
XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

X-F220

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Aspecifieke infotainer X-F220

ARGO serie



2

Over deze handleiding
Deze handleiding bevat belangrijke informatie en waarschuwingen over de werking van deze XZENT-eenheid. 
Bewaar deze op een plek waar u hem later gemakkelijk terug kunt vinden. 

AFSTANDSBEDIENING 4

X-F220 VASTE TOETSEN VOORPANEEL 6

HOOFDMENU 7

FM TUNER MODUS 8

FM TUNER bedieningstoetsen 8

FM tuner instellingen (pop-up) 9

DAB TUNERMODUS 10

USB / Disk / iPod-MODUS 12

GEMAKKELIJK VERBINDEN 15

BT MODUS 16

Camera MODUS 20

INSTELLINGEN MODUS 21

 

Opmerking  1.Het is mogelijk dat de beschrijvingen en overige inhoud van deze handleiding afwijken van 
het echte apparaat. 

  2.Het is mogelijk dat de getoonde afbeeldingen in deze handleiding en enkele HMI 
screenshots afwijken van het echte apparaat. 

	 	3.Specificaties	en	technisch	ontwerp	van	dit	model	zijn	noodzakelijkerwijs	onderhevig	
aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. 

inhOud
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■ Lees deze instructies volledig door. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg de instructies op.
■  Bewaar deze handleiding. Iedereen die het apparaat gebruikt, moet deze handleiding tot zijn beschikking 

hebben.
■  Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in auto's met 12 V DC-batterij en negatieve aarding.
■  Gebruik het apparaat nooit op enige andere manier dan beschreven in deze handleiding. Het niet 

opvolgen van de hier gegeven instructies kan leiden tot het vervallen van uw garantie.
■  Demonteer of wijzig het apparaat niet op enige manier, omdat dit tot het vervallen van uw garantie zal 

leiden. Probeer de eenheid niet zelf te repareren of te onderhouden, maar neem in plaats daarvan 
contact op met een geautoriseerde XZENT-dealer.

■  Gebruik alleen originele accessoires die voor dit apparaat zijn ontworpen en gefabriceerd, anders kan  
er schade ontstaan. Installeer het apparaat volgens de montagehandleiding met gebruikmaking van de 
bijgeleverde montageaccessoires. De acceleratiekrachten die bij ongelukken vrijkomen, kunnen enorm 
zijn. Onjuist gemonteerde apparaten vormen bij een ongeval een ernstig risico voor de bestuurder en de 
passagiers.

■  Bescherm het apparaat tegen water en andere vloeistoffen die in de behuizing terecht zouden kunnen 
komen. Dit kan tot kortsluiting of zelfs tot brand leiden.

■  Plaats geen metalen voorwerpen (zoals munten of metalen gereedschap) in het apparaat, om kortsluiting 
te voorkomen.

■  Probeer de oorzaak van de kortsluiting te vinden voordat u een defecte zekering vervangt. Let 
op de kabels voor de stroomvoorziening! Als de kortsluiting niet het gevolg is van een storing in de 
stroomvoorziening  of bedrading, kunt u de defecte zekering vervangen door een nieuw exemplaar (van 
dezelfde waarde). Als de kortsluiting aanhoudt, neem dan contact op met een geautoriseerde XZENT-
dealer.

■  Lees de gebruikershandleiding betreffende de compatibiliteit en opmerkingen over elektrische 
aansluitingen, voordat u een ander apparaat aansluit. Probeer geen incompatibele producten aan te 
sluiten.

■  Zorg ervoor dat de accu van de auto niet leegloopt tijdens het gebruik van het apparaat wanneer de 
automotor is uitgeschakeld. Omdat het apparaat een aanzienlijke hoeveelheid energie verbruikt en de 
accu alleen wordt opgeladen als de motor draait, kan het voorkomen dat de accu ontlaadt tot een punt  
waar het niet meer mogelijk is om de motor te starten.

