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OPMERKING: 1. Technische specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.

2. Bovendien is het hierin beschreven product ook onderhevig aan doorlopende 
verbeteringen door XZENT, zodat beschrijvingen van productwerking alsook 
grafische gebruikersinterface inhoud getoond in dit document kunnen 
verschillen van het uiteindelijk afgeleverde product.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

n Lees deze instructies volledig door.
n Houd deze instructies goed bij. Wie dit toestel gebruikt moet toegang hebben tot deze handleiding.
n Houd rekening met alle waarschuwingen. Volg alle instructies.
n Dit toestel is ontworpen om gebruikt te worden in een voertuig met een 12 V DC batterij en 

negatieve aarding.
n Gebruik het toestel niet op een andere manier dan deze beschreven in deze handleiding.                  

Indien de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd kan uw garantie vervallen.
n Demonteer of verander het toestel op geen enkele manier, aangezien hierdoor uw garantie vervalt. 

Probeer niet zelf het toestel te herstellen, maar neem contact op met een geautoriseerde XZENT dealer.
n Gebruik enkel originele accessoires die ontworpen en gemaakt zijn voor het toestel, anders loopt 

u risico op schade. Installeer het toestel volgens de installatiehandleiding, gebruik makende van 
de meegeleverde installatieaccessoires. De versnellingskrachten tijdens ongevallen zijn soms 
enorm groot. Toestellen die foutief gemonteerd zijn vormen een groot risico voor de bestuurder 
en de passagiers tijdens een ongeval.

n Bescherm het toestel tegen water en andere vloeistoffen die de behuizing kunnen binnendringen. 
Hierdoor kan kortsluiting of zelfs brand ontstaan.

n Om kortsluiting te vermijden, steek nooit metalen voorwerpen (zoals muntstukken of metalen 
werktuigen) in het toestel.

n Alvorens u een defecte zekering vervangt, probeer de oorzaak van de kortsluiting te vinden. 
Gelieve aandacht te besteden aan de kabels van de stroomvoorziening! Als de kortsluiting niet 
veroorzaakt werd door een defect in de stroomvoorziening of de kabels, dan kunt u de defecte 
zekering vervangen door een nieuwe (zelfde waardes). Als de kortsluiting nog steeds bestaat, 
gelieve dan contact op te nemen met een geautoriseerde XZENT dealer.

n Wanneer u het toestel verbindt met eender welk ander toestel, lees de handleiding hiervan voor 
gedetailleerde veiligheidsinstructies. Verbind geen incompatibele producten.

n Zorg ervoor dat de batterij van de wagen niet volledig ontlaadt terwijl u het toestel gebruikt en 
wanneer de motor van de wagen is uitgeschakeld. Omdat het toestel een aanzienlijke hoeveelheid
energie verbruikt en de batterij enkel wordt opgeladen wanneer de motor draait, kan het gebeuren
dat de batterij ontlaadt tot wanneer het niet meer mogelijk is de wagen te starten.

n Volgens d wetten in verschillende Europese landen, is het niet toegelaten te rijden met schermen 
die films tonen in het gezichtsbereik van de bestuurder, omdat de bestuurder hierdoor kan a
fgeleid worden van het verkeer. Gelieve de verkeersregels van uw land te respecteren, of u kunt 
boetes oplopen in geval van een ongeluk of zelfs uw autoverzekering verliezen. Gelieve 
aandacht te besteden aan het geluidsvolume in uw voertuig, omdat u verplicht bent om externe 
geluiden zoals politiesirenes te kunnen waarnemen.

n Stel het toestel niet bloot aan hevige schokken. Dit kan leiden tot een mechanische of elektrische 
storing van het toestel.

n Mochten er problemen of vragen rijzen tijdens de installatie, gelieve contact op te nemen met uw 
XZENT dealer/importeur.

n Dit toestel gebruikt een Klasse 1 laser. Het gebruik van controles of instellingen of uitvoering van 
procedures verschillend van deze gespecifieerd in dit document kan leiden tot gevaarlijke 
blootstelling aan coherent licht. Open de afdekkingen niet en voer niet zelf reparaties uit. Laat 
onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.



