur  Trykk for å åpne tastatur og angi spornummer direkte
3.	 Shuffle	 	 Trykk	for	å	slå	av/på	vekslefunksjonen	(shuffle	mappe	Alle	AV)
4. GjentaT  Trykk for å veksle repetisjon (enkel > mappe > Alle > AV)
5. Lukk  Trykk for å skjule USB-oppsett
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USB/-lyd/videoliste; 
1. Hurtigvalg   Bla opp eller ned i tall/bokstaver, trykk på tallet/bokstaven for å 

hoppe	direkte	til	første	filnavn	med	samme	bokstav.
2. Mappe   Trykk på Ikon for å hoppe opp én mappe ved USB (hopp ut av aktiv 

mappe; nivå opp)
3. Fil  Trykk på linjen for å starte sporet (lyd eller video)
   Trykk og bla opp/ned for å bla gjennom listen
4.	 Audio	 	 Trykk	på	Ikon	for	å	åpne	liste	med	lydfiler/modus
5.	 Video	 	 Trykk	på	Ikon	for	å	åpne	liste	med	videofiler/modus
6. Tastatur  Trykk for å åpne tastatur og angi spornummer direkte
7. Liste  Trykk for å skjule listen
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IPod-lydliste

1. Hurtigvalg   Bla opp eller ned i tall/bokstaver, trykk på tallet/bokstaven for å 
hoppe	direkte	til	første	filnavn	med	samme	bokstav.

2. Mappe   Trykk på Ikon for å hoppe opp én mappe ved Ipod (hopp ut av aktiv 
mappe; nivå opp)

3. Fil  Trykk på linjen for å starte sporet (lyd eller video)
   Trykk og bla opp/ned for å bla gjennom listen
4. Spillelister  Trykk for å sortere listen og vise alle spillelistene
5. Artister  Trykk for å sortere listen og vise alle artister
6. Sanger  Trykk for å sortere listen og vise alle sanger
7. Album  Trykk for å sortere listen og vise alle album
8. Tastatur   Skyv til andre side og trykk for å åpne tastaturet og angi spornum-

mer direkte
9. Lukk  Trykk for å skjule listen

 USB / IPOD-MODUS
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Koble din Android smarttelefon via USB til enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre 
oppsett av tilkoblingen.

Merk:
Åpne feilsøkingsmodus for USB-en på smarttelefonen din. I tilfelle lisensfeil, laster telefonen din 
automatisk	ned	en	ny	lisensfil	fra	Internett.	Derfor	må	Internett	være	aktivert	på	mobilenheten.

EASY CONNECT
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BT-betjeningsknapper
1. Telefon   Trykk for å vise listen i Enhetsbehandling med parede telefoner/

telefon som er tilkoblet
2. Synk. Telefonkatalog Trykk for å starte synkronisering av telefonkatalogen manuelt
3. BT-oppsett  Trykk for å åpne popup-meny for BT-innstillinger
4. Favoritt  Trykk for å vise favorittmodus hvis ikke den allerede er aktiv
5. Telefonkatalog/samtalelogg  Trykk for å åpne telefonkatalogliste-modus
6. Tastatur   Trykk for å åpne tastatur for å ringe et nummer
7. Media Ctr.   Trykk for å åpne og starte A2DP-avspilling/media Ctr.
8. Slett  Trykk for å slette telefonen fra liste med parede enheter

Informasjonsfelt
  9. Kildeinfo  Vis den aktive kilden 
10. Infofelt  Viser om en mobiltelefon er tilkoblet, samt noe mobilinformasjon
11. Klokketid  Viser klokketid, synkr. med GPS-signal
12. Navn på aktiv telefon Vis navnet på den aktive telefonen
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BT-oppsett (popup)
1. EQ  Trykk og åpne EQ-modus
2. Autotilkobling  Trykk for å slå Autotilkobling AV/PÅ
3. Listesortering  Trykk for å angi Listesortering
4. MIC-forsterkning   Trykk pilen til venstre eller høyre for å angi MIC-forsterkning 