■	 	Volgens	de	wet	 in	verschillende	Europese	 landen,	 is	het	 rijden	met	monitoren	die	films	 tonen	 in	het	
gezichtsveld van de bestuur niet toegestaan, omdat dit de bestuurder af zou kunnen leiden van het 
verkeer. Respecteer de verkeersregels in uw land, anders loopt u het risico op boetes in geval van een 
ongeluk of kunt u zelfs uw verzekeringsdekking verliezen. Let op het afspeelvolume in uw voertuig, omdat 
u verplicht bent externe waarschuwingsgeluiden, zoals politiesirenes e.d. op te merken.

■  Stel het apparaat niet bloot aan harde stoten. Dit zou kunnen resulteren in een mechanisch of elektrisch 
defect van het apparaat.

■  Dit apparaat gebruikt een laser van categorie klasse 1. Andere werkwijzen dan die, welke in deze 
publicatie worden beschreven, kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan coherent licht. Open het 
toestel	niet	en	probeer	niet	om	zelf	iets	te	repareren.	Laat	het	onderhoud	door	gekwalificeerd	personeel	
uitvoeren.

■  Als u tijdens de installatie problemen of vragen heeft, neem dan contact op met uw XZENT-leverancier/
importeur.

veiligheidSinFOrMaTie
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aFSTandS Bediening
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Bedieningstoetsen

1. POWER Apparaat AAN/UIT
2. UITWERPEN  Schijf uitwerpen
3. MUTE  Dempen audiogeluid aan/uit
4. SRC  Bronnen wijzigen
5. TOETSENBORD  DVD-invoer track/hoofdstuk/titel
6. VOL+  Volume verhogen
7. VOL  – Volume verlagen
8. INFO  DVD-informatie weergeven
9. SRCH  DVD-invoer track/hoofdstuk/titel
10. STOP/BAND  DVD stoppen/frequentieband wijzigen
11. SEL  EQ openen
12. ESC  DVD-menu sluiten
13. MENU  Hoofdmenu openen
14. PIC Geen functie
15. HERHALEN A-B  Geen functie
16. OK  Afspelen/pauzeren; bevestigen in DVD-menu
17. PIJLTJESTOETSEN  Cursor besturen in het DVD-menu
18. TITEL  DVD-menu openen
19. BASISBRON  DVD-menu openen
20. HERHALEN  DVD track/hoofdstuk/titel herhalen
21. DOOR NAAR VOLGENDE  Mediaspeler: doorgaan naar volgende track/hoofdstuk/titel
  Tuner: doorgaan naar volgende voorkeurzender
22. TERUG NAAR VORIGE  Mediaspeler: terug naar vorige track/hoofdstuk/titel
  Tuner: terug naar vorige voorkeurzender
23. SNEL TERUGSPOELEN  DVD snel terugspoelen
24. SNEL VOORUITSPOELEN  DVD snel vooruit spoelen
25. AUDIO  DVD audiotaal wijzigen
26. INZOOMEN  Geen functie
27. GEZICHTSHOEK  Gezichtshoek DVD wijzigen
28. SUB-T  Ondertitel DVD wijzigen
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HOME

TUNER

SRC

NAV

CAM

DISP

ALT

BT

X-F220 RESET

Bedieningstoetsen/ touch-area toetsen:

1. Power:  Lang indrukken om apparaat AAN/UIT te schakelen
   Kort indrukken om apparaat te dempen
2. Home:   Kort indrukken om HOOFDMENU te kiezen, lang indrukken om NAV 

informatiebalk te kiezen
3. Volume: Draaien om volume te wijzigen
4. Tuner:  Indrukken om naar tunerbron te gaan.
  Opnieuw indrukken om tussen DAB en FM te schakelen. 
5. SRC: Indrukken om naar de beschikbare bronnen te gaan
6. NAV: Indrukken om naar de NAV-bron te gaan
7. Uitwerpen: Druk op deze knop om de schijf uit te werpen
8. Smart Dial:  Draai naar track overslaan, media wijzigen of omhoog/omlaag door lijst 

bladeren
9. CAM: Indrukken om naar de CAM-bron te gaan
  Opnieuw indrukken om naar CAM2 te gaan (alleen duale modus)
10. DISP: Indrukken om de helderheid van het display te wijzigen
11. ALT: Kort indrukken om de alt1 functie te gebruiken
  Lang indrukken om de alt2 functie te gebruiken
12. BT: Indrukken om naar BT-bron te gaan
13. POWER RESET: Indrukken om een reset uit tevoeren

diversen:

