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O tomto návodu

Tento návod k použití popisuje veškeré vybavení nebo modelové varianty systémů ZENEC. Kromě 
toho tu je popsáno volitelné vybavení nebo funkce vozidla, které nemusí být standardní součástí 
vašeho vozidla. Nejsou identifikovány pro každý a jednotlivý případ. Z toho důvodu nemusí být 
popisované vybavení nebo funkce součástí vašeho vozidla nebo systému ZENEC. Více informací 
získáte u svého autorizovaného prodejce ZENEC.

Veškeré informace v tomto návodu odpovídají stavu v době předání do tisku a týkají se pouze systémů 
ZENEC v původním stavu. Z důvodu možných aktualizací softwaru zařízení, se mohou ilustrace a funkce 
uvedené v tomto návodu k použití od vašeho systému ZENEC lišit. Rozdíly v informacích, ilustracích 
nebo funkcích nemohou tvořit základ pro vznesení jakýchkoli žalobních nároků.

Pokud své vozidlo prodáváte s namontovaným systémem ZENEC, zkontrolujte, zda s vozidlem 
předáváte i tento návod k použití a že jste v zařízení vymazali veškeré osobní údaje, např. uložený 
telefonní seznam.

Obnovení: 
Nastavení → Konfigurace zařízení → Nápověda → Tovární nastavení

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
 ✓ Bezpečnostní pokyny výrobce vozidla, a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou 

obecně platné. 
 ✓ Věnujte pozornost bezpečnostním pokynům systému ZENEC.
 ✓ S ovládáním systému ZENEC se seznamte ještě než se vydáte na cestu.
 ✓ Pro režimy audia používejