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NOT:
1. Teknik özellikler daha önceden haber verilmeksizin değiştirilmeye tabidir.
2. Dahası, burada tanımlanan ürün, XZENT tarafından sürekli geliştirme ve iyileştirmeye tabi 

olduğundan, bu dökümanda verilen ürün kullanım tarifi ve gösterilen grafiksel kullanıcı arayüzü 
içeriği, teslim edilmiş olan gerçek ürününki ile farklılıklar içerebilir.  
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GÜVENLİK TALİMATI

n Bu talimatları iyice okuyun. 
n Bu talimatları saklayın. Cihazı kullanacak kişiler bu kılavuza erişebilmelidir.
n Tüm uyarıları göz önünde bulundurun. Tüm talimatlara uyun.
n Bu cihaz 12V DA batarya ve negatif topraklama içeren araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
n Cihazı kılavuzda belirtilenin dışında bir şekilde çalıştırmayın. Bu kılavuzda belirtilen talimatlara 

uyulmaması cihaz garantisinin geçersiz kalmasına neden olabilir. 
n Cihazın garantisini tehlikeye atabileceği için hiçbir şekilde cihazı parçalara ayırmayın ya da üzerinde 

değişiklik yapmayın. Cihaz üzerinde kendi başınıza onarım ya da bakım gerçekleştirmeye 
çalışmayın, bunun yerine yetkili bir XZENT satıcısına başvurun.

n Sadece cihaz için tasarlanan ve üretilen orijinal aksesuarları kullanın, aksi takdirde cihaza zarar 
verebilirsiniz. Ürün ile birlikte verilen montaj aksesuarlarını kullanarak montaj kılavuzuna göre 
cihazı kurun. Kazalarda ivme kuvveti bazen çok fazla olmaktadır. Yanlış şekilde monte edilen 
cihazlar kaza anında hem sürücü hem de araba için büyük bir risk taşımaktadır. 

n Ünitenin gövdesine su veya diğer sıvıların girmesini engelleyin. Aksi takdirde, kısa devre oluşabilir 
ya da yangın çıkabilir.

n Kısa devre oluşmaması için hiçbir şekilde cihaza metal bir nesne (madeni para ya da metalik 
aletler gibi) sokmayın.

n Arızalı sigortayı değiştirmeden önce, kısa devrenin nedenini bulmaya çalışın. Lütfen güç 
kaynağının kablolarına dikkat edin! Eğer kısa devre güç kaynağı ya da kablolardaki bir bozukluktan
kaynaklanmamışsa, bozuk sigortayı yenisiyle (aynı değerde) değiştirebilirsiniz. Eğer kısa devre 
hala devam ediyorsa, lütfen yetkili bir XZENT satıcısına başvurun.

n Başka bir cihaza bağladığınızda, detaylı güvenlik açıklamaları için kullanıcı rehberini okuyun. 
Uyumlu olmayan ürünleri birbirine bağlamayın.

n Arabanın motoru çalışmazken cihazı kullandığınızda arabanın aküsünün tamamen tükenmeme
sine dikkate edin. Cihaz yüksek miktarda enerji kullandığından ve akü de sadece motor çalışırken 
dolduğu için, akünün motorun çalıştırılmasını engelleyecek kadar enerji kullanması mümkündür.

n Avrupa ülkelerindeki farklı trafik kurallarına göre sürücünün görüş mesafesinde görüntülü ekranların 
bulundurulmasına, sürücünün dikkatini dağıtabileceğinden dolayı izin verilmemektedir. Lütfen 
ülkenizdeki trafik kurallarına uyun, yoksa bir kaza sonucunda ceza alabilirsiniz, hatta sigorta 
teminatınızı kaybedebilirsiniz. Polis sireni gibi dış sesleri duymak zorunda olduğunuz için, lütfen 
aracınızın içinde cihazınızın ses seviyesine özen gösterin. 

n Cihazı sert darbelere maruz bırakmayın. Bu durum cihazın mekanik ya da elektrik özelliklerine 
zarar verebilir.

n Kurulum sırasında oluşan herhangi bir probleminiz ya da sorunuz için lütfen XZENT satıcınıza 
danışın.

n Bu ünite Sınıf 1 tipi lazer kullanmaktadır.Burada belirtilenlerin dışında ayar yapmak , prosedür 
uygulamak tehlikeli ve zarar verici ışına maruz kalınmasına sebep olabilir. Kapağı açmayınız , onarım 
yapmayınız.Kalifiye personel barındıran servise başvurunuz.