A Disksleuf
B. Ingebouwde microfoon
C. Infraroodsensor
D NAV-kaart SD

X-F220 vaSTe TOeTSen vOOrPaneel

1

2

B

a

3

4

5

C

d
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9

10

11

12

8

7

13
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A Klok  Lang indrukken om tijd en datum in volledige scherm modus te openen. 
Raak het scherm weer aan om de volledige scherm modus te verlaten

hOOFdMenu
Schuif naar links of rechts op het aanraakscherm om de weergegeven pagina te wijzigen

Voor het kiezen van een bron raakt u het bijbehorende pictogram aan

hOOFdMenu

a

a
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FM Tuner bedieningstoetsen
1. Schakelen tussen DAB/FM Aantikken om direct tussen FM/DAB te schakelen
2. BAND  Aantikken om tussen frequentiebanden te schakelen (FM1> FM2> FM3>)
  Band = Geeft huidige band weer
3. Scala Schuif scala naar links of naar rechts om volgende zender te scannen
4. Voorkeurzenders Aantikken om voorkeurzender te kiezen
   Aantikken en ingedrukt houden om huidige frequentie als 

voorkeurzender op te slaan
5. Tuner instellen Aantikken om pop-up-menu voor tuner-instellingen te openen
6.  PREV/Naar beneden  

bijstellen Ingedrukt houden om vorige beschikbare zenders te scannen
  Aantikken om 50 kHz frequentie naar beneden bij te stellen
7.  NEXT/Naar boven  

bijstellen Ingedrukt houden om volgende beschikbare zenders te scannen
  Aantikken om 50 kHz frequentie naar boven bij te stellen
8. Toetsenbord Aantikken om toetsenbord te openen en Frequentie direct in te stellen
9. RDS-tekst Aantikken om RDS-tekstveld, radioveld te openen, indien beschikbaar

informatievelden
10. Broninformatie Toon de huidige bron 
11. Kloktijd Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS-signaal

FM Tuner MOduS

1
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FM tuner instellingen (pop-up)
1. EQ EQ aantikken om equalizer te kiezen
2. Automatisch opslaan Start aantikken om voorkeuzetoetsen Automatisch op te slaan
3. Modus  Aantikken om tussen LOC/DX te schakelen
4. Band  Aantikken om tussen frequentiebanden te schakelen (FM1> FM2> FM3>)
5. AF Aantikken om AF-functie uit/aan te schakelen
6. TA Aantikken om TA-functie aan/uit te schakelen
7. afsluiten Aantikken om tunerinstellingen te verbergen

Opmerking:
■  Gekozen en actieve items zijn oranje gemarkeerd.
■  Dit apparaat beschikt over een RDS-tuner. RDS is een systeem dat naast het FM-radiosignaal 

ook gegevens verzendt. Beschikbaarheid en inhoud van de RDS-gegevens zijn afhankelijk van de 
respectievelijke radiozender en zijn signaalsterkte. RDS zendt bijvoorbeeld uit vanaf alternatieve 
frequenties, die frequentieverandering zonder gebruikersinteractie mogelijk maken. 

■  U moet de AF-functie geactiveerd hebben om de RDS-functionaliteit en mogelijkheden te gebruiken.
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daB TunerMOduS

 

daB Tuner bedieningstoetsen
1. Schakelen tussen DAB/FM Aantikken om direct tussen FM/DAB te schakelen
2. Voorkeurzenders Aantikken om voorkeurzender te kiezen
   Aantikken & ingedrukt houden om huidige zender als voorkeurzender op 

te slaan
3. DAB instellen Aantikken om pop-up-menu voor DAB-instellingen te openen
4.  PREV/Naar beneden  

bijstellen  Aantikken om vorige zender in hetzelfde ensemble af te spelen  
Ingedrukt houden om naar vorige beschikbare ensemble te gaan