HARDE TOETSEN
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Bedieningsknoppen
1) EJECT: Druk hierop om de schijf uit te werpen 
2) MENU: Tik hierop om het BRONMENU te openen 
3) NAV: Tik hierop om te schakelen tussen afspelen en navigatiebron 
4) Draaiknop: Draaien om het volume te verhogen/verlagen 

Indrukken om AAN te schakelen, indrukken en vasthouden om het 
apparaat uit te schakelen

Andere:
5) Laadstatus: ROOD: schijf in de lader 

WIT: geen schijf in de lader 
6) RESET: Indrukken om te resetten 
7) SD-kaartsleuf: SD/SDHC kaartsleuf 

Micro SDHC-kaartsleuf voor navigatie 
8) AUX IN: 3,5 mm-aansluiting (alleen audio in) 
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AFSTANDSBEDIENING
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AFSTANDSBEDIENING

Bedieningsknoppen

1) POWER Apparaat AAN/UIT 
2) EJECT Schijf uitwerpen 
3) MUTE Audio-uitgang aan/uitschakelen
4) SRC Bron veranderen 
5) KEYPAD Invoer titel/hoofdstuk/track 
6) VOL + Volume verhogen
7) VOL- Volume verlagen
8) INFO DVD info tonen
9) GOTO Numerieke toetsenbord op het scherm openen
10) STOP/BAND DVD stoppen/radioband wijzigen 
11) SEL EQ openen
12) ESC Menu/EQ sluiten
13) MENU Hoofdmenu openen
14) PIC Niet functioneel 
15) REPEAT A-B Begin- en eindpunt op DVD instellen om te herhalen 
16) OK Afspelen/Pauzeren; {Ut4} Bevestigen
17) PIJLTJESTOETSEN Item selecteren; cursor verplaatsen 
18) TITEL DVD titelmenu openen
19) ROOT hoofdmenu DVD openen
20) REPEAT Titel/hoofdstuk/track herhalen
21) SKIP NEXT Naar volgende track/voorinstelling/hoofdstuk/titel springen
22) SKIP PREVIOUS Naar vorige track/voorinstelling/hoofdstuk/titel springen
23) FAST REVERSE Snel achteruitspoelen; 50 kHz naar beneden in radiomodus 
24) FAST FORWARD Snel vooruitspoelen, 50 kHz naar boven in radiomodus 
25) AUDIO DVD audio taal veranderen 
26) ZOOM In/uitzoomen 
27) ANGLE DVD kijkhoek veranderen
28) SUB-T DVD ondertitels veranderen
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BRON MENU 

BRON MENU 

Bronmenu openen

Er zijn twee manieren om het Bronmenu te openen
1) Touchscreen Op de linker bovenhoek van het touchscreen tikken om vanuit elke modus 

terug te keren, behalve in Navigatiemodus
2) Voorpaneel toets Op MENU tikken om het Bronmenu te openen

Bedieningsknoppen

n NAVI Aantikken om de navigatiemodus te openen
n Tuner Aantikken om de Radiomodus te openen 
n SETUP Aantikken om het installatiemenu te openen
n USB Aantikken om de USB bron te openen 
n SD-CARD Aantikken om de SD-kaart bron te openen
n BT Aantikken om de BT-modus te openen met een gekoppelde mobiele telefoon 

aangesloten 
n AV 1 Aantikken om de AV 1 modus (voorzijde AUX IN) te openen
n DVB-T Aantikken om de DVB-T modus te openen
n DISC Aantikken om de Disc-modus te openen 
n AV 2 Aantikken om de AV 2 modus (achterzijde AUX IN) te openen
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RADIO

RADIOMODUS

Bedieningsknoppen

1) Bron Aantikken om terug te keren naar het hoofdmenu 
2) AF Aantikken om de AF functie aan/uit te schakelen
3) TA Aantikken om de TA-functie aan/uit te schakelen 
4) REG Aantikken om de regiofunctie aan/uit te schakelen
5) NEXT Aantikken om naar de volgende beschikbare zender te springen
6) PREV Aantikken om naar de vorige beschikbare zender te springen
7) AS Aantikken om de zenders automatisch in het geheugen op te slaan 
8) BAND Aantikken om te schakelen tussen de radio banden (FM1 → FM2 → FM3 →