(MIC-forsterkning)
5. Pin-sett  Trykk for å åpne tastaturet for å angi pin
6. Lukk  Trykk for å skjule BT-oppsett
 

BT-MODUS
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Favorittskjermbilde
1. Legg til «+» Trykk på knapp for å legge til favoritt fra telefonkatalogen
2. Slett «X» Trykk for å slette favoritt
3. Favoritt Trykk på Favoritt for å starte anrop
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Skjermbilde telefonkatalogliste
1. Hurtigvalg   Bla opp eller ned i tall/bokstaver, trykk på tallet/bokstaven for å 

hoppe	direkte	til	første	filnavn	med	samme	bokstav
2. Telefonkatalogliste Trykk på /bla for å søke etter Kontakt i listen
3. Anropslogg  Trykk på Telefonkatalog / Oppringt/ Mottatt/ Tapt for å endre listen

Informasjonsfelt
4. Infofelt  Viser synkroniseringsstatus for Telefonkatalog fra mobil
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Tastaturskjerm
1.	 Tall	/	slett	taster		 	 Trykk	for	å	angi	0~9	eller	*,	+,	#	(stjerne,	pluss,	firkant)
   Trykk for å slette forrige inntasting
2. Ta imot anrop   Trykk for å ta imot/utføre anrop
3. NAV   Trykk for å bytte direkte til Navigering (bare hvis det ligger inne et 

Nav SD-kort)

Informasjonsfelt
4) Tallområdeinfo  Viser tallet du taster inn med tastaturet

12 3

4

1 2 3

4

1

Skjermbilde med aktivt anrop
1. Mikrofon  Trykk for å dempe / oppheve demping av innvendig mikrofon
2. Diskret  Trykk for å sette aktivt anrop til mobiltelefon
3. Avslutt samtale   Trykk for å avslutte samtale

Informasjonsfelt
4. Anropsinfo  Viser anropsstatus, nummer eller kontaktnavn hvis tilgjengelig

BT-MODUS
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A2DP/ BT- Musikkbetjeningsknapper
1. Innstillinger  Trykk for å åpne popup for innstillinger
2. FORR  Trykk for å spille av forrige spor
3. SPILL AV/PAUSES  Trykk for å sette på pause/fortsette avspilling
4. NESTE  Trykk for å spille av neste spor

Informasjonsfelt
5. ID3  Vis ID3 fra aktivt spor hvis støttet av telefonen
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Kamera-betjeningsknapper
1. Kameramodus  Trykk for å veksle mellom Cam1 og Cam2

Informasjonsfelt
2. Klokketid  Viser klokketid, synkr. med GPS-signal

Merk:
Dobbeltkamera må velges i oppsett

KAMERA-MODUS
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Betjeningsknapper i Oppsett

1. Versjon  Trykk for å åpne versjonsinformasjon

2. Generelt  Trykk for å åpne generell oppsettmodus

3. Audio  Trykk for å åpne lydoppsettmodus

4. Display  Trykk for å åpne visning av oppsettmodus

5. Navi og Tid  Trykk for å åpne i oppsettmodus for Navi og klokkeslett

Informasjonsfelt
6. Kildeinfo  Vis den aktive kilden
7. Klokketid  Viser klokketid, synkr. med GPS-signal
,
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Detaljversjon
8. Versjon  Trykk for å vise enhetsversjon; trykk igjen for å lukke

OPPSETTMODUS
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Oppsett - generelle betjeningsknapper
Språk   Trykk for å vise og velge tilgjengelige språk (9 språk er tilgjengelige)
Bakgrunn   Trykk for å endre bakgrunnen for hovedmenyen
Pip    Trykk for å deaktivere/aktivere akustisk «pip»-feedback ved enhets-

interaksjon
Bakgrunnslys sensorpanel  Trykk for å endre bakgrunnslyset på sensorpanelet
SWC Tildeling  Trykk for å åpne SWC-tildelingsmenyen
FAV-tildeling  Trykk for å stille inn FAV-funksjon
Fabrikkstandard   Trykk for å laste fabrikkstandarder (fabrikkstandard er på andre side)

