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NOTERA:
1. Tekniska specifikationer kan ändras utan att notis behövs ges i förväg. 
2. Produkten i denna förpackning kan också förbättras kontinuerligt av XZENT. Det betyder att 

beskrivningen av produktens funktion och även produktens användargränssnitt som visas i detta 
dokument kan skilja sig från levererad produkt.
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER

n Läs alla instruktioner. 
n Spara dessa instruktioner. De som använder enheten skall ha tillgång till denna manual.
n Uppmärksamma alla varningar. Följ alla instruktioner.
n Den här enheten är avsedd att användas i fordon med 12V DC-batteri och negativ jord. 
n Använd inte enheten på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual. Fel till följd av att 

instruktionerna i manualen inte följts kan göra garantin ogiltig.  
n Montera inte isär eller ändra enheten på något sätt, då detta kan göra garantin ogiltig. Försök inte 

att reparera eller serva enheten själv, utan kontakta istället en auktoriserad XZENT-återförsäljare. 
n Använd endast originaltillbehör vilka är anpassade och tillverkade för enheten, då risk för skador 

annars kan uppstå. Installera enheten enligt monteringsinstruktionerna genom att använda de 
medföljande monteringstillbehören. Krafterna vid en kollision är ibland stora. Felmonterade 
enheter utgör en stor risk för föraren och fordonets passagerare vid en olycka. 

n Skydda enheten från vatten och andra vätskor, vilka kan tränga in i enheten. Kortslutning eller till 
och med brand kan uppstå vid fukt.  

n Skydda mot kortslutning genom att aldrig föra in metallobjekt (såsom mynt eller metallverktyg) 
inuti enheten.

n Innan du byter en defekt säkring, försök att hitta orsaken till kortslutningen. Kontrollera kablarna! 
Om kortslutningen inte orsakades av ett strömförsörjningsfel eller kabelfel kan du byta ut den 
defekta säkringen mot en ny (med samma värde). Om kortslutningen fortfarande orsakar fel, 
kontakta en auktoriserad XZENT-återförsäljare. 

n Läs alltid användarguiden när du ansluter till en annan utrustning och läs säkerhetsinstruktionerna.
Anslut aldrig produkter som inte är kompatibla.  

n Var försiktig så att du inte tömmer bilbatteriet medan enheten används om bilmotorn är avstängd. 
Eftersom enheten använder en stor mängd energi, och batteriet bara laddas när motorn är igång, 
kan det hända att bilbatteriet laddar ur så att det inte längre går att starta motorn.  

n På grund av trafiklagar i vissa europeiska länder är det inte tillåtet för föraren att se på film under 
körning, då föraren kan distraheras. Respektera trafikreglerna i ditt land, då du annars riskerar 
böter i händelse av en olycka, eller att du till och med förlorar ditt försäkringsskydd. Var 
uppmärksam på ljudvolymen i ditt fordon, då du måste kunna höra externa ljud som till exempel
sirener från utryckningsfordon.

n Utsätt inte enheten för kraftiga stötar, då sådana kan resultera i mekaniska och/eller elektriska fel.
n Skulle du få problem eller har frågor i samband med installationen, kontakta din XZENT-

återförsäljare/importör.
n Den här enheten använder en laser av klass 1. Användning av kontroller eller justeringar eller 

utförande av andra procedurer av andra än de som specificeras här kan resultera i farlig 
exponering för koherent ljus. Öppna ej skydd och reparera ej själv. Servas endast av 
kvalificerad personal.



KNAppAR
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Funktionsknappar
1) EJECT: Tryck för att få ut skivan
2) MENY: Tryck för att öppna KÄLLMENYN

Tryck för att visa klockan på informationsskärmen medan enheten är 
påslagen och skärmen befinner sig i läget HEM/parkering. 

3) SRC: Tryck flera gånger tills önskad källa visas på TFT/informationsskärmen.
4) Vridratt: Vrid för att öka/minska volymen

Tryck för att starta, tryck och håll inne för att stänga av enheten
Medan enheten är på trycker du för att aktivera/inaktivera tyst-läget.

5) Skärm: Tryck för att dra skärmen in/ut.
Tryck och håll inne för att justera skärmens vinkel medan skärmen är på utsidan.