AM1 →AM2 ) 
9) SCAN Aantikken om een proefje te krijgen van elke voorinstelling. Opnieuw 

aantikken om SCAN uit te schakelen 
10) Adjust up Aantikken om de frequentie met 50 kHz naar boven aan te passen
11) Adjust down Aantikken om de frequentie met 50 kHz naar beneden aan te passen
12) Preset Aantikken om de voorinstellingen te selecteren 

Aantikken en vasthouden om de huidige frequentie op te slaan als een voorinstelling 

Informatievelden

13) BAND geeft de huidige BAND aan
14) Frequency geeft de huidige frequentie aan
15) PS Programma Station – toont de naam van de zender, indien beschikbaar 
16) Radiotekst toont de radiotekst, indien beschikbaar 
17) Clock time toont de tijd 

10

Opmerking:

n geselecteerde en actieve items worden in het rood aangeduid.
n deze eenheid beschikt over een RDS-tuner. RDS is een systeem dat bovenop het FM-radiosignaal 
ook gegevens  doorzendt. Beschikbaarheid en inhoud van de RDS-gegevens zijn afhankelijk van
de respectievelijke radiozender en  de sterkte van het signaal. RDS geeft, bijvoorbeeld, alternatieve
frequenties door, waardoor het mogelijk is   van frequentie te veranderen zonder tussenkomst 
van de gebruiker. De AM band ondersteunt de RDS-functie niet.

n U moet de AF-functie geactiveerd hebben om van de RDS-functionaliteit en voorzieningen gebruik
te kunnen maken.  De AF-functie wordt vanuit de fabriek gedeactiveerd. Daarom raden wij u 
aan om de AF onmiddellijk te activeren nadat  dit apparaat voor de eerste maal werd opgestart.
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AFSpELEN
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USB/SD/DISC

Bedieningsknoppen
1) Bron Aantikken om het hoofdmenu te openen 
2) PREV Aantikken om naar de vorige track te gaan. Aantikken en vasthouden om snel 

terug te spoelen 
3) Play/Pause Aantikken om te pauzeren / door te gaan met afspelen 
4) NEXT Aantikken om naar de volgende track te gaan. Aantikken en vasthouden om snel 

vooruit te spoelen 
5) Repeat Aantikken om de herhaalfunctie (repeat single track) aan/uit te schakelen
6) Shuffle Aantikken om de shuffle-functie (shuffle folder) aan/uit te schakelen
7) Folder Up Aantikken om een map directory hoger te gaan 
8) ROOT Aantikken om naar de root directory te gaan
9) SCAN Aantikken om een proefje te krijgen van elke track in de map. Opnieuw aantikken 

om SCAN uit te schakelen 
10) EQ Aantikken om de EQ te openen 
11) SEARCH Aantikken om het toetsenbord te openen zodat u kunt zoeken op de inhoud 
12) List Up Aantikken om de lijst omhoog te scrollen 
13) Folder/track Track aantikken om de track opnieuw af te spelen / Map aantikken om de map te openen 
14) List Down Aantikken om de lijst omlaag te scrollen 

Informatievelden
15) Index Geeft de trackinhoud weer 
16) Track time Geeft de huidige afspeeltijd weer
17) File name Toont de bestandsnaam 
18) ID3 info Toont de beschikbare ID3-informatie (tekst scrollen) 
19) Folder content Toont de inhoud van de map (mappen, tracks, video's of foto's) 

Opmerking: geselecteerde of actieve items worden in het rood aangeduid.

VIDEO AFSpELEN

U kunt uw DVD's direct via het weergavemenu en touchscreen bedienen. 
Als er geen speciaal menu op het scherm beschikbaar is, tikt u het onderste gedeelte van het
scherm aan om de controlebalk te openen.

