UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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2-Din Infotainer X-422
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O této příručce
Tato příručka obsahuje důležité informace a upozornění týkající se fungování této jednotky XZENT.
Uložte ji prosím na místo, kde k ní budete mít později přístup.
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Poznámka 1.Popisy a další informace uvedené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.

2.Obrázky uvedené v této příručce a některé snímky rozhraní se mohou od skutečného zařízení lišit..
3.Technické údaje a design tohoto modelu se mohou změnit bez předchozího oznámení.
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Přečtěte si celou příručku. Dbejte všech varování. Postupujte podle uvedených pokynů.
Tuto příručku si uschovejte. Příručka musí být k dispozici každému, kdo tento přístroj používá.
Toto zařízení je určeno pro použití ve vozidlech s 12V DC baterií a zápornou kostrou.
Nepoužívejte přístroj jiným způsobem, než jak je uvedeno v této příručce. Nedodržení uvedených
pokynů může způsobit ztrátu záruky.
V žádném případě přístroj nerozebírejte ani na něm neprovádějte žádné úpravy, dojde tak ke ztrátě
záruky. Nepokoušejte se přístroj opravovat sami, v případě potřeby se obraťte na autorizovaného
prodejce XZENT.
Používejte pouze originální příslušenství navržené a vyrobené speciálně pro tento přístroj. V opačném
případě hrozí nebezpečí poškození. Přístroj instalujte podle návodu k montáži, použijte přiložené
montážní příslušenství. Síly zrychlení při nehodách mohou být obrovské. Nesprávně namontované
zařízení představuje při nehodě vážné riziko pro řidiče i cestující.
Chraňte přístroj před vodou a jinými tekutinami, které by se mohly do přístroje dostat. Mohlo by dojít ke
zkratu nebo dokonce k požáru.
Chcete-li předejít zkratu, do přístroje nikdy nevkládejte žádné kovové předměty (např. mince nebo
kovové nástroje).
Před výměnou vadné pojistky se pokuste vyhledat příčinu zkratu. Věnujte pozornost kabelům napájení!
Pokud zkrat není způsoben výpadkem napájení nebo vadou elektroinstalace, vadnou pojistku můžete
vyměnit za novou (stejné hodnoty). Pokud zkrat trvá, obraťte se na autorizovaného prodejce XZENT.
Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití, kde naleznete informace o
kompatibilitě a pokyny pro elektrické zapojení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.
Dávejte pozor, abyste používáním přístroje nezpůsobili vybití akumulátoru při vypnutém motoru
automobilu. Protože přístroj spotřebovává značné množství energie a akumulátor se nabíjí pouze při
spuštěném motoru, může se stát, že se akumulátor vybije do takové míry, že motor již nebude možné
nastartovat.
Podle zákonů různých evropských zemí není povoleno za jízdy pouštět filmy na monitorech, které
jsou v zorném poli řidiče, protože to může odvádět pozornost řidiče. Řiďte se prosím silničními předpisy
své země, neboť v případě nehody vám hrozí udělení pokuty či dokonce ztráta pojistného krytí. Dávejte
pozor na hlasitost přehrávání ve vozidle, nesmí přehlušit zvuky zvenčí, jako jsou například policejní
sirény apod.
Nevystavujte přístroj tvrdým nárazům. Může dojít k mechanickému nebo elektrickému poškození
přístroje.
Tato jednotka využívá laser třídy 1. Při provádění jiných postupů než těch, které jsou uvedeny v této
příručce, může hrozit nebezpečné vystavení koherentnímu světlu. Neotvírejte kryty a nepokoušejte se
opravovat něco sami. Obraťte se na kvalifikovaný personál.
V případě jakýchkoli problémů či dotazů ohledně instalace zařízení se obraťte na svého prodejce/
dodavatele XZENT.
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
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Zapnutí či vypnutí přístroje
Žádná funkce
Ztlumení či zapnutí zvukového výstupu
Změna zdrojů (režimů)
Výběr skladby/kapitoly/titulu
Zvýšení hlasitosti
Snížení hlasitosti
Žádná funkce
Žádná funkce
Změna rozhlasového pásma
Otevření EQ
Žádná funkce
Otevření hlavní nabídky
Žádná funkce
Žádná funkce