6) Lossa: Tryck för att lossa låssystemet på panelen. Panelen är klar för att tas bort.
Enheten stängs av automatiskt.

Annat:
7) Symbolen för Skiva på vänster sida av informationsskärmen.

Symbolen för Ingen skiva på vänster sida av informationsskärmen
8) RESET: Tryck för att genomdföra en återställning
9) SD-kortingång: SD/SDHC-kortingång

Micro SDHC-kortingången är till för navigation
10) Informationsskärm: Flerfunktions informationsskärm.
11) Borttagbar panel: Avlägsna för stöldskydd.
12) Fjärrsensor: Sensor för fjärrkontroll.
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FRONTpANELENS KNAppAR:

1 23 4 6 5 12



FJÄRRKONTROLL
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FJÄRRKONTROLL

Funktionsknappar

1) POWER  AV/PÅ 
2) EJECT Mata ut skiva 
3) MUTE  Tyst/Inaktivera Tyst ljudutgång 
4) SRC  Ändra källor 
5) KEYPAD  Skriv in spår/kapitel/titel  
6) VOL+  Öka volymen 
7) VOL-  Minska volymen 
8) INFO  Visa DVD-information 
9) GOTO  Öppna det numeriska tangentbordet på skärmen 
10) STOP/BAND  Stoppa DVD/byt radioband
11) SEL  Öppna EQ 
12) ESC  Stäng meny/EQ
13) MENU  Öppna huvudmenyn
14) BILD Växla mellan Ljusstyrka/Kontrast/Färg. Använd ▲/▼ (17) för att justera värdet
15) REPEAT A B  Ställ in start- och slutpunkt på DVD för repetition
16) OK  Spela/Pausa; Bekräfta
17) PILKNAPPAR Välj post; flytta pil
18) TITEL  Öppna DVD Titelmeny
19) ROT  Öppna DVD huvudmeny
20) REPETERA  Repetera spår/kapitel/titel
21) SKIPPA NÄSTA  Hoppa till nästa spår/kanal/kapitel/titel
22) SKIPPA FÖREGÅENDE  Hoppa till föregående spår/kanal/kapitel/titel
23) SNABBT BAKÅT  Snabbspolning bakåt; 50kHz nedåt i radioläget
24) SNABBT FRAMÅT  Snabbspolning framåt, 50kHz uppåt i radioläget
25) LJUD  Ändra ljudspråk för DVD 
26) ZOOM  Zooma in/ut
27) BILD  Ändra visningsläge för DVD
28) SUB-T  Ändra undertext för DVD 
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KÄLL-mENyN

KÄLL-mENyN

Öppna Käll-menyn

Det finns två sätt att öppna Käll-menyn
1) Touch-skärm Tryck i det övre vänstre hörnet på touch-skärmen för att återgå från 

aktuellt läge, förutom från Navigationsläget
2) Frontpanelens knappar Tryck på MENY för att öppna Käll-menyn
3) Fjärrkontroll Tryck ”Meny“

Funktionsknappar

n SD-KORT Tryck för att öppna läget för SD-kort
n USB Tryck för att öppna USB-källa
n Tuner Tryck för att öppna läget för Radio
n SETUP Tryck för att öppna Inställningar
n SKIVA Tryck för att öppna läget för Skiva
n AV Tryck för att öppna AV-läget
n KAMERA Tryck för att öppna Kamera-läget (bakåt)
n STANDBY Tryck för att aktivera Standby (TFT-av)
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RAdIO

RAdIOLÄGE

Funktionsknappar

1) Källa  Tryck för att återgå till Huvudmenyn 
2) AF Tryck för att aktivera/inaktivera AF-funktionen
3) TA  Tryck för att aktivera/inaktivera TA-funktionen 
4) REG  Tryck för att aktivera/inaktivera regionfunktionen
5) NÄSTA  Tryck för att hoppa till nästa tillgängliga station
6) FÖREG Tryck för att hoppa till föregående tillgängliga station
7) AS Tryck för att genomföra automatiskt stationsminne
8) BAND Tryck för att byta radioband (FM1 →FM2 → FM3 → AM1 →AM2 )
9) SCAN Tryck för att få en snabblyssning på respektive kanal. Tryck igen för att inaktivera SCAN 
10) Justera upp Tryck för att justera frekvensen uppåt med 50kHz
11) Justera ner Tryck för att justera frekvensen nedåt med 50kHz
12) Preset Tryck för att välja station