Bedieningsknoppen
1) Play/Pause Aantikken om te pauzeren / door te gaan met afspelen 
2) STOP Aantikken om het afspelen te stoppen 
3) PREV Aantikken om naar de vorige track/hoofdstuk/titel te gaan.
4) NEXT Aantikken om naar de volgende track/hoofdstuk/titel te gaan.
5) SUB-T Aantikken om de lijst met beschikbare ondertitels weer te geven 
6) AUDIO Aantikken om de lijst met beschikbare audiotalen weer te geven
7) ROOT Aantikken om naar het ROOT menu te gaan
8) SEARCH Aantikken om het toetsenbord te openen zodat u kunt zoeken op de inhoud 
9) EQ Aantikken om de EQ te openen 
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BLUETOOTH
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BLUETOOTH-MODUS 

Bedieningsknoppen
1) Bron Aantikken om het hoofdmenu te openen 
2) Delete Verwijdert het laatst ingevoerde cijfer (keypad-modus) 
3) Handsfree mode Aantikken voor handsfree gebruik 
4) Music mode Aantikken voor muziekmodus 
5) Handsfree Aantikken om de handsfree functie in de auto te gebruiken 
6) Private mode Schakelt het terugbellen naar mobiel in (Privé-modus) 
7) Phonebook Aantikken om het telefoonboek te openen. Aantikken & ingedrukt houden 

om te synchroniseren met het telefoonboek van de mobiel 
8) Missed calls Aantikken om de lijst met gemiste gesprekken te openen. 

Aantikken en vasthouden om de lijst met gemiste gesprekken te vernieuwen
9) Outgoing calls Aantikken om de lijst met uitgaande gesprekken te openen. 

Aantikken en vasthouden om de lijst met uitgaande gesprekken te vernieuwen 
10) Incoming calls Aantikken om de lijst met binnenkomende gesprekken te openen. 

Aantikken en vasthouden om de lijst met binnenkomende gesprekken te vernieuwen
11) Keypad Aantikken om het toetsenbord te openen 
12) Accept call Aantikken om het gesprek te accepteren / te bellen 
13) End call Aantikken om het gesprek te beëindigen

Informatievelden
14) Time Geeft de beltijd weer 
15) Number/name field Toont het telefoonnummer / naam van de beller

Opmerking:
n geselecteerde of actieve items worden in het rood aangeduid.
n Tijdens het synchronisatieproces van het telefoonboek, is elke andere werking van het apparaat 

onmogelijk.
1
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BLUETOOTH

Telefoonboek
1. De icoon Telefoonboek aantikken om het telefoonboek te openen 
2. De icoon Telefoonboek aantikken en vasthouden om het telefoonboek te downloaden/synchroniseren 
3. Een contactpersoon aantikken om een gesprek te starten. Als een contact meer dan één num-
mer heeft, zal het systeem de details openen. Een gesprek begint door op een nummer te tikken.

Opmerking:
n Het Telefoonboek wordt permanent opgeslagen in geheugen van het apparaat totdat u de mobiele 

telefoon van de   koppelingslijst verwijdert of een andere mobiel koppelt. Dit maakt een snelle 
toegang tot uw telefoonboek mogelijk. 

n De icoon Telefoonboek aantikken en vasthouden indien er wijzigingen aangebracht zijn in uw 
mobiele telefoon, om de contacten opnieuw te synchroniseren 

Gesprekslijsten
1. De bijbehorende icoon (gemist / uitgaand / inkomend) aantikken om de gesprekslogboeken te openen 
2. Door een contactpersoon aan te tikken kan u een gesprek starten.

Muziek-modus
1) A2DP Aantikken om de Bluetooth muziek in afspeelmodus te starten 
2) PREV Aantikken om naar de vorige track te gaan.
3) Play/Pause Aantikken om te pauzeren / door te gaan met afspelen 
4) NEXT Aantikken om naar de volgende track te gaan.