Žádná funkce
Žádná funkce
Žádná funkce

Přehrávač médií: přejít na další skladbu/kapitolu/titul/
Rádio: přejít na další předvolenou stanici

22. SKIP PREVIOUS

Přehrávač médií: přejít na předchozí skladbu/kapitolu/titul

Žádná funkce
Žádná funkce
Žádná funkce
Žádná funkce
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X-422 KLÁVESY NA PŘEDNÍM PANELU

A

C

MEDIA
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FAV

3

1
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CAM
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NAV

7

B

Ovládací tlačítka / tlačítka dotykového displeje:
1.

Zapnutí/vypnutí:

2.
3.
4.
5.

Home:
Hlasitost:
NAV:
CAM:

6.
7.

FAV:
RESET:

Dlouhým stisknutím se zařízení vypne/zapne
Krátkým stisknutím se ztlumí zvuk
Krátkým stisknutím se přejde do HLAVNÍ NABÍDKY
Otáčením se mění hlasitost
Po stisknutí přejdete do režimu NAVIGACE
Po stisknutí přejdete do režimu CAM
Po dalším stisknutí přejdete do režimu CAM2 (pouze duální režim)
Klepnutím zvolíte oblíbený obsah
Stisknutím se provede reset

Různé:
A.
B.
C.

Vestavěný mikrofon
Infračervený senzor
Media Card Micro-SD
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HLAVNÍ NABÍDKA

A
A

A

Hodiny

Dlouhým stisknutím se otevře datum a čas v režimu celé obrazovky.
Opětovným dotykem obrazovky z režimu celé obrazovky odejdete.

HLAVNÍ NABÍDKA
Zobrazenou stránku lze měnit přejížděním po obrazovce doleva nebo doprava
Výběr zdroje se provádí dotykem příslušné ikony
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REŽIM FM RÁDIO
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Ovládací tlačítka pro režim FM RÁDIO
1.
2.

Přepínač DAB/FM
PÁSMO

Stisknutím se přímo přepíná mezi FM a DAB
Stisknutím se přepínají rozhlasová pásma (FM1 > FM2 > FM3)
Pásmo = Zobrazuje aktivní pásmo
3.
Stupnice
Přejížděním po stupnici doleva a doprava lze vyhledávat stanice
4.
Předvolba
Stisknutím vyberete předvolbu
Stisknutím a podržením tlačítka uložíte aktuální frekvenci jako
předvolenou
5.
Nastavení rádia
Stisknutím otevřete vyskakovací menu pro nastavení rádia
6.
PŘEDCHOZÍ / Ladění směrem dolů Dlouhým stisknutím vyhledáte předchozí dostupnou stanici
Stisknutím posunete frekvenci o 50 kHz dolů
7.
DALŠÍ / Ladění směrem nahoru
Dlouhým stisknutím vyhledáte další dostupnou stanici
Stisknutím posunete frekvenci o 50 kHz nahoru
8.
Klávesnice
Stisknutím otevřete klávesnici a můžete nastavit frekvenci přímo
9.
RDS text
Stisknutím otevřete RDS textové pole (rádiový text), pokud je k
dispozici
Informační pole
10. Informace o zdroji
Zobrazení aktivního zdroje
11. Čas
Zobrazení času, synchronní se signálem GPS
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Nastavení FM rádia (vyskakovací menu)
1.
2.

EQ
Automatické uložení

3.
4.
5.
6.
7.