Tryck och håll inne för att spara aktuell frekvens

Informationsfält

13) BAND Visar aktuellt BAND
14) Frekvens Visar aktuell frekvens
15) PS Programstation – visar stationens namn, om detta är möjligt
16) Radiotext Visar radiotext, om detta är möjligt
17) Tid Visar tiden
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Notera:

n Valda och aktiva poster visas i rött.
n Den här enheten är utrustad med en RDS-mottagare. RDS är ett system som överför data 

ovanpå FM-radiosignalen. Tillgängligheten och innehållet beror på respektive radiostation och 
dess signalstyrka.  RDS genomför till exempel alternativa frekvensbyten automatiskt. AM-bandet 
stöder inte RDS-funktionen. 

n Du behöver ha AF-funktionen aktiverad för att kunna använda RDS och dess egenskaper.  
AF-funktionen är inaktiverad från början. Vi rekommenderar att du aktiverar AF när du startar 
upp den här enheten första gången. 
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UppSpELNING
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USB/Sd/SKIVA

Operation buttons
1) Källa Tryck för att öppna Huvudmenyn 
2) FÖREG Tryck för att hoppa till föregående spår. Tryck och håll inne för snabbspolning bakåt
3) Spela/Paus Tryck för att pausa/fortsätt uppspelning
4) NÄSTA Tryck för att hoppa till nästa spår. Tryck och håll inne för snabbspolning framåt
5) Repetera Tryck för att aktivera/inaktivera repetitionsfunktionen (repetera enskilt spår)
6) Blanda Tryck för att aktivera/inaktivera blandnings-funktionen (blandmappen)
7) Mapp upp Tryck för att hoppa upp en mappnivå
8) ROT Tryck för att hoppa till rotkatalogen
9) SCAN Tryck för att snabblyssna på respektive spår i mappen. Tryck igen för att stänga av SCAN
10) EQ Tryck för att öppna EQ
11) SÖK Tryck för att öppna tangentbordet för indexsökning
12) Lista Upp Tryck för att bläddra uppåt i listan
13) Mapp/spår Tryck på ett spår för att spela upp / Tryck på en mapp för att öppna den 
14) Lista Ner Tryck för att bläddra nedåt i listan

Informationsfält
15) Index Visar spårindex
16) Speltid Visar aktuell uppspelningstid
17) Filnamn Visar filnamn
18) ID3 info Visar tillgänglig ID3-information (bläddra i text)
19) Mappinnehåll Visar mappens innehåll (antingen mappar, spår, filmer eller bilder)

Notera:
n Valda eller aktiva poster visas i rött.

VIdEOUppSpELNING AV USB/Sd

Du kan styra din USB/SD-video direkt med uppspelningsmenyn och touch-skärmen.

Funktionsknappar
1) Spela/Paus Tryck för att pausa/fortsätt uppspelning
2) STOPP Tryck för att stoppa uppspelningen
3) REW Tryck för att spola bakåt (x4, x8, x16, x32)
4) FF Tryck för att spola framåt (x4, x8, x16, x32)
5) SUB-T Tryck för att gå igenom tillgängliga undertexter
6) LJUD Tryck för att gå igenom tillgängliga ljudspråk
7) ROT Tryck får att gå till ROT-menyn
8) SÖK Tryck för att öppna tangentbordet för indexsökning
9) EQ Tryck för att öppna EQ

1 1 2 3 4 5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13
16

17

18 19

12

15

14

VIdEOUppSpELNING AV SKIVA

Styr dina DVD-filmer direkt med uppspelningsmenyn och touch-skärmen. 
Om ingen speciell skärmmeny finns tillgänglig kan du trycka på den nedre delen av skärmen för att
öppna en kontrollmeny

