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POZNÁMKA:
1. Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
2. Navíc je zde popsaný produkt podrobován neustálému vylepšování ze strany společnosti XZENT, 

takže popis zacházení s produktem ze strany uživatele, jakož i grafický obsah uživatelského 
rozhraní, které jsou v tomto dokumentu podány, se mohou od skutečně dodaného produktu 
odlišovat.

2 3

BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí

n Pozorně si přečtěte celý návod.
n Tento návod nevyhazujte. Každý, kdo používá tento přítroj by měl mít tento návod k dispozici.
n Dbejte všech upozornění. Řiďte se všemi uvedenými pokyny.
n Tento přístroj je navržen pro provoz ve vozidle s 12V DC baterií a negativním zeměním.
n Nepoužívejte přístroj jiným způsobem, než je popsáno v tomto návodu. Nedodržení instrukcí v

tomto návodu může vést ke ztrátě záruky.
n Nerozebírejte nebo neupravujte přístroj žádným způsobem, ztratíte tím záruku. Nepokoušejte se

sami přístroj opravovat, v případě potřeby kontaktujte autorizovaného prodejce XZENT.
n Používejte pouze originální příslušenství které je navržené a vyrobené pro tento přístroj, jinak 

riskujete poškození přístroje. Nainstalujte přístroj podle instalačního manuálu s použitím 
přiloženého montážního příslušenství. Během dopravní nehody se mohou objevit velké síly 
zrychlení. Nesprávně nainstalovaný přístroj v případě autonehody představuje velké riziko pro 
řidiče a cestující ve vozidle.

n Chraňte přístroj před vodou a tekutinami, které by se do přístroje mohli dostat. Může dojít k
elektrickému zkratu nebo dokonce požáru.

n Abyste předešli vzniku elektrického zkratu, nikdy nevkládejte do přístoje kovové předměty (jako
mince nebo kovové nářadí), .

n Před výměnou vadné pojistky se pokuste najít příčinu elektrického zkratu. Věnujte prosím 
pozornost kabelům elektrického napájení! Pokud elektrický zkrat není důsledkem selhání 
napájení nebo zapojení, můžete vadnou pojistku vyměnit za novou pojistku (stejné hodnoty). 
Pokud elektrický zkrat stále existuje, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce XZENT.

n Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a podrobné bezpečnostní
pokyny. Nepřipojujte zařízení, která nejsou kompatibilní.

n Pamatujte na to, že při vypnutém motoru není baterie nabíjena. Přístroj má určitou spotřebu a
mohlo by se Vám stát, že přístroj při provozu s vypnutým motorem, baterii vybije a motor potom
nenastartujete.

n Řízení vozidla se zabudovaným přístrojem zobrazujícím filmy v zorném poli řidiče může být v
různých státech zákonem zakázáno.Takto instalovaný přístroj může odvádět pozornost řidiče od
dopravní situace. Dbejte prosím platných dopravních předpisů, jinak se v případě dopravní nehody
vystavujete nebezpečí postihu nebo až ztráty pojistného krytí. Dbejte také na to, aby hlasitost ve
vozidle byla vysoká jen tak, abyste slyšeli venkovní hluk jako např. sirény policie a sanitky.

n Chraňte přístroj před tvrdými nárazy, mohlo by dojít k poškození mechaniky nebo elektroniky
přístroje.

n V případě dotazů nebo problémů během instalace se obraťte na Vašeho prodejce XZENT.
n Tato jednotka využívá laser třídy 1. Použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění jiných

postupů, než zde uvedených může vést k nebezpečnému vystavení se koherentnímu světlu.
Neotvírejte kryty přístroje a sami přístroj neopravujte. Servis přenechejte kvalifikovaným osobám.



FUNKčNí TLAčíTKA
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Ovládací tlačítka
1) EJECT (VYSUNOUT): Stiskem vysunete disk
2) MENU (MENU): Poklepem vstoupíte do HLAVNÍHO MENU

Poklepejte pro zobrazení hodin na informační obrazovce, pokud je zařízení 
zapnuté a monitor je v pozici DOMŮ/parkování. 

3) SRC: Stiskněte opakovaně, dokud se nezobrazí vybraný vstup na TFT/info obrazovce.
4) Otočný knoflík: Otočením zvýšíte/snížíte hlasitost

Stiskem ZAPNETE, stiskem a podržením VYPNETE zařízení
Stiskněte pro ztlumení nebo zrušení ztlumení pokud je zařízení zapnuto.

5) Monitor: Stiskněte pro zasunutí nebo vysunutí monitoru.
Stiskněte a držte pro nastavení úhlu naklonění monitoru, pokud je monitor 
vysunutý.

6) Odpojit: Stiskněte pro uvolnění zámku panelu. Panel je připravený pro odebrání.
Zařízení se samo vypne.

různé:
7) Stav DVD mechaniky: Symbol disku na levé straně informačního displeje.

Bílá: Disk v mechanice není. Žádný symbol disku na levé straně informačního 
displeje.

8) RESET: Stiskem provedete reset
9) Slot SD karty: Slot pro SD/SDHC kartu
10) Informační displej: Víceúčelový informační displej.
11) Vyjímatelný panel: Odpojte pro ochranu proti krádeži.
12) IR senzor: Senzor pro dálkové ovládání.
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FUNKčNí TLAčíTKA přEDNíHO pANELU:
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNí
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNí

Ovládací tlačítka

1) POWER  ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ přístroje 
2) EJECT Vysunout disk
3) MUTE Ztlumení/obnovení audio výstupu
4) SRC Změnit zdroj přehrávání
5) KEYPAD Zadání stopy/kapitoly/titulu  
6) VOL+ Zvýšit hlasitost
7) VOL- Snížit hlasitost
8) INFO Zobrazit informace o DVD 
9) GOTO Otevřít na obrazovce numerickou klávesnici
10) STOP/BAND Zastavit DVD/změnit rozhlasové pásmo
11) SEL Otevřít ekvalizér 
12) ESC Zavřít menu/ekvalizér
13) MENU Otevřít hlavní menu
14) PIC Přepnout Jas/Kontrast/Barva. Použijte ▲/▼ (17) pro upravení hodnoty
15) REPEAT A B Nastavit počáteční a koncový bod na DVD pro opakování
16) OK  Přehrát/pozastavit; Potvrdit
17) SMĚROVÁ TLAČÍTKA Volba položky; pohyb kurzorem
18) TITLE Otevřít menu titulu DVD
19) ROOT  Otevřít hlavní menu DVD
20) OPAKOVAT Opakovat stopu/kapitolu/titul
21) DALŠÍ Přejít na další stopu/předvolbu/kapitolu/titul
22) PŘEDCHOZÍ Přejít na předchozí stopu/předvolbu/kapitolu/titul
23) RYCHLE ZPĚT  Rychlé přetáčení zpět; v režimu rádia snížení frekvence o 50kHz
24) RYCHLE VPŘED  Rychlé přetáčení vpřed; v režimu rádia zvýšení frekvence o 50kHz
25) AUDIO Změnit jazyk zvukové nahrávky DVD 
26) ZOOM Přiblížení/oddálení
27) ANGLE Změnit úhel zobrazení DVD
28) SUB-T Změna titulků DVD
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HLAVNí mENU

HLAVNí mENU

Vstup do hlavního menu

Jsou dva způsoby, jak se dostat do hlavního menu
1) Dotyková obrazovka Poklepem do levého horního rohu obrazovky se vrátíte z kteréhokoli 

režimu,
2) Tlačítko předního panelu Poklepem na MENU (NABÍDKA) vstoupíte do hlavního menu
3) Dálkové ovládání stiskněte ”Menu“

Ovládacíí tlačítka

n SD-CARD Poklepejte pro zadání režimu SD karty
n USB Poklepejte pro volbu USB vstupu
n Tuner Poklepete pro volbu režimu tuneru
n SETUP Poklepejte pro vstup do nastavení
n DISC Poklepejte pro volbu režimu Disk
n AV Poklepejte pro volbu AV režimu
n CAMERA Poklepejte pro volbu režimu kamery (zadní pohled)
n STANDBY Poklepejte pro vstup do pohotovostního režimu (TFT-napájení vypnuto)
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rÁDIO

rEŽIm rÁDIO

Ovládací tlačítka

1) Source Poklepáním se vrátíte do hlavního menu 
2) AF Poklepáním vypnete/zapnete funkci AF
3) TA  Poklepáním vypnete/zapnete funkci TA 
4) REG Poklepáním vypnete/zapnete funkci regional
5) NEXT Poklepáním přejdete na další dostupnou stanici
6) PREV Poklepáním přejdete na předchozí dostupnou stanici
7) AS Poklepáním provedete automatické uložení nejsilnějších stanic 
8) BAND  Poklepáním přepnete rozhlasové pásmo (FM1 →FM2 → FM3 → AM1 →AM2)
9) SCAN  Poklepáním získáte náhled uložených stanic. Dalším 

poklepáním funkci SCAN vypnete.
10) Adjust up Poklepáním zvýšíte frekvenci o 50kHz
11) Adjust down Poklepáním snížíte frekvenci o 50kHz
12) Preset Poklepáním vyberete uloženou stanici.

Poklepáním a podržením uložíte právě vybranou funkci na pozici předvolby

Informační pole

13) BAND Zobrazuje aktuální PÁSMO
14) Frekvence Zobrazuje aktuální frekvenci
15) PS Zobrazuje název stanice, je-li k dispozici
16) Radiotext Zobrazuje radiotext, je-li k dispozici
17) Hodiny Zobrazuje čas

10

poznámka:

n Vybrané a aktivní položky jsou zvýrazněny červeně.
n Tento přístroj disponuje RDS přijímačem. RDS je systém přenášející vedle rozhlasového signálu FM také 

data. Dostupnost a obsah dat RDS závisí na příslušné vysílající rozhlasové stanici a na síle 
jejího signálu. RDS například přenáší alternativní frekvence, což umožňuje změnu frekvence bez 
zásahu uživatele. Pásmo AM nepodporuje žádné funkce RDS.

n Abyste mohli využívat funkce RDS, musíte si aktivovat funkci AF. Avšak funkce 
AF je defaultně z výroby vypnutá. Doporučujeme Vám funkci AF aktivovat ihned po 
prvním zapnutí tohoto zařízení.
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přEHrÁVÁNí
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USB/SD/DISC

Ovládací tlačítka
1) Source Poklepáním vstoupíte do Hlavního menu 
2) PREV Poklepáním přejdete na předchozí stopu. Poklepejte a podržte pro rychlé přetáčení zpět
3) Play/Pause Poklepáním pozastavíte nebo znovu spustíte přehrávání
4) NEXT Poklepáním přejdete na další stopu. Poklepáním a podržením můžete rychle přetáčet vpřed
5) Repeat Poklepáním vypínáte/zapínáte funkci opakování (opakování jednotlivé stopy)
6) Shuffle Poklepáním zapnete/vypnete funkci náhodného přehrávání
7) Folder Up Poklepáním přeskočíte o jednu úroveň adresáře výš
8) ROOT Poklepáním přeskočíte do kořenového adresáře
9) SCAN Poklepáním spustíte náhled každé skladby ve složce. Dalším poklepáním funkci 

SCAN vypnete
10) EQ  Poklepáním otevřete ekvalizér
11) SEARCH Poklepáním na otevřenou klávesnici získáte možnost vyhledávat v rejstříku
12) List Up Poklepáním se přesunete výše v seznamu
13) Folder/track Poklepáním na stopu zahájíte přehrávání / Poklepáním na složku do složky vstoupíte 
14) List Down  Poklepáním se přesunete níže v seznamu

Informační pole
15) Index Zobrazuje seznam stop
16) Doba stopy Zobrazuje aktuální dobu přehrávání
17) Název souboru Zobrazuje název souboru
18) Informace ID3 Zobrazuje dostupné informace ID3 (posuvný text)
19) Obsah složky Zobrazuje obsah složky (buďto složky, stopy, videa nebo obrázky)

poznámka: Vybrané nebo aktivní položky jsou zvýrazněny červeně

VIDEO přEHrÁVÁNí USB/SD

Můžete ovládat vaše USB/SD video přímo použitím menu přehrávání a dotykovým displejem.

Ovládací tlačítka
1) Přehrávat/pozastavit Poklepáním pozastavíte/obnovíte přehrávání
2) STOP (ZASTAVENÍ) Poklepáním zastavíte přehrávání
3) REW Poklepejte pro zrychlené přetočení vzad (x4, x8, x16, x32)
4) FF Poklepejte pro zrychlené přetočení vpřed (x4, x8, x16, x32)

5) AUDIO Poklepáním můžete procházet dostupné audio jazyky

1
1 2 3 4 5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13
16

17

18 19

12

15

14
VIDEO přEHrÁVÁNí DISKU

Svá DVD můžete ovládat přímo pomocí menu přehrávání a dotykové obrazovky. 
Není-li k dispozici žádné speciální obrazovkové menu, pak poklepáním dole na obrazovce otevřete
ovládací lištu.