CAANSLUITEN EN KOppELEN VAN EEN MOBIEL:

Een mobiel koppelen:
1. Open Instellingen> BT> Apparaten Menu 
2. Druk op "Search" en zorg ervoor dat de Bluetooth-instellingen op uw mobiele telefoon zijn 

ingesteld als zichtbaar 
3. Zodra de zoekfunctie is voltooid, moet uw mobiele telefoon in het midden van het scherm 

worden weergegeven 
4. Kies uw mobiel door erop te tikken 
5. Dit opent het toetsenbord op het scherm zodat u uw PIN-code kunt invoeren 
6. Typ de 4 cijfers van uw PIN-code in en bevestig met OK. Systeem zal naar een identieke PIN-code 

vragen op de mobiele telefoon
7. Zodra u een identieke PIN-code op de mobiel hebt ingevoerd, zal het apparaat "OK, succesvol" weergeven
8. Na de succesvolle uitvoering van de bovenstaande stappen zal de gepaarde mobiel aan de 

linkerkant van het scherm zichtbaar zijn

Opmerking: 
Het is slechts mogelijk om één enkele mobiel tegelijk te koppelen.

Een mobiele telefoon aansluiten: 
1. Selecteer een mobiel aan de linkerkant van het scherm door erop te tikken 
2. Druk op "Connect" 

Een mobiel verwijderen/ontkoppelen
1. Selecteer een mobiel aan de linkerkant van het scherm door erop te tikken 
2. Druk op "Delete" 

1
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INSTELLINGEN

18 19

SCHERM

Instellingen bevat zes hoofdstukken.
Door de overeenkomstige icoon aan te tikken, kunt u het desbetreffende gedeelte van de instellingen
uitvoeren.

Brightness Stel de helderheid van het scherm in door op de pijlen omhoog/omlaag te tikken 

Contrast Stel het contrast van het scherm in door op de pijlen omhoog/omlaag te tikken 

Color Stel de kleurverzadiging van het scherm in door op de pijlen omhoog/omlaag te tikken



INSTELLINGEN
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TIjD

Date Stel de datum in door op de cijfers en pijlen te tikken

Time Stel de tijd in door op de cijfers en pijlen te tikken

Clock Mode Aantikken om de 12u of 24u-modus te selecteren 



INSTELLINGEN
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DVD

Aspect ratio Stelt de DVD beeldverhouding in

Mode Stelt de DVD schaalmodus in 

Parental control Aanpassen van het Ouderlijke Toezicht, beveiligd met een wachtwoord 



INSTELLINGEN
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SYSTEEM

Device Beep Aan/uitschakelen van de pieptoon 

Camera Mirror In/uitschakelen van de spiegelfunctie op de camera 

Achteruit demp het volume wanneer u in achterwaartse

geluidsdemping versnelling staat

Antenna Power De fantoomvoeding van de antenne aan/uitschakelen

Anti-Theft De anti-diefstal functie aan/uitschakelen

Set Password Aantikken om het anti-diefstal wachtwoord in te voeren. 

De standaardwaarde is 0000. Het invoeren van 0000 stelt het 

wachtwoord op de standaardwaarde in. De standaardcode reset 

het wachtwoord niet indien het apparaat geblokkeerd werd bij 

het opstarten.

Load Factory Tik op Ja om de fabrieksinstellingen te laden 

TS Calibration DVD Aantikken om het aanraakscherm te kalibreren 

Navi Aantikken om het aanraakscherm te kalibreren



INSTELLINGEN
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BT

General Bluetooth-functie aan/uitschakelen

Device Om een mobiele telefoon aan te sluiten en te koppelen Zie pagina 16/17 

Setting De automatische aansluitfunctie aan/uitschakelen 



INSTELLINGEN
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ANDERE

Soft Info Toont de softwareversies van het apparaat 

Key Light Kies de kleur van de achtergrondverlichting van de toetsen 

Language Kies de gewenste schermtaal 



EQ MENU

Enter EQ Menu De EQ knop aantikken in het USB/SD/DISC bronmenu. 
Er zijn drie instellingen m.b.t. aanpassingen in het EQ-menu.