5.  NEXT/Naar boven  
bijstellen Aantikken om volgende zender in hetzelfde ensemble af te spelen

  Ingedrukt houden om naar volgende beschikbare ensemble te gaan
6. DAB-lijst Kort indrukken om de lijst met scanresultaten te zien 
  Lang indrukken om comfort scan te starten
7. DLS-tekst Aantikken om DLS-tekstveld, radioveld te openen, indien beschikbaar

informatievelden
8. Broninformatie Toon de huidige bron 
9. Kloktijd Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS-signaal
10. Signaalkwaliteit Weergave: Zwart= geen antenne/signaal
  Rood= slechte ontvangst> geen audio of veel wegvallen
  Oranje= ontvangst> audio kan wegvallen
  Groen= goede ontvangst>
11. Diavoorstelling Toont zenderbeeld; indien beschikbaar
12. Ensemble Actieve map van DAB kanaal> 8C = DR Deutschland
13. Afgespeelde zender Toont zendernaam en radiotekst van het ensemble van 12.

1
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daB-tunerinstellingen (pop-up)
1. EQ EQ aantikken om equalizer te kiezen
2. Volledige scan EQ  Start aantikken om een volledige scan van de band of de DAB-band uit 

te voeren
3. Comfort scan  Aantikken om de comfort scan AAN/UIT te schakelen (volledige scan van de 

band bij de eerste keuze van DAB)
4. DAB-DAB volgen  Aantikken om service volgen AAN/UIT in te stellen (DAB naar DAB-alleen 

wanneer beschikbaar)
5. DAB Power Aantikken om fantoomvoeding van DAB AAN/UIT in te stellen (12V DC)
6. Afsluiten Aantikken om DAB-instelling te verbergen

informatievelden
7.	 Versie	 Toon	de	versie	van	DAB-firmware

 

volledige scan (pop-up)
1. Annuleren Aantikken om volledige scan-functie te annuleren

1

3

5
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uSB/ disk- audio/ video; iPod- audio bedieningstoetsen
1. Voortgangsbalk Aantikken om naar afspeeltijd te gaan (alleen mogelijk in USB/disk)
2. Media instellen Aantikken om pop-up-menu voor media-instellingen te openen
3. PREV Aantikken om naar vorige track te gaan
4. AFSPELEN/PAUZEREN  Aantikken om te pauzeren/afspelen voort te zetten
5. VOLGENDE Aantikken om naar volgende track te gaan
6. LIJST Aantikken om bestandslijst-modus te tonen

informatievelden
7. Broninformatie Toon de huidige bron
8. Omslagdesign Toont het omslagdesign van album van actieve track indien beschikbaar
9. Kloktijd Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS-signaal
10. ID3 Toont ID3 van actieve track
11. Trackinformatie  Toont actieve tijd van track (links huidige afspeeltijd; midden huidige 

tracknr.; rechts totale afspeeltijd)

 uSB / diSk / iPOd-MOduS

1
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uSB/disk- audio/video; iPod- audio-instelling (pop-up)
1. EQ EQ aantikken om equalizer te kiezen
2. Toetsenbord Aantikken om toetsenbord te openen en tracknummer direct in te stellen
3. Willekeurige volgorde  Aantikken	om	shuffle-functie	aan/uit	te	schakelen	(shuffle-bestand	alles	UIT)
4. HerhalenT Aantikken om herhaling aan/uit te schakelen (enkel > map >Alles> UIT)
5. Afsluiten Aantikken om USB-instelling te verbergen

 

\

uSB/-audio/videolijst; disk audiolijst
1. Snel kiezen  Blader door de cijfers/letters naar boven of beneden, Druk op het cijfer/

de letter om direct naar de eerste bestandsnaam met dezelfde letter te 
gaan.