DONANIMsAL TUşLAR
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İşlem düğmeleri
1) EJECT: Diski çıkarmak için basın
2) MENU: KAYNAK MENÜSÜNE girmek için dokunun

Bilgi ekranında saati görüntülemek için cihaz açık durumda ve ekran
HOME/Park konumundayken dokunun.

3) SRC: Seçtiğiniz kaynak TFT/bilgi ekranında görüntülenene kadar birden fazla kez basın
4) Döner düğme: Ses seviyesini yükseltmek/azaltmak için döndürün

Cihazı açmak için basın, kapatmak için basılı tutun
Cihaz açıkken sesi açmak/kapatmak için basın.

5) Ekran: Ekranı içeri/dışarı kaydırmak için basın.
Ekran dışarıdayken ekranın eğim açısını ayarlamak için basılı tutun.

6) Çıkarma: Panelin kilit sistemini açmak için basın. Panel ayrılmak üzere hazırdır.
Cihaz otomatik olarak kapanır.

Çeşitli:
7) Yükleyici durumu: KIRMIZI: disk yükleyicide

BEYAZ: yükleyicide disk yok
8) SIFIRLAMA: Bir sıfırlama işlemi gerçekleştirmek için basın
9) SD kart yuvası: SD/SDHC kart yuvası

Navigasyon kullanımı için Micro SDHC yuvası
10) Bilgi ekranı: Çok fonksiyonlu bilgi ekranı.
11) Çıkarılabilir panel: Hırsızlığa karşı çıkarın.
12) Uzaktan kumanda  

sensörü: Uzaktan kumanda için sensör.
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ÖN pANEL DONANIMsAL TUşLARI:
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UZAKTAN KUMANDA
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UZAKTAN KUMANDA

İşlem düğmeleri

1) POWER  Cihazı Aç/Kapat 
2) EJECT Diski çıkar 
3) MUTE  Ses çıkışını tamamen kapat/aç 
4) SRC  Kaynakları değiştir 
5) TUŞ TAKIMI  Parça/bölüm/şarkı adı gir  
6) VOL+  Ses seviyesini arttır 
7) VOL-  Ses seviyesini azalt 
8) INFO  DVD bilgilerini görüntüle 
9) GO  Ekran klavyesini aç 
10) STOP/BAND  DVD'yi durdur/radyo bandını değiştir
11) SEL  Ekolayzeri aç 
12) ESC  Menüyü/ekolayzeri kapat
13) MENÜ  Ana menüyü aç
14) PIC Parlaklık/Kontrast/Renk arasında geçiş yapın. Değeri ayarlamak için 

▲/▼ (17) tuşlarını kullanın.
15) AREPEAT A B  Tekrarlamak amacıyla DVD'de başlangıç ve bitiş noktaları belirleyin
16) OK  Yürüt/Durdur; Onayla
17) YÖN DÜĞMELERİ Öğeyi seç; imleci hareket ettir
18) TITLE  DVD Başlık menüsünü açar
19) ROOT  DVD ana menüsünü açar
20) REPEAT  Parça/bölüm/başlığı tekrarlar
21) SONRAKİNE ATLA  Sonraki parça/önayar/bölüm/başlığa geçer
22) ÖNCEKİNE ATLA  Önceki parça/önayar/bölüm/başlığa geçer
23) HIZLI GERİ Hızlı geri gitme, radyo modunda frekansı 50kHz azaltır
24) HIZLI İLERİ Hızlı ileri gitme, radyo modunda frekansı 50kHz arttırır
25) AUDIO  DVD ses dilini değiştirir 
26) ZOOM  Yakınlaştırır/uzaklaştırır
27) ANGLE  DVD görüntüleme açısını değiştirir
28) SUB-T  DVD altyazısını değiştirir 
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KAYNAK MENÜsÜ

KAYNAK MENÜsÜ

Kaynak Menüsüne Giriş

Kaynak Menüsüne iki şekilde ulaşabilirsiniz
1) Ekrana dokunarak Herhangi bir moddan geri dönmek için dokunmatik ekranın sol üst köşesine 

dokunun (Navigasyon modu hariç)
2) Ön panel tuşlarıyla Kaynak Menüsüne girmek için MENU tuşuna basın
3) Uzaktan Kumanda ”Menu“ tuşuna basın

İşlem düğmeleri

n SD-CARD SD kart moduna girmek için dokunun
n USB USB kaynağına girmek için dokunun
n Tuner Tuner moduna girmek için dokunun
n SETUP Ayar moduna girmek için dokunun
n DISC Disk moduna girmek için dokunun
n AV AV moduna girmek için dokunun
n CAMERA Kamera moduna (geri görüş) girmek için dokunun
n STANDBY Standby moduna girmek için dokunun
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RADYO

RADYO MODU

İşlem düğmeleri

1) Kaynak  Ana Menüye dönmek için dokunun 
2) AF AF fonksiyonunu açmak/kapatmak için dokunun
3) TA TA fonksiyonunu açmak/kapatmak için dokunun 
4) BÖL Bölgesel fonksiyonunu açmak/kapatmak için dokunun
5) SONRAKİ Sonraki mevcut radyo istasyonuna gitmek için dokunun
6) ÖNCEKİ Önceki mevcut radyo istasyonuna gitmek için dokunun
7) AS Otomatik radyo istasyonu saklama işlemi gerçekleştirmek için dokunun 
8) BAND Radyo bantları arasında geçiş yapmak için dokunun (FM1 → FM2 → FM3 →

AM1 →AM2 )
9) TARA Ön ayarlı her bir radyo istasyonunun ön dinlemesi için dokunun. SCAN'i kapatmak 

için yeniden basın. 
10) Yukarı ayarlama Frekansı 50kHz yukarı ayarlamak için dokunun
11) Aşağı ayarlama Frekansı 50kHz aşağı ayarlamak için dokunun
12) Ön ayar Ön Ayarı seçmek için dokunun

Mevcut frekansı Ön Ayar olarak kaydetmek için dokunarak tutun

Bilgi alanları

13) BAND Mevcut BAND'ı gösterir
14) BAND Mevcut frekansı gösterir
15) PS Program istasyonu – mevcutsa istasyon adını gösterir
16) Radyo metni Mevcutsa radyo metni gösterir
17) Saat Zamanı gösterir

10

Not:

n Seçili ve etkin öğeler kırmızı ile vurgulanmıştır.
n Bu ünite bir RDS radyoya sahiptir. RDS, FM radyo sinyali üzerinden veri aktaran bir 

sistemdir. RDS verilerinin elde edilebilirliği ve içeriği, ilgili radyo sinyaline ve  
sinyal gücüne bağlıdır. RDS, örneğin kullanıcı etkileşimi olmadan frekans değişimlerini 
sağlayan alternatif frekansları aktarmaktadır. AM radyo bandı, RDS fonksiyonunu desteklememektedir.

n RDS fonksiyonu ve özelliklerini kullanabilmek için AF fonksiyonunun etkinleştirilmiş olması gereklidir. 
n Fakat, AF özelliği fabrika çıkışında etkin halde değildir. Cihazın ilk defa açılmasının ardından AF 

özelliğinin hemen açılmasını tavsiye ederiz.
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pLAYBAcK
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UsB/sD/DİsK

İşlem düğmeleri
1) Kaynak Ana Menüye geçmek için dokunun 
2) ÖNCEKİ Önceki parçaya gitmek için dokunun Hızlı geri gitmek için dokunarak tutun
3) Oynat/Duraklat yürütmeyi duraklatmak/devam etmek için dokunun
4) SONRAKİ Sonraki parçaya gitmek için dokunun Hızlı ileri gitmek için dokunarak tutun
5) Tekrarla Tekrar fonksiyonunu açmak/kapatmak için dokunun (tek parça tekrar)
6) Karışık Karışık yürütme fonksiyonunu açmak/kapatmak için dokunun (karışık klasör)
7) Üst Klasör Doğrudan bir klasör yukarı gitmek için dokunun
8) KÖK Kök dizine gitmek için dokunun
9) TARA Klasördeki her parçanın bir ön dinlemesi için dokunun. SCAN'i kapatmak için 

yeniden basın.
10) EQ Ekolayzeri açmak için dokunun
11) ARA Dizine göre arama yapabilmenize olanak tanıyan klavyeyi açmak için dokunun
12) Liste Yukarı Listeyi yukarı kaydırmak için dokunun
13) Klasör/parça Yürütmeyi başlatmak için parça üzerinde dokunun / Klasöre girmek için klasör 