Režim
Pásmo
AF
TA
Zavřít

Stisknutím tohoto tlačítka přejdete k nastavení ekvalizéru
Stisknutím tlačítka Start přejdete na automatické uložení tlačítek
předvolby
Stisknutím lze přepínat mezi LOC/DX
Stisknutím se přepínají rozhlasová pásma (FM1 > FM2 > FM3)
Stisknutím vypnete/zapnete funkci AF
Stisknutím zapnete/vypnete funkci TA
Stisknutím skryjete nastavení rádia

Poznámka:
n
Vybrané a aktivní položky jsou zvýrazněny oranžově.
n
Tento přístroj obsahuje rádio RDS. RDS je systém, který přenáší data souběžně s
rozhlasovým FM vysíláním. Dostupnost a obsah RDS dat závisí na příslušné rozhlasové
stanici a její síle signálu. RDS přenáší například alternativní frekvence, které umožňují změnu
frekvence bez zásahu uživatele.
n
Abyste mohli využívat funkce RDS, musíte mít aktivovanou funkci AF.
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DAB TUNER MODE
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Ovládací tlačítka pro režim DAB RÁDIO
1.
Přepínač DAB/FM
Stisknutím se přímo přepíná mezi FM a DAB
2.
Předvolba
Stisknutím vyberete předvolbu
Stisknutím a podržením tlačítka uložíte aktuální stanici jako předvolenou
3.
Nastavení DAB
Stisknutím otevřete vyskakovací menu pro nastavení DAB
4.
PŘEDCHOZÍ /
Stisknutím přejdete na předchozí stanici ve stejném souboru
Ladění směrem dolů
Dlouhým stisknutím přejdete na předchozí dostupný soubor
5.
DALŠÍ /
Stisknutím přejdete na další stanici ve stejném souboru
Ladění směrem nahoru Dlouhým stisknutím přejdete na další dostupný soubor
6.
Seznam DAB
Krátkým stisknutím zobrazíte seznam výsledků vyhledávání
Dlouhým stisknutím spustíte komfortní vyhledávání
7.
DLS- text/slideshow
Stisknutím otevřete DLS textové pole (rádiový text), pokud je k dispozici
8.
Režim řazení
Stisknutím změníte řazení podle ABC nebo ID
9.
Vyhledávání
Stisknutím spustíte komfortní vyhledávání
Dlouhým stisknutím spustíte úplné vyhledávání
Informační pole
10. Počet stanic
11. Informace o zdroji
12. Čas
13. Kvalita signálu

14.
15.

Název stanice
Přehrávaná stanice

Zobrazí celkový počet radiových stanic
Zobrazení aktivního zdroje
Zobrazení času, synchronní se signálem GPS
Zobrazení: Černá = není anténa/signál
Červená = špatný příjem > žádný poslech nebo časté výpadky
Oranžová = příjem > může docházet k výpadkům
Zelená > dobrý příjem
Volitelné stanice
Zobrazí název stanice
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Nastavení DAB rádia (vyskakovací menu)
1.
EQ
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete k nastavení ekvalizéru
2.
Plné vyhledávání EQ
Stisknutím se zahájí plné vyhledávání v pásmu DAB
3.
Komfortní vyhledávání
Stisknutím se zapíná/vypíná komfortní vyhledávání (při prvním přechodu na DAB
plné vyhledávání)
4.
Sledování DAB-DAB
Stisknutím se zapíná/vypíná sledování služby (DAB-DAB – pouze v případě
dostupnosti)
5.
Napájení DAB
Stisknutím se zapíná/vypíná fantomové napájení DAB (12 V DC)
6.
Zavřít
Stisknutím skryjete nastavení DAB
Informační pole
7.
Verze

Zobrazení verze firmwaru DAB

1

Plné vyhledávání (vyskakovací menu)
1.
Storno
Stisknutím zrušíte funkci plného vyhledávání
11
Manual X-222_de_en.indd 11

08.01.18 12:50

REŽIM USB / IPOD
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Ovládací tlačítka pro USB a iPod
1.
Stavový řádek
Poklepáním lze přejít na libovolný čas přehrávání (pouze pro USB)
2.
Nastavení médií
Stisknutím otevřete vyskakovací menu pro nastavení médií
3.
PŘEDCHOZÍ
Stisknutím přejdete na předchozí skladbu
4.
PŘEHRÁVÁNÍ/
Stisknutím pozastavíte/znovu spustíte přehrávání
POZASTAVENÍ
5.
DALŠÍ
Stisknutím přejdete na další skladbu
6.
SEZNAM
Stisknutím zobrazíte seznam souborů
Informační pole
7.
Informace o zdroji
8.
Obal
9.
Čas
10. ID3
11. Informace o přehrávání