2. Map  Pictogram aantikken om één map naar boven te gaan op USB (uit de 
actieve map gaan; Niveau omhoog)

3. Bestand Lijn aantikken om track te starten (audio of video)
  Aantikken en naar boven/beneden scrollen om door de lijst te bladeren
4. Audio Pictogram aantikken om lijst met audiobestanden/modus te openen
5. Video Pictogram aantikken om lijst met videobestanden/modus te openen
6. Toetsenbord Aantikken om toetsenbord te openen en tracknummer direct in te stellen
7. Lijst Aantikken om lijst te verbergen

1
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videodisk menu
1. Zoeken naar titels Nummer/letter direct indrukken om het bestand direct af te spelen
2. Openen/sluiten Aantikken om de bedieningsbalk te openen/sluiten
3. Pijl  Aantikken om de merklijn in het videomenu naar boven/beneden of 

links/rechts te bewegen
4. Terug Aantikken om het videomenu te verbergen
5. OK Aantikken om keuzebestand in lijst af te spelen

videodisk uitwerpen
6. Uitwerpen  Pictogram aantikken om disk uit te werpen (ook beschikbaar in 

bedieningsbalk van disk)

Opmerking:
Druk op de reset pin op voorpaneel om in geval van storing de disk uit te werpen

3

4
5

1

2

6
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      after Load Factory
      na het verbinden van B+ met 
het apparaat

 

iPod-audiolijst
1. Snel kiezen  Blader door de cijfers/letters naar boven of beneden, Druk op het cijfer/de 

letter om direct naar de eerste bestandsnaam met dezelfde letter te gaan.
2. Map  Pictogram aantikken om één map naar boven te gaan op de IPod (uit de 

actieve map gaan; Niveau omhoog)
3. Bestand Lijn aantikken om track te starten (audio of video)
  Aantikken en naar boven/beneden scrollen om door de lijst te bladeren
4. Afspeellijsten Aantikken om lijst te sorteren en alle afspeellijsten te tonen
5. Artiesten Aantikken om lijst te sorteren en alle artiesten te tonen
6. Nummers Aantikken om lijst te sorteren en alle nummers te tonen
7. Albums Aantikken om lijst te sorteren en alle albums te tonen
8. Toetsenbord  Naar de tweede pagina schuiven en aantikken om het toetsenbord te 

openen en het tracknummer direct in te stellen
9. Afsluiten Aantikken om lijst te verbergen

geMakkeliJk verBinden
Verbind uw Android smartphone via USB met het apparaat. Volg de instructies op het scherm om de 
instelling van de verbinding af te ronden.

Opmerking:
Open uw USB debuggen modus op uw smartphone. In geval van een licentiefout zal uw telefoon 
automatisch een nieuw licentiebestand downloaden van het internet. Daarom moet uw mobiele internet 
zijn ingeschakeld.

1
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BT-bedieningstoetsen
1. Telefoon  Aantikken om apparaat beheerder lijst van gepaarde telefoons of van 

telefoon te tonen die zijn verbonden
2. Sync. Telefoonboek Aantikken om synchronisatie van telefoonboek handmatig te starten
3. BT instellen Aantikken om pop-up-menu voor BT-instellingen te openen
4. Favorieten Aantikken om favorietenmodus te tonen als deze niet al actief is
5. Telefoonboek/gesprekslog  Aantikken om modus van telefoonboeklijst te activeren
6. Toetsenbord  Aantikken om toetsenbord te openen om een nummer te draaien
7. Media Ctr.  Aantikken om te openen en A2DP afspelen/Media Ctr. te starten
8. Verwijderen Aantikken om telefoon van paarlijst te verwijderen

informatievelden
  9. Broninformatie Toon de huidige bron 
10. Informatieveld  Toont of een mobiele telefoon verbonden is evenals enige mobiele informatie
11. Kloktijd Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS-signaal
12. Actieve telefoonnaam Toont de naam van de actieve telefoon

 

BT instellen (pop-up)
1. EQ Aantikken om EQ-modus te openen
2. Automatisch verbinden Aantikken om automatische verbinding AAN/UIT te schakelen
3. Automatische beantwoording Aantikken om de automatische beantwoording AAN/UIT te schakelen
4. MIC-versterker  Linker- of rechterpijl aantikken om MIC-versterker in te stellen (MIC-

versterker)
5. Pin instellen Aantikken om toetsenbord te openen om pin in te stellen
6. Afsluiten Aantikken om BT-instelling te verbergen