üzerinde dokunun 
14) Liste Aşağı Listeyi aşağı kaydırmak için dokunun

Bilgi alanları
15) Dizin Parça dizinini gösterir
16) Parça süresi Mevcut yürütme süresini gösterir
17) Dosya adı Dosya adını gösterir
18) ID3 bilgisiMevcut ID3 bilgilerini gösterir (kayan metin)
19) Klasör içeriği Klasör içeriğini gösterir (klasörler, parçalar, videolar ya da resimler)

Not: Seçili ya da etkin öğeler kırmızı ile vurgulanmıştır.

VIDEO OYNATMA UsB/sD

Oynatma menüsünü ve dokunmatik ekran işlemini kullanarak doğrudan USB/SD videolarını
yönetebilirsiniz.

İşlem düğmeleri
1) Oynat/Duraklat yürütmeyi duraklatmak/devam etmek için dokunun
2) DURDUR Yürütmeyi durdurmak için dokunun
3) REW Geri sarmak için dokunun (x4, x8, x16, x32)
4) FF İleri sarmak için dokunun (x4, x8, x16, x32)
5) A.YAZI .Mevcut altyazılar içinden seçim yapmak için dokunun
6) SES Mevcut ses dilleri arasından seçim yapmak için dokunun
7) KÖK KÖK menüye gitmek için dokunun
8) ARA Dizine göre arama yapabilmenize olanak tanıyan klavyeyi açmak için dokunun
9) EQ Ekolayzeri açmak için dokunun
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VIDEO OYNATMA DIsK

Yürütme menüsü ve dokunmatik işlemleri kullanarak DVD'lerinizi doğrudan çalıştırabilirsiniz. 
Eğer herhangi bir özel ekran menüsü mevcut değilse ekranın alt kısımına dokunarak kontrol 
çubuğunu açın.

İşlem düğmeleri
1) Oynat/Duraklat yürütmeyi duraklatmak/devam etmek için dokunun
2) DURDUR Yürütmeyi durdurmak için dokunun
3) REW Geri sarmak için dokunun (x4, x8, x16, x32)
4) FF İleri sarmak için dokunun (x4, x8, x16, x32)
5) A.YAZI .Mevcut altyazılar içinden seçim yapmak için dokunun
6) SES Mevcut ses dilleri arasından seçim yapmak için dokunun
7) KÖK KÖK menüye gitmek için dokunun
8) ARA Dizine göre arama yapabilmenize olanak tanıyan klavyeyi açmak için dokunun
9) EQ Ekolayzeri açmak için dokunun

1 2 3 4 5 6 7 8 9



KURULUM
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EKRAN

Kurulum altı ana bölümden oluşmaktadır.
Simgelere dokunarak ayarları gerçekle�tirmek üzere ilgili bölüme ula�ırsınız.

Parlaklık Yukarı/aşağı oklara dokunarak ekran parlaklığını ayarlayın

Kontrast Yukarı/aşağı oklara dokunarak ekran kontrastını ayarlayın

Renk Yukarı/aşağı oklara dokunarak ekran renk doygunluğunu ayarlayın



KURULUM
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ZAMAN

Tarih Oklara ve rakamlara dokunarak tarihi ayarlayın

Zaman Oklara ve rakamlara dokunarak zamanı ayarlayın

Saat Modu 12 saat ya da 24 saat modu arasından seçim yapmak için dokunun



KURULUM
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DVD

En boy oranı DVD en boy oranını ayarlayın

Mod DVD ölçeklendirme modunu ayarlayın

Ebeveyn kontrolü Ebeveyn kontrolü ayarlamaları, şifre korumalı



KURULUM
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sİsTEM

Cihaz Sinyal Sinyal sesini açın/kapatın

Ayna Kamera Ayna kamera fonksiyonunu açın/kapatın

Anten Gücü Anten fantom desteğini açın/kapatın 

Hırsızlık Önleyici Hırsızlık önleme fonksiyonunu açın/kapatın

Şifre Belirleme Hırsızlık önleyici şifresini girmek için dokunun. 