Funktionsknappar
1) Spela/Paus Tryck för att pausa/fortsätt uppspelning
2) STOPP Tryck för att stoppa uppspelningen
3) REW Tryck för att spola bakåt (x4, x8, x16, x32)
4) FF Tryck för att spola framåt (x4, x8, x16, x32)
5) SUB-T Tryck för att gå igenom tillgängliga undertexter
6) LJUD Tryck för att gå igenom tillgängliga ljudspråk
7) ROT Tryck får att gå till ROT-menyn
8) SÖK Tryck för att öppna tangentbordet för indexsökning
9) EQ Tryck för att öppna EQ

1 2 3 4 5 6 7 8 9



INSTÄLLNINGAR
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SKÄRm

Inställningar består av sex huvudavdelningar.
Genom att trycka på motsvarande ikon kan du öppna respektive avdelning för att göra inställningar.

Styrka Ställ in skärmens ljusstyrka genom att trycka på pilarna för upp/ner

Kontrast Ställ in skärmens kontrast genom att trycka på pilarna för upp/ner

Färg Ställ in skärmens färgmättnad genom att trycka på pilarna för upp/ner



INSTÄLLNINGAR
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TId

Datum Ställ in datum genom att trycka på siffror och pilar

Tid Ställ in tid genom att trycka på siffror och pilar

Tidvisning Tryck för att välja 12-timmars eller 24-timmarsvisning



INSTÄLLNINGAR
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dVd

Bildformat Ställ in bildformat för DVD

Läge Ställ in DVD-skalningsläge

Föräldrakontroll Inställningar för föräldrakontroll, lösenordssyddat



INSTÄLLNINGAR
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SySTEm

Enhetsljud pip Aktivera/Inaktivera pip

Kameraspegel Aktivera/Inaktivera kameraspegelfunktionen

Antenn  Aktivera/Inaktivera antennstödet 

Stöldskydd Aktivera/Inaktivera stöldskyddsfunktionen

Ställ in Lösenord Tryck för att ange stöldskyddslösenord.Standardvärdet 

är 0000. Om du anger 0000 kommer lösenordet att 

återställas till standardvärdet. Standardkod återställer 

inte lösenordet när enheten låses vid uppstart.

Fabriksinställning Tryck JA för att ladda fabriksinställningarna

TS-kalibrering DVD Tryck för att kalibrera touch-skärmen



INSTÄLLNINGAR
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SKÄRmVINKEL

Ställ in skärmens vinkel genom att trycka på upp/ner-pilen

Skärm På Av

Auto Dra ut Dra in

Visa Dra ut Behåll utökad

Manuellt Behåll förminskad Dra in



INSTÄLLNINGAR
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ÖVRIGT

Mjuk Info Visar information om enhetens mjukvaruversion

Knappbelysning Välj färg på knappbelysningen

Språk Välj OSD-språk



EQ-mENyN

Öppna EQ-menyn Tryck på EQ-knappen I källmenyn för USB/SD/SKIVA. 
Det finns tre inställningar du kan göra i EQ-menyn.

Ljudeffekter

1) SW Tryck och dra för att justera 
subwooferns utnivå

2) BASS Tryck och dra för att minska 
eller öka basnivån

3) TREB Tryck och dra för att minska 
eller öka diskantnivån

4) MODE Tryck på vänster eller höger 
pil för att välja mellan de 
förinställda EQ-alternativen 
Pop, Rock, Jazz eller Användare

Balans

1) BAL Tryck och dra för att justera 
utgångs- volymen på vänster 
och höger högtalare

2) FADE Tryck och dra för att justera 
utgångs-volymen på de främre 
och bakre högtalarna

Loudness

1) ON/OFF Tryck på pilen för att aktivera 
eller inaktivera loudness-
funktionen

26 27

Notera:
n Valda eller aktiva poster är rödmarkerade.
n EQ-inställningarna kan kommas åt från källorna USB/SD/SKIVA, men inte från Radio-menyn.
n Justeringar som görs i EQ-menyn appliceras på alla uppspelningsmenykällor. 
n Subwoofer-nivån och bas/diskant-justerigarna sparas under LÄGET “Användare”.
n Sliderns centerposition är 0 dB / neutral / noll.