BT MOduS
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Favorietenscherm
1. Toevoegen “+” Toets aantikken om favoriet van telefoonboek toe te voegen
2. Verwijderen “X” Aantikken om favoriet te verwijderen
3. Favoriet Tabblad in favoriet aantikken om oproep te starten

 

Scherm van telefoonboeklijst
1. Snel kiezen  Blader door de cijfers/letters naar boven of beneden, Druk op het cijfer/

de letter om direct naar de eerste bestandsnaam met dezelfde letter te 
gaan

2. Telefoonboeklijst Tikken/bladeren om contact in lijst op te zoeken
3. Gesprekslog  Tabblad in telefoonboek aantikken./ Gebeld/ Ontvangen/ Gemist om de 

lijst te wijzigen

informatievelden
4. Informatieveld Toont synchronisatiestatus van telefoonboek vanuit mobiel

1

3
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Scherm van toetsenbord
1. Nummer- / Verwijdertoetsen  Aantikken om (0 ~ 9) of *, +, # (ster, plus, hekje) in te voeren
  Aantikken om laatste invoer te verwijderen
2. Oproep accepteren  Aantikken om oproep aan te nemen/te bellen
3. NAV  Aantikken om direct naar navigatie te schakelen (alleen als de Nav- SD-

kaart in is gevoerd)

informatievelden
4. Informatie over nummergebied Toont nummer dat u door middel van toetsenbord hebt ingevoerd

 

Scherm voor actieve oproep
1. Microfoon Aantikken om dempen van interne microfoon te aan/uit te schakelen
2. Discreet Aantikken om actieve oproep naar mobile telefoon te schakelen
3. Oproep beëindigen  Aantikken om oproep te beëindigen

informatievelden
4. Oproepinformatie Toont oproepstatus, contactnummer of -naam indien beschikbaar

BT MOduS

12 3

4

1 2 3
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a2dP/ BT-muziek bedieningstoetsen
1. Instellingen Aantikken om instellingspop-ups te openen
2. PREV Aantikken om vorige track af te spelen
3. AFSPELEN/PAUZEREN  Aantikken om te pauzeren/afspelen voort te zetten
4. VOLGENDE Aantikken om volgende track af te spelen

informatievelden
5. ID3 Toont ID3 van actieve track indien dit door telefoon wordt ondersteund

1

2 3 4

5
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Camera bedieningstoetsen
1. Camera modus Aantikken om te schakelen tussen Cam1 en Cam2

informatievelden
2. Kloktijd Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS-signaal

Opmerking:
Voor-camera moet bij instellingen worden gekozen

CaMera MOduS

1

2
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instellen bedieningstoetsen

1. Versie Aantikken om informatie van versie te kiezen

2. Algemeen Aantikken om de algemene instellingsmodus te kiezen

3. Audio Aantikken om de audio-instellingsmodus te kiezen

4. Scherm Aantikken om instellingsmodus voor scherm te kiezen

5. Navi & tijd Aantikken om navi & tijd instellingsmodus te kiezen

informatievelden
6. Broninformatie Toon de huidige bron
7. Kloktijd Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS-signaal

 

gedetailleerde versie
8. Versie  Aantikken om versie van apparaat te tonen; opnieuw aantikken om te 

sluiten

inSTellingSMOduS

3 4 51 2

6 7
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instellen- algemene bedieningstoetsen
Taal  Aantikken om beschikbare talen te tonen en kiezen (9 beschikbare talen)
Wallpaper   Aantikken om achtergrond wallpaper van hoofdmenu te wijzigen
Pieptoon  Aantikken om akoestische feedback op interactie van apparaat met “pieptoon“ te 

deactiveren/activeren
SWC Toewijzing Aantikken om toewijzingsmenu van SWC te kiezen
ALT, kort indrukken Aantikken om functie voor kort indrukken in te stellen
ALT, lang indrukken Aantikken om functie voor lang indrukken in te stellen
Fabrieksinstellingen  Aantikken om fabrieksinstellingen te laden (fabrieksinstellingen op de tweede pagina)

instellen- bedieningstoetsen SWC-toewijzing

Pictogrammen SWC-toets  Aantikken van niet toegewezen toets en bevestigen door op de 
overeenkomstige toets op het stuur te drukken