Ovládací tlačítka
1) Přehrávat/pozastavit Poklepáním pozastavíte/obnovíte přehrávání
2) STOP (ZASTAVENÍ) Poklepáním zastavíte přehrávání
3) REW Poklepejte pro přetočení vpřed (x4, x8, x16, x32)
4) FF Poklepejte pro zrychlené přetočení vpřed (x4, x8, x16, x32)
5) SUB-T Poklepáním můžete procházet dostupné titulky
6) AUDIO Poklepáním můžete procházet dostupné audio jazyky
7) ROOT Poklepáním přejdete do HLAVNÍHO menu
8) VYHLEDÁVÁNÍ Poklepáním otevřete klávesnici, která vám umožní vyhledávat dle seznamu
9) EQ Poklepáním otevřete ekvalizér

1 2 3 4 5 6 7 8 9



NASTAVENí
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OBrAzOVKA

Nastavení se skládá ze šesti hlavních částí.
Poklepáním na odpovídající ikonu můžete vstoupit do příslušné části a provádět nastavení.

Jas Poklepáním na šipky nahoru/dolů nastavíte jas obrazovky

Kontrast Poklepáním na šipky nahoru/dolů nastavíte kontrast obrazovky

Barva Poklepáním na šipky nahoru/dolů nastavíte barevnou sytost obrazovky



NASTAVENí
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čAS

Datum Poklepáním na číslo a šipky nastavíte datum

Čas Poklepáním na číslo a šipky nastavíte čas

Režim zobrazení hodin Poklepáním můžete zvolit režim 12h nebo 24h



NASTAVENí
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DVD

Poměr stran Nastavení poměru stran DVD

Režim Nastavení velikosti obrazu DVD

Rodičovský zámek Nastavení rodičovského zámku, chráněno heslem



NASTAVENí
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SYSTÉm

Zařízení Pípnutí Vypnout/zapnout pípnutí

Zrcadlový obraz kamery Zapnout/vypnout funkci zrcadlového obrazu kamery

Napájení antény Zapnout/vypnout fantomové napájení antény 

Ochrana proti krádeži Zapnout/vypnout funkci ochrany proti krádeži

Nastavení hesla Poklepáním zadáte heslo pro ochranu proti krádeži.

Výchozí hodnota je 0000. Zadáním 0000 obnovíte 

heslo na výchozí nastavení. Výchozí kód neresetuje

heslo, když se zařízení při startu uzamkne.

Načíst tovární Pro obnovení továrních nastavení poklepejte na

nastavení YES (ANO)

Kalibrace dotyk. obr. DVD Poklepáním můžete kalibrovat dotykovou obrazovku



NASTAVENí
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ÚHEL mONITOrU

Úhel Nastavte úhel sklonu monitoru poklepáním na šipku nahoru/dolů

Monitor Zapnout Vypnout

Auto Vysunout ven    Zasunout

Zobrazit Vysunout ven Zůstane prodloužené

Manuálně Zůstane zasunuté Zasunout



NASTAVENí
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OSTATNí

Informace o softwaru Zobrazí verzi softwaru v přístroji

Podsvícení tlačítek vyberte si barvu podsvícení tlačítek

Jazyk Vyberte si svůj preferovaný jazyk rozhraní



NABíDKA EQ (EKVALIzÉr)

Vstup do nabídky EQ Poklepejte na tlačítko EQ v hlavním menu USB/SD/DISC. 
Existují tři nastavení pro ukládání změn do menu EQ.

zvukové efekty

1) SW Dotykem a posunutím můžete 
seřídit hladinu výstupního signálu
(line-out) subwooferu

2) BASS Dotykem a posunutím snížíte 
nebo zvýšíte hladinu basových 
tónů

3) TrEB Dotykem a posunutím snížíte 
nebo zvýšíte hladinu vysokých 
tónů

4) mODE Dotykem na levou nebo pravou 
šipku můžete volit mezi 
jednotlivými předvolbami 
ekvalizéru: 
Pop, Rock, Jazz nebo Uživatelské

Vyvážení

1) BAL Dotykem a posunutím můžete 
seřídit hlasitost výstupu levých a 
pravých reproduktorů

2) FADE Dotykem a posunutím můžete 
seřídit hlasitost výstupu předních 
a zadních reproduktorů

Loudness

1) ON/OFF Dotykem šipky povolíte nebo 
deaktivujete funkci loudness

26 27

poznámka:
n Vybrané nebo aktivní položky jsou zvýrazněny červeně.
n K nastavením EQ lze přistupovat v režimu USB/SD/DISC, avšak ne v režimu Rádio.
n Nastavení provedená v menu EQ se budou vztahovat na menu přehrávání jakéhokoli zdroje. 
n Hladina signálu subwooferu a nastavení basových / vysokých tónů se ukládají v 

nastavení “Uživatelský”.
n Vizuální střední poloha posuvníku je 0 dB / neutrální / nula.