Geluidseffecten
1) SW Aantikken en verschuiven om het 

subwoofer line-out-niveau aan 
te passen

2) BASS Aantikken en verschuiven om het 
basniveau te verlagen of te verhogen

3) TREB Aantikken en verschuiven om het
niveau van de hoge tonen te
verlagen of te verhogen
Tik de linkse of rechtse pijl om 
één van de EQ-voorinstellingen te 
kiezen Pop, Rock, Jazz of Gebruiker

Balans
1) BAL Aantikken en verschuiven om het 

volume van de linker en rechter 
luidspreker aan te passen

2) FADE Aantikken en verschuiven om het 
volume van de voor- en achter
luidsprekers aan te passen

Geluidsniveau

1) ON/OFF Tik de pijl om de geluidsniveau-
functie aan of uit te schakelen

30 31

Opmerking:
n geselecteerde of actieve items worden in het rood aangeduid.
n De EQ instellingen kunnen worden ingesteld in de USB/SD/DISC bron-modus, maar niet in het 

Radiomenu.
n Aanpassingen aangebracht in het EQ-menu zijn bij het afspelen van toepassing op elke bron. 
n Aanpassingen van het subwoofer lijn-niveau en de toonregeling bassen/hoge tonen worden 

opgeslagen in de MODUS "Gebruiker".
n De zichtbare centrum positie van de schuifbalk is 0 dB / neutraal / nul.



NAVIGATIEMODUS

Hoe een bestemming invoeren en een routebegeleiding starten:

Tik op "Zoeken".

Kies de gewenste zoekmethode voor de 
bestemming. Hier, in ons voorbeeld, kies
"Zoek adres".

Typ een stad, straat, huisnummer in en 
bevestig elke stap door te tikken.

Het programma berekent dan de gewenste
route. Zodra de routeberekening voltooid 
is, tikt u gewoon op "GO!" om met de 
routebegeleiding te beginnen.

Opmerking:
n Voor het bedienen en een gedetailleerde beschrijving van de navigatiefuncties, verwijzen wij 

u naar de bijgeleverde,  afzonderlijke navigatiehandleiding.
n Tijdens het navigeren kunt u luisteren naar de weergave van elke afspeelbron. De 

navigatie-software past automatisch  het volume aan tijdens de stembegeleiding.
n Als u tijdens de stembegeleiding het volume aanpast, wordt dit gekozen volumeniveau 

automatisch opgeslagen  voor latere routenbegeleiding.
n Stembegeleiding zal het afspeelniveau van voorste luidsprekers volledig dempen en - 

tegelijkertijd - het volume van de achterste luidsprekers met een vooraf bepaald percentage 
verminderen , voor het verbeteren van  hoorbaarheid van de stembegeleiding

.
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SpECIFICATIES

TECHNISCHE EIGENSCHAppEN:

GPS NAVIGATION SYSTEM 
n 3D High-Definition navigatiesysteem 
n TMC en TMC Pro-ontvanger 
n Externe GPS-antenne 
n 4 GB microSD-kaart met gedetailleerde kaarten van 23 Westeuropese en Oosteuropese landen 
(Hoofdwegen) 

n Premium POI-database voor 23 Westeuropese landen van de EU 
n Grafische gebruikersinterface en stembegeleiding in 28 verschillende talen 
n 2D- of 3D-kaartweergave met automatische zoom en weergave van 3D terreinen en 
3D-oriëntatiepunten 

n Snelste, kortste en Eco-Route Planning, Real Junction View en Real Signpost rendering enz. 

BLUETOOTH HANDS-FREE MODULE 
n Synchronisatie van maximaal 250 contacten met maximaal 3 telefoonnummers per contact 
n Interne microfoon 
n De Bluetooth-firmware kan worden geüpdate 

MULTIMEDIA SPELER
n DVD-lader 
n A2DP met AVRCP 
n Achteraan USB 2.0-poort 
n SD/SDHC-kaartlezer (tot 32 GB) 
n Afspeelformaten van DVD-lader: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, 
Xvid en JPEG

n Afspeelformaten van SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 en JPEG 

ALGEMENE KENMERKEN
n Intuïtieve HMI in 10 verschillende talen 
n 6.2"/15,7 cm 16:9 HD TFT-LCD-scherm met 800x480 pixels resolutie en touchscreen controle 
n RDS-tuner met 30 voorinstellingen (18 FM/12 AM) 
n 4 x 40 watt versterker 
n 12dB/oct. low-pass filter voor sub line-out 
n Veelkleurige toetsverlichting 
n Touch sensor bedieningsknoppen 
n Anti-diefstal beschermingscode 
n Klaar voor de aftermarket stuurwiel interfaces 
n 1 x IR-afstandsbediening