Bestemming SWC-toets Reeds toegewezen toets

inSTellen algeMeen
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instelling- audio bedieningstoetsen
EQ  EQ aantikken om equalizer te kiezen
Startvolume beperken  Aantikken om waarde te wijzigen (stil, gemiddeld, uit)
Achteruitrijcamera dempen Aantikken om waarde te wijzigen (100%, 50%, 0%f)
Bronversterker  Aantikken om de waarde van de bron te wijzigen (FM, DAB, USB, Disk, 

iPod, AV/IN, BT-muziek) linker- of rechterpijl om versterkers in te stellen 
(waarden tussen: -6…0…6)

  Schuif naar de tweede pagina om alle versterkers te zien

 

instellen- audio- eQ-bedieningstoetsen
EQ-band  Naar boven- beneden toetsen indrukken of schuiftoets van band 

bewegen om versterker te wijzigen
Modus Linker- of rechterpijl aantikken om EQ-voorkeuze-instellingen te wijzigen

Fader/balans Pictogram aantikken om tussen fader/balansmodus te schakelen

inSTellen audiO
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instellen- audio- fader/balans
Bal./fad. Stel de rode markering op interieur voertuig in op balans en fader 
Cross-over subwoofer  Linker- of rechterpijl aantikken om LPF te wijzigen (LPF kan ingesteld worden 

op: 60Hz>80Hz>100Hz>200Hz)
Subwoofer  Beweeg de schuif om subwoofer versterker te wijzigen (versterker kan 

ingesteld worden op: -20…0…20)
Geluidssterkte  Beweeg de schuif om geluidsterkte versterker te wijzigen (versterker kan 

ingesteld worden op: 0…20)
Standaard/Reset  Pictogram aantikken om alle instellingen van EQ en balans/ fader te resetten
EQ  Pictogram aantikken om weer terug te schakelen naar equalizer 

instellingen- scherm bedieningstoetsen
Cameramodus Aantikken om cameramodus te wijzigen
Enkele modus Cam1 vertraging Aantikken om Cam1 vertraging uit te wijzigen
Dual modus Cam2 vertraging Aantikken om Cam2 vertraging uit te wijzigen
Cam1 foto Aantikken om te schakelen tussen normaal of omgekeerd
TFT-helderheid dag  Aantikken om de waarde van helderheid dag te wijzigen (bereik helderheid: 10 … 20)
TFT-helderheid nacht  Aantikken om waarde van nacht te wijzigen Helderheid (bereik helderheid: 0…10)
Dag/nacht-modus Aantikken om dag/nacht-modus te wijzigen
(tweede pagina)

inSTellen audiO/videO
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instelling- vavi & tijd 
Navigatieprogramma Aantikken om Navi.exe uit navi-SD-kaart te kiezen
Datum & tijd  Aantikken om de datum en tijd te wijzigen als GPS-tijd sync uit staat
Tijd sync modus (GPS) Aantikken om waarde te wijzigen (AAN, UIT)
Tijdzone Aantikken om de tijdzone te wijzigen
DST  Aantikken om tussen zomer- en wintertijd te schakelen
NAV-aankondiging  Aantikken om muziekvolume te minderen gedurende NAV-aankondigen 

(100%, 50%, UIT)
NAV-infobar Aantikken om aan/uit te schakelen
(tweede pagina)

inSTellen navi

Hierbij verklaart ACR Brändli + Vögeli AG dat het type radioapparatuur X-F220 voldoet aan de 
2014/53 / EU-richtlijn. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het 
volgende internetadres: http://www.xzent.com (zie link "Documenten voor productconformiteit" in het 
voettekstgedeelte van de pagina). 
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nOTiTeiS/nOTizen
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