SpEcIFIKATIONER

TEKNISKA EGENSKApER:

MULTIMEDIASPELARE
n DVD-spelare
n Bakre USB 2.0-port
n SD/SDHC-kortläsare (upp till 32  GB)
n DVD-format: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid samt JPEG
n Uppspelningsformat för SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 samt JPEG

ALLMÄNNA EGENSKAPER
n Intuitiv HMI på 10 olika språk 
n 7"/17.8 cm 16:9 HD TFT-LCD-skärm med pixelupplösning på 800x480 och touch-skärmkontroll  
n RDS-mottagare med 30 förinställda stationer (18 FM/12 AM)
n 4 x 40 watts förstärkare 
n 12dB/oct. low-passfilter för sub-utgång
n Flerfärgsbelysning av knappar 
n Tryckkänsliga kontrollknappar
n 1 x IR-fjärrkontroll

A/V-ANSLUTNINGAR
n 4.1-CH preamp line-utgångar 
n 1 x kompositvideoutgångar (NTSC) 
n 1 x bakre A/V-In
n 1 x videoingång för backkamera med vridfunktion
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GARANTI
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2 ÅRS GARANTI

Bäste kund,

Tack för ditt köp av denna XZENT-produkt. Vi rekommenderar att spara original-förpackningen för
eventuell framtida transport av varan. Om din XZENT-produkt är i behov av garantiservice, var vänlig
returnera varan till den återförsäljare där den är inköpt, alternativt till distributören. Garantin för denna
XZENT-produkt gäller vid fel i material eller tillverkning och gäller under TVÅ år från inköpsdatum hos
återförsäljaren, samt gäller för den ursprungliga köparen.

BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN

Denna garanti gäller ej vid skador som uppkommit på grund av:
1. Felaktig installation eller felaktig anslutning av ljud- eller nätkablage.
2. Exponering för hög luftfuktighet, vätskor, hög värme, sol, eller överdriven smuts eller damm.
3. Olyckshändelse, misskötsel, otillbörliga reparationsförsök och modifikationer som ej specifikt är 

godkända av tillverkaren.

Denna garanti är begränsad till att omfatta reparation eller ersättning av en defekt vara i enlighet med
tillverkarens beslut och omfattar ingen form av skada, oavsett om den är oförutsedd, eller ett resultat
av följdskador. Garantin täcker ej transportkostnader eller skador som uppkommer vid transport eller
leverans av varan. Arbete relaterat till garantin utförs endast då detta garantibevis presenteras komplett
ifyllt med modellbeteckning, serienummer, inköpsadress, inköpsdatum, återförsäljarens stämpel,
samt inköpskvitto i original.

XZENT-mOdELL:  XT7016

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

Inköpsdatum: ..........................................................................................................................................

Ditt namn: ................................................................................................................................................

Din adress: ...............................................................................................................................................

Postnummer: ............................................................................................................................................

Ort: ...........................................................................................................................................................

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

Återförsäljarens adress och stämpel:

Om du någon gång i framtiden skulle behöva slänga denna produkt så vänligen notera att elektro-
niska föremål inte ska disponeras tillsammans med andra hushålls-sopor. Disponera produkten vid
närmaste återvinning-station. Kontakta ditt kommunkontor för att få mer råd och hjälp om detta.
(Återvinning av Elektroniska Föremål – Direktiv) 

RoHS
COMPLIANT

2002/95/EC
E13  10R 03 12571



FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Förpackningsmaterialet använt till denna produkt och även själva produkten inuti paketet är helt i 
enlighet med gällande RoHS-direktiv. Halogenerade flamskyddsmedel har inte använts i någon av
plastdelarna i produkten och inte heller i kretskortet. 

Denna produkt har en inbyggd kopieringsskydds-teknik som täcks av U.S patent och andra parters 
rättigheter inom Rovis Företag. Att utföra tekniska ändringar eller att demontera produkten är därmed
förbjudet. 

SD-logotypen är ett varumärke som tillhör SD Card Association. Alla övriga varumärken och 
kommersiella namn på denna produkt tillhör sina respektive ägare. 

Dolby, Dolby Surround, Prologic och double-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Föraren som har en XZENT navigeringsprodukt eller multimediaprodukt installerad ska vara medveten
om sina lokala trafik regler och regulationer som används i det land som produkten används i. 
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