Zobrazení aktivního zdroje
Zobrazí obal alba právě přehrávané skladby, pokud je k dispozici
Zobrazení času, synchronní se signálem GPS
Zobrazení ID3 právě přehrávané skladby
Zde se zobrazí čas aktuálního přehrávání (vlevo aktuální
čas, uprostřed číslo skladby, vpravo celkový čas
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USB, iPod (vyskakovací menu)
1.
EQ
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete k nastavení ekvalizéru
2.
Klávesnice
Stisknutím otevřete klávesnici a můžete vybrat přímo číslo skladby
3.
Náhodné přehrávání
Stisknutím zapnete/vypnete funkci náhodného přehrávání (náhodné > složka
> vše > vyp.)
4.
Opakování
Stisknutím přepnete opakování (jednou > složka > vše > vyp.)
5.
Zavřít
Stisknutím skryjete nastavení USB
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Seznam USB audio/video
1.
Rychlý výběr
2.

Složka

3.

Soubor

4.
5.
6.
7.

Audio
Video
Klávesnice
Seznam

Zde lze procházet mezi čísly/písmeny, po stisknutí čísla/písmena
přejdete přímo na první soubor s názvem začínajícím tímto písmenem.
Stisknutím ikony přejdete na USB o složku výš (odchod z aktivní složky;
o úroveň výš)
Stisknutím řádku spustíte přehrávání (audio nebo video)
Stisknutím a přejížděním nahoru/dolů lze procházet seznamem
Stisknutím této ikony se otevře seznam audio souborů / režim
Stisknutím této ikony se otevře seznam video souborů / režim
Stisknutím otevřete klávesnici a můžete vybrat přímo číslo skladby
Stisknutím seznam skryjete
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USB / IPOD MODE
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Audio seznam na iPodu
1.

Rychlý výběr

2.

Složka

3.

Soubor

4.
5.
6.
7.
8.

Seznamy skladeb
Umělci
Skladby
Alba
Klávesnice

9.

Zavřít

Zde lze procházet mezi čísly/písmeny, po stisknutí čísla/písmena
přejdete přímo na první soubor s názvem začínajícím tímto písmenem.
Stisknutím ikony přejdete na iPodu o složku výš (odchod z aktivní
složky; o úroveň výš)
Stisknutím řádku spustíte přehrávání (audio nebo video)
Stisknutím a přejížděním nahoru/dolů lze procházet seznamem
Stisknutím můžete třídit seznam a zobrazit všechny seznamy skladeb
Stisknutím můžete třídit seznam a zobrazit všechny umělce
Stisknutím můžete třídit seznam a zobrazit všechny skladby
Stisknutím můžete třídit seznam a zobrazit všechna alba
Po přejetí na druhou stránku a stisknutí lze otevřít klávesnici a zadat
přímo číslo skladby
Stisknutím seznam skryjete
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SNADNÉ PŘIPOJENÍ

K zařízení můžete přes USB připojit svůj chytrý telefon s operačním systémem Android.
Nastavení připojení proveďte podle pokynů na obrazovce.
Poznámka:
Zapněte si na svém telefonu režim USB debugging. V případě chyby licence si váš telefon
automaticky stáhne z internetu nový licenční soubor. Musíte mít tedy zapnutý mobilní internet.
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REŽIM BT
Ovládací tlačítka BT
1.
Telefon
2.
Synchronizace seznamu
3.
Nastavení BT
4.
Oblíbené kontakty
5.
Telefonní seznam /
výpis volání
6.
Klávesnice
7.
BT audio
8.
Smazat
Informační pole
9.
Informace o zdroji
10. Informační pole
11.
12.