SpECIFIKACE

TECHNICKÉ FUNKCE:

přEHrÁVAč mULTImÉDIí
n Přehrávač DVD
n Zadní port USB 2.0
n Čtečka karet SD/SDHC (až 32 GB)
n Přehrávání DVD: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid a JPEG
n Přehrávání SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 a JPEG

VŠEOBECNÉ FUNKCE
n Intuitivní uživatelské rozhraní (HMI) v 10 různých jazycích 
n HD TFT-LCD displej s úhlopříčkou 7"/17,8 cm a s poměrem stran 16:9, s rozlišením 800x480px 

a s ovládáním pomocí dotykové obrazovky    
n Tuner RDS s 30 předvolbami pro uložení stanic (18 FM / 12 AM)
n Zesilovač 4 x 40 Watt 
n Dolní propust 12dB/oct. pro výstup nízkých tónů
n Vícebarevné podsvícení tlačítek
n Dotyková ovládací tlačítka
n 1 x dálkové ovládání (IR)

A/V přípOJKY
n 4.1-CH předzesílené linkové výstupy  
n 1 x kompozitní video výstup (NTSC)  
n 1 x zadní vstup A/V-in
n 1 x video vstup pro zadní kameru s funkcí přepnutí

28 29
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zÁrUKA

30

zÁrUKA 2 rOKY

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení výrobku XZENT. Doporučujeme vám ponechat si původní obalový ma-
teriál pro případnou budoucí přepravu výrobku. Budete-li váš výrobek XZENT vyžadovat využití zá-
ruční služby, vraťte jej prosím prodejci, u něhož jste výrobek zakoupili, nebo distributorovi ve vaší
zemi. Záruka na tento výrobek XZENT se vztahuje na vady materiálů a zpracování a to po dobu DVOU
let od data, kdy byl výrobek původním kupujícím zakoupen u prodejce.

OmEzENí zÁrUKY

Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené:
1. Nesprávnou instalací a nesprávnou(-ými) síťovou(-ými) a audio přípojkou(-ami).
2. Vystavením vlhkosti, kapalinám, vysoké teplotě, slunečním paprskům nebo nadměrnému
znečištění a prašnosti.
3. Nehodami nebo nesprávným použitím, pokusy o neautorizované opravy a úpravami, které nebyly
výslovně autorizovány výrobcem.

Tato záruka se omezuje na opravu nebo výměnu vadného výrobku dle volby výrobce a nezahrnuje
jakékoliv další formy škod, ať už náhodné, následné nebo jiné. Záruka se nevztahuje na jakékoliv
přepravní náklady nebo škody způsobené přepravou nebo odesláním výrobku. Záruční práce ne-
budou provedeny, pokud tento záruční list nebude předložen s kompletně vyplněnými údaji o mo-
delu, výrobním čísle, adrese kupujícího a datu nákupu a s razítkem obchodníka spolu s originální
stvrzenkou o zaplacení!

mODEL XzENT:  XT7016

Výrobní číslo: ............................................................................................................................................

Datum nákupu: .........................................................................................................................................

Vaše jméno: ..............................................................................................................................................

Vaše adresa: ..............................................................................................................................................

Město:........................................................................................................................................................

Kraj:  ...................................................................... PSČ:...........................................................................

Stát: ...........................................................................................................................................................

Adresa a razítko obchodníka

Pokud byste kdykoli v budoucnu potřebovali tento produkt zlikvidovat, uvědomte si prosím, že odpad
z elektronických zařízení by neměl být vyhazován do domovního odpadu. Předejte jej prosím k 
recyklaci do místa, kde k tomu existuje vybavení.
Pro radu o recyklaci se obraťte na Váš místní úřad nebo na Vašeho obchodníka (Směrnice o odpadu
z elektrických a elektronických zařízení).

RoHS
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prÁVNí ODmíTNUTí ODpOVěDNOSTI

Obalový materiál tohoto artiklu i hotové zboží zabalené uvnitř plně odpovídají směrnici RoHS. V žádné
ze vstřikovaných plastových součástí produktu ani u desek tištěných spojů nebyly použity halogeno-
vané zpomalovače hoření.

Tento artikl zahrnuje technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna americkými patenty a
jinými právy stran na ochranu duševního vlastnictví korporace Rovi. Zpětný inženýring a demontáž
jsou zakázány. 

Logo SD je obchodní značkou SD Card Association.
Všechny ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků. 

Dolby, Dolby Surround, Prologic a symbol dvojitého D jsou obchodními značkami Dolby Laboratories. 

Řidič auta s nainstalovanou navigací nebo multimediálním systémem XZENT by měl znát místní do-
pravní zákony/dopravní předpisy platné v zemi, kde dochází k používání, a řídit se jimi. 
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