Oppsett - Betjeningsknapper for SWC-tildeling

SWC-tastikoner   Trykk på ikke-tildelt knapp og bekreft ved å trykke på tilsvarende 
knapp på rattet

SWC-tastlæring	 	 Allerede	definert	knapp

OPPSETT GENERELT
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Oppsett - Lydbetjeningsknapper
EQ   Trykk på EQ for å åpne Equalizer
Begrens startvolum   Trykk for å endre verdi (stille, mellomliggende, av)
Kamera 1 dempet  Trykk for å endre verdi (100 %, 50 %, 0 %f)
Kildeforsterkning   Trykk for å endre verdi for kilde (FM, DAB, USB, iPod, AV/IN,  

BT-musikk, HDMI) venstre eller høyre pil for å stille inn forsterknin-
ger (verdier: -6...0...6)

   For å se alle forsterkninger, sveip til side to

Oppsett - Lyd - EQ-betjeningsknapper
EQ-bånd   Trykk på opp- og nedknappene eller skyv glidebryteren for båndet 

for å endre forsterkning
Modus  Trykk venstre eller høyre pil for å endre EQ-forhåndsinnstillinger

Fader/ Balanse  Trykk på Ikon for å bytte i Fader/Balanse-modus

OPPSETT LYD
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Oppsett - Lyd - Fader/ Balanse
Bal./Fad.   Still inn den røde markøren på bilens interiør for å styre balanse og 

fader 
Crossover Subwoofer   Trykk venstre eller høyre pil for å endre LPF (LPF kan stilles inn: 60Hz>-

80Hz>100Hz>200Hz)
Subwoofer   Skyv glidebryteren for å endre Subwoofer-forsterkning (forsterkning kan 

stilles inn: -20…0…20)
Lydstyrke   Skyv glidebryteren for å endre Lydstyrke-forsterkning (forsterkning kan 

stilles inn: 0…20)
Standard/tilbakestilling   Trykk på Ikon for å tilbakestille alle innstillinger fra EQ og Balanse/

Fader
EQ   Trykk på Ikon for å bytte tilbake igjen i Equalizer 

Oppsett - Betjeningsknapper for display
Kameramodus  Trykk for å endre kameramodus
Forsinkelse Enkeltmodus Cam1 Trykk for å endre forsinkelse Cam1 off
Forsinkelse dobbelmodus Cam2 Trykk for å endre forsinkelse Cam2 av
Cam1-bilde  Trykk for å veksle mellom normal eller invertert
TFT Dagslys  Trykk for å endre verdi for Dagslys (skarphetsområde: 10 … 20)
TFT-nattlys  Trykk for å endre verdi for nattlys (skarphetsområde: 0…10)
Dag/nattmodus  Trykk for å endre dag-/nattmodus
(andre side)

OPPSETT LYD / VIDEO
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Oppsett - Navi og klokkeslett 
Navigasjonsprogram  Trykk for å velge Navi.exe på Navi-SD-kort
Dato og klokkeslett Trykk for å endre dato og klokkeslett hvis GPS- tidssynkr. er avslått
Tidssynkr.-modus (GPS) Trykk for å endre verdi (PÅ, AV)
Tidssone Trykk for å endre tidssone
DST  Trykk for å veksle mellom sommer- og vintertid
NAV-kunngjøring Trykk for å redusere musikkvolum under NAV-meldinger (100 %, 50 %, AV)
NAV-infolinje Trykk for å slå av/på
(andre side)

OPPSETT NAVI

ACR Brändli + Vögeli AG erklærer herved at typen radioutstyr X-422 er i samsvar med direktiv 2014/53 / 
EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: 
http://www.xzent.com (se lenken "Produktkonformitetsdokumenter" i bunntekstområdet på siden).
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MERKNADER / NOTIZEN
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