Stisknutím zobrazíte seznam telefonů spárovaných se zařízením
Stisknutím zahájíte ruční synchronizaci telefonního seznamu
Stisknutím otevřete vyskakovací menu pro nastavení BT
Stisknutím zobrazíte režim oblíbené kontakty, pokud není aktivní
Stisknutím přejdete do režimu výpisu telefonního seznamu
Stisknutím otevřete klávesnici, na které můžete vytočit číslo
Stisknutím otevřete a spustíte přehrávání A2DP / BT audio
Stisknutím vymažete telefon ze seznamu spárovaných zařízení
Zobrazení aktivního zdroje
Ukazuje, zda je mobilní telefon připojený a zobrazuje informace o
mobilním připojení

Čas
Zobrazení času, synchronní se signálem GPS
Název aktivního telefonu Zobrazení názvu aktivního telefonu
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Nastavení BT (vyskakovací menu)
1.
EQ
Stisknutím se otevře režim ekvalizéru
2.
Automatické připojení
Stisknutím se zapíná/vypíná automatické připojení
3.
Automatické přijmutí hovoru Stisknutím se zapíná/vypíná automatické přijmutí hovoru
4.
Zesílení mikrofonu
Šipkami doleva a doprava se nastavuje zesílení mikrofonu
5.
Nastavení PIN
Stisknutím se otevře klávesnice, kde můžete nastavit PIN
6.
Zavřít
Stisknutím skryjete nastavení BT
16
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Obrazovka Oblíbené kontakty
1.
Přidat „+“
Stisknutím tlačítka můžete přidávat oblíbené kontakty z telefonního seznamu
2.
Smazat „X“
Stisknutím tlačítka můžete oblíbené kontakty smazat
3.
Oblíbené kontakty
Stisknutím kontaktu zahájíte volání

3
2

1

2
1

3

4

Obrazovka telefonního seznamu
1.
Rychlý výběr
Zde lze procházet mezi čísly/písmeny, po stisknutí čísla/ písmena
přejdete přímo na první soubor s názvem začínajícím tímto písmenem
2.
Telefonní seznam
Stisknutím/rolováním můžete procházet mezi kontakty v seznamu
3.
Výpis volání
Zobrazený seznam lze změnit stisknutím ikony Telefonní seznam / Volaná
čísla / Přijaté hovory / Zmeškané hovory
Informační pole
4.
Informační pole
Zobrazuje stav synchronizace s telefonním seznamem v mobilu
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REŽIM BT
Obrazovka klávesnice
1.
Číslice/mazání
2.

Pro zadání stiskněte (0 až 9) nebo *, +, # (hvězdička, plus, křížek)
Stisknutím vymažete poslední zadání
Přijmete / uskutečníte hovor
Stisknout k přímé volbě navigace (u aktivního BT hovoru)

Přijmout hovor

3.
NAV
Informační pole
4)
Zobrazení čísla

Zde se zobrazuje číslo zadávané z klávesnice

1

4

2

1

3

4

1

2

3

Obrazovka aktivního volání
1.
Mikrofon
2.
Diskrétní
3.
Ukončit hovor

Stisknutím ztlumíte/zapnete interní mikrofon
Stisknutím se aktivní hovor přepne na mobilní telefon
Stisknutím ukončíte hovor

Informační pole
4.
Informace o hovoru

Zde se zobrazí stav volání, číslo nebo jméno kontaktu, je-li k dispozici

18
Manual X-222_de_en.indd 18

08.01.18 12:50

5

2

3

4

1

Ovládací tlačítka A2DP / BT audio
1.
Nastavení
2.
PŘEDCHOZÍ
3.
PŘEHRÁVÁNÍ / POZASTAVENÍ
4.
DALŠÍ
Informační pole
5.
ID3

Stisknutím se otevře vyskakovací nabídka pro nastavení
Stisknutím spustíte přehrávání předchozí skladby
Stisknutím pozastavíte/znovu spustíte přehrávání
Stisknutím spustíte přehrávání další skladby
Zobrazení ID3 právě přehrávané skladby, pokud telefon toto
zobrazení podporuje
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REŽIM KAMERA

2

1

Ovládací tlačítka kamery
1.
Režim Kamera

Stisknutím přepínáte mezi Cam1 a Cam2

Informační pole
2.
Čas

Zobrazení času, synchronní se signálem GPS

Poznámka:
V nastavení musí být vybrána duální kamera
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REŽIM NASTAVENÍ
Ovládací tlačítka nastavení
1.