Varsayılan değer: 0000 Giriş yapma 0000, şifreyi 

varsayılan değerine ayarlayacaktır. Kurulumda 

cihazlar kilitlenirse varsayılan kod şifreyi sıfırlamaz.

Fabrika Değerleri Varsayılan fabrika değerlerinin yüklenmesi için EVET'e dokunun

TS Kalibrasyonu DVD Dokunmatik ekranı kalibre etmek için dokunun



KURULUM
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EKRAN AÇIsI

Açı Yukarı/aşağı okuna dokunarak ekranın eğim açısını ayarlayın

Ekran Açık Kapalı

Otomatik Dışa kaydır İçe kaydır

Göster Dışa kaydır Dışarıda kalır

Elle İçerde kalır İçeri kaydır



KURULUM
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DİĞER

Yazılım Bilgileri Cihazın yazılım sürümlerini gösterir

Tuş Aydınlatması Tuş arka ışığı aydınlatma rengini seçin

Dil Tercih ettiğiniz OSD dilini seçin



EQ MENÜsÜ

EQ Menüsüne Giriş USB/SD/D�SK kayna�ı menüsünde EQ dü�mesine dokunun. 
EQ menüsünde uygulanabilir üç ayar mevcuttur.

ses Efektleri

1) sW Subwoofer çıkış seviyesini 
ayarlamak için dokunun ve kaydırın

2) BAs Bas seviyesini azaltmak ya da 
arttırmak için dokunun ve kaydırın

3) TIZ Tiz seviyesini azaltmak ya da 
arttırmak için dokunun ve kaydırın

4) MODE Ekolayzer ön ayarları arasından 
seçim yapmak için sol ya da sağ
oka dokunun Pop, Rock, Jazz ya 
da Özel

Denge

1) BAL Sol ve sağ hoparlörlerin ses 
seviyesini ayarlamak için dokunun 
ve kaydırın

2) FADE Ön ve arka hoparlörlerin ses 
seviyesini ayarlamak için dokunun 
ve kaydırın

ses şiddeti

1) Aç/Kapat Ses şiddeti fonksiyonunu 
etkinleştirmek ya da devre dışı 
bırakmak için oka dokunun

26 27

Not:
n Seçili ya da etkin öğeler kırmızı ile vurgulanmıştır.
n Ekolayzer ayarlarına USB/SD/DİSK kaynağı modunda erişilebilir fakat Radyo menüsünden erişilemez.
n Ekolayzer menüsünde yapılan ayarlamalar tüm kaynaktan yürütme menüsüne uygulanır. 
n Subwoofer hattı seviyesi ve bas / tiz ton kontrolü ayarları "Özel" MOD altında kaydedilir.
n Kayar ayarlama çubuğunun merkez konumu 0 dB / nötr / sıfırdır.



ÖZELLIKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER:

ÇOKLU ORTAM OYNATIcI
n DVD yükleyici
n AVRCP özelliğine sahip A2DP
n SD/SDHC kart okuyucu (en fazla 32 GB)
n DVD yükleyici yürütme: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid ve JPEG
n SD/USB yürütme: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 ve JPEG

GENEL ÖZELLİKLER
n 10 farklı dilde sezgisel HMI 
n 800x480 piksel çözünürlüğe sahip 7"/17.8 cm 16:9 HD TFT-LCD ekran ve dokunmatik kontrol  
n 30 ön ayarlı istasyona (18 FM/12 AM) olanak tanıyan RDS özellikli radyo
n 4 x 40 watt amplifikatör 
n Alt hat çıkışı için 12dB/oct. düşük geçişli filtre
n Çok renkli tuş aydınlatma 
n Dokunmatik sensör kontrol düğmeleri
n 1 x IR uzaktan kumanda