A/V-aansluitingen
n 4.1-CH voorversterker lijnuitgangen 
n 2 x composiet video-uitgang (NTSC) 
n 1 x 3,5 mm Aux-In aan de voorkant
n 1 x A/V-In aan de achterkant 
n 1 x video-ingang voor achteruitrijcamera met schakelfunctie 
n Compatibele externe DVB-T of DAB+ ontvangers zijn aansluitbaar
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GARANTIE
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GARANTIE 2 jAAR

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit XZENT product. Het is raadzaam om het originele verpak-
kingsmateriaal te houden voor eventuele toekomstige transport van het product. Mocht uw XZENT
product nog service nodig hebben onder de garantie, gelieve terug te gaan naar de winkel waar u
het product hebt gekocht of de distributeur in uw land. Dit XZENT product is gegarandeerd voor de-
fecte materialen of fabricagefouten voor een periode van TWEE jaar vanaf de datum van aankoop in
de winkel aan de oorspronkelijke koper.

GARANTIEBEPERKINGEN

Deze garantie dekt geen schade als gevolge van:
1. Onjuiste installatie, verkeerde audio of netaansluiting(en).
2. Blootstelling aan hoge luchtvochtigheid, vocht, warmte zonnestralen of overmatig vuil of stof. 
3. Ongelukken of mishandeling, reparaties door onbevoegde pogingen en aanpassingen die niet uit
drukkelijk door de fabricant zijn geautoriseerd.

Deze garantie is beperkt tot de reparatie of de vervanging van het defecte product naar keuze van de
fabricant en bevat geen andere vorm van schade, of incidentele schade, gevolgschade of anderzins.
De garantie dekt geen transportkosten of schade veroorzaakt door transport of verzending van het
product. Garantie werk zal niet worden uitgevoerd, tenzij dit garantiecertificaat wordt gepresenteerd
volledig aangevuld met het model, serienummer, koper-adres, aankoopdatum en handelaar stempel
samen met de originele aankoopbon!

XZENT MODEL: XT8026BT

Serienummer: ..........................................................................................................................................

Datum van aankoop:................................................................................................................................

Uw naam: .................................................................................................................................................

Uw adres: .................................................................................................................................................

Plaats:........................................................................................................................................................

Staat: ................................................. ZIP of postcode:...........................................................................

Land: .........................................................................................................................................................

Adres van de handelaar & stempel

Als op enig moment in de toekomst u zich zou willen ontdoen van dit product, gelieve er rekening
mee te houden dat elektrische producten niet mogen weggesmeten worden samen met het huisvuil.
Gelieve te recycleren waar er hiervoor faciliteiten voorzien zijn. 
Doe navraag bij uw lokale autoriteiten of verkoper i.v.m. recycleren (Richtlijn betreffende afvalstof-
fen in elektrische en elektronische uitrusting (WEEE)).

RoHS
COMPLIANT

2002/95/EC
E13  10R 03 12511



jURIDISCHE AFWIjZING VAN AANSpRAKELIjKHEID

Het verpakkingsmateriaal van dit voorwerp en het afgewerkt product binnenin zijn volledig in
overeenstemming met de RoHS richtlijn. Er werden geen gehalogeneerde vlamvertragers gebruikt
in de plastic geïnjecteerde onderdelen van het product, en evenmin voor de printplaten.

Dit voorwerp bevat beveiligingstechnologie tegen kopiëren die beschermd is door Amerikaanse patenten
en andere intellectuele rechten van Rovi Corporation. Reverse engineering en disassemblage zijn verboden.

Het SD logo is een handelsmerk van SD Card Association.
Alle andere handelsmerken en commerciële namen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

TMC Pro is een handelsmerk van ITIS, RAC Trafficmaster en V-Traffic in het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk.

Dolby, Dolby Surround, Prologic en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. 

Consulteer www.xzent.com voor compatibiliteit van uw model mobiele telefoon en zijn compatibiliteit
met het BT gedeelte van uw XZENT toestel.

De bestuurder van een wagen met een geïnstalleerd XZENT navigatie of multimedia systeem moet
de lokale verkeersregels en –richtlijnen in het land waar het toestel gebruikt wordt, kennen en opvolgen.
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