Verze

Stisknutím přejdete na informace o verzi

2.

Obecné

Stisknutím přejdete na obecná nastavení

3.

Audio

Stisknutím přejdete na nastavení audio

4.

Zobrazení

Stisknutím přejdete na nastavení zobrazení

5.

Navigace
& Čas

Stisknutím přejdete na nastavení navigace a času

Informační pole
6.
Informace o zdroji
7.
Čas

Zobrazení aktivního zdroje
Zobrazení času, synchronní se signálem GPS

6

7

8

1

Podrobnosti o verzi
8.
Verze

2

3

4

5

Stisknutím zobrazíte verzi zařízení, dalším stisknutím zobrazení zavřete
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NASTAVENÍ OBECNÁ

		

		
Učení pro ovládání
na volantu

Stisknutím lze zobrazit a vybírat dostupné jazyky (k dispozici je 9 jazyků)
Stisknutím změníte tapetu na pozadí hlavní nabídky
Stisknutím vypnete/zapnete akustické pípnutí přístroje jako potvrzení při zadávání
Stisknutím přejdete na nabídku pro přiřazení ovládání na volantu
Stisknutím změníte funkce FAV (oblíbená)
Stisknutím načtete tovární nastavení (tovární nastavení jsou na druhé stránce)

Stiskněte nepřiřazené tlačítko a potvrďte stisknutím
odpovídajícího tlačítka na volantu
Již definované tlačítko
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NASTAVENÍ AUDIO

		

		
		

Stisknutím změníte nastavení (100 %, 50 %, vyp.)
Stisknutím změníte nastavení zdroje (FM, DAB, USB, iPod, AV/IN, BT audio),
šipkami doleva a doprava měníte nastavení zesílení (-6…0…6)
Chcete-li zobrazit všechny hodnoty zesílení, přejděte na druhou stránku

		

Zesílení měníte šipkami nahoru a dolů nebo přesouváním posuvníku
Šipkami doleva a doprava se mění předvolby ekvalizace
Stisknutím ikony přejdete do režimu nastavení Fader/Balance (vyvážení
předního-zadního/levého-pravého kanálu)
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NASTAVENÍ AUDIO/VIDEO

Crossover Subwoofer
Subwoofer

Vyvážení předního-zadního/levého-pravého kanálu ve vozidle nastavíte
pomocí přesouvání červené značky
Šipkami doleva a doprava lze měnit LPF (možná nastavení LPF: 60 Hz
> 80 Hz > 100 Hz > 200 Hz)
Posuvníkem lze měnit zesílení subwooferu (možná nastavení zesílení: -20…0…20)

		Stisknutím ikony přejdete zpět na ekvalizér

Ovládací tlačítka - nastavení zobrazení
Režim Kamera
Stisknutím změníte režim kamery
Jednoduchý režim – prodleva Cam1 Stisknutím změníte prodlevu vypnutí Cam1
Duální režim – prodleva Cam2
Stisknutím změníte prodlevu vypnutí Cam2
Obraz Cam1
Stisknutím lze přepínat mezi normálním a invertovaným
Nastavení jasu TFT ve dne
Stisknutím změníte nastavení jasu ve dne (rozmezí: 10 … 20)
Nastavení jasu TFT v noci
Stisknutím změníte nastavení jasu v noci (rozmezí: 0…10)
Denní/noční režim
Přepínání mezi denním/nočním režimem
(druhá stránka)
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NASTAVENÍ NAVIGACE
Nastavení navigace a času
Nastavení navigace
Datum & Čas
Časová synchronizace (GPS)
Časová zóna
DST
Oznámení NAVIGACE
NAVIGACE Infobar

Stisknutím vyberte Navi.exe z navigační SD karty
Stisknutím změníte datum a čas, pokud je GPS synchronizace vypnutá
Stisknutím změníte hodnotu (ON, OFF)
Stisknutím změníte časové pásmo
Stisknutím změníte letní a zimní čas
Stisknutím snížíte hlasitost hudby během oznámení (100%, 50%, vypnuto)
Stisknutím zapnete nebo vypnete (druhá stránka)
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POZNÁMKY
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