A/V-BAĞLANTILARI
n 4.1-CH ön amfi hat çıkışı 
n 1 x kompozit video çıkışı (NTSC) 
n 1 x arka A/V Girişi
n 1 x anahtarlama özelliğine sahip arka görüş kamerası için video girişi

28 29
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GARANTI

30

GARANTI 2 YIL

Sayın müşterimiz,

Bu XZENT ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün gelecekte taşınabilmesi için orijinal 
ambalaj malzemesinin saklı tutulmasını tavsiye ederiz. XZENT ürününüz için garanti hizmetine ihtiyaç
duyulduğunda, lütfen satın alındığı bayiye veya ülkenizdeki distributöre gönderiniz. Bu XZENT ürünü,
arızalı parça veya işçiliğe karşılık, gerçek alıcının bayiden satın aldığı tarihten itibaren İKİ yıl süreyle
garanti kapsamındadır.

GARANTİ KIsITLAMALARI

Bu garanti aşağıda belirtilen hasarlara karşı garanti sağlamaz:
1. Uygun olmayan kurulum, hatalı audio veya ana bağlantı(lar).
2. Aşırı nem, su baskını, güneş ışınlarına maruz kalma veya aşırı kir ya da toz. 
3. Kazalar veya kötü kullanımlar, üretici firma tarafından açıkça yetkilendirilmediği yetkin olmayan bir 

kişinin tamir girişimi ve modifikasyonları.

Bu garanti, üreticinin opsiyonunda kusurlu ürünün tamiri veya değiştirilmesi ile sınırlıdır ve önemli,
önemsiz veya diğer şekillerdeki herhangi bir hasarı kapsamaz. Bu garanti nakliye bedeli ya da nakliye
veya taşıma nedeniyle oluşabilecek hasarları kapsamaz. Garanti hizmeti; garanti belgesi ile beraber
model, seri numarası, alıcının adresi, satın alınma tarihi ve orijinal faturada satıcının kaşesi tam 
olarak sunulmadan gerçekleştirilmeyecektir!

XZENT MODELİ: XT7016

Seri numarası: .........................................................................................................................................

Satın Alma Tarihi: ....................................................................................................................................

İsminiz: ....................................................................................................................................................

Adresiniz: ................................................................................................................................................

İlçe: ..........................................................................................................................................................

İl: .............................................................. Posta kodu:...........................................................................

Country: ..................................................................................................................................................

Satıcının adresi ve kaşesi

Gelecekte herhangi bir zamanda, bu ürünü elden çıkarmanız gerektiğinde, elektriksel ürün atıklarının
ev atıklarıyla birlikte elden çıkarılmaması gerektiğini lütfen unutmayın. 
Lütfen ilgili tesislerin bulunduğu yerlerde geri dönüşüm için teslim ediniz.
Geri dönüşüm ile ilgili tavsiye almak için yerel yetkililere ya da ürünü satın aldığınız perakendeciye 
danışınız (Elektriksel Atıklar ve Elektronik Ekipman Talimatnamesi). 
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YAsAL UYARILAR

Bu öğenin ambalaj malzemesi ve içinde bulunan nihai ürün RoHS Talimatnamesi ile tamamen 
uyumludur. Bu ürünün hiçbir plastik enjeksiyon parçasında ya da baskılı devre levhasında halojenli
alev geciktiriciler  bulunmamaktadır.

Bu öğe ABD patentleri ve Rovi şirketinin diğer fikri taraf hakları tarafından korunmakta olan kopya 
koruma teknolojisini içermektedir. Tersine mühendislik yapılması ve sökülmesi yasaktır. 

SD logosu SD Kart Birliğinin bir ticari markasıdır.
Diğer bütün markalar ve ticari isimler kendi sahiplerinin mülkiyeti altındadır. 

Dolby, Dolby Surround Prologic ve çift D sembolü Dolby Laboratories’in ticari markalarıdır. 

XZENT navigasyon ve multimedya sistemi kurulu bir otomobilin sürücüsü, aracın kullanıldığı ülkedeki
mevcut yerel trafik kanunlarını/trafik düzenlemelerini bilmek ve uygulamak zorundadır.  

32 33



www.xzent.com

K U L L A N I M  K I L A V U Z U  

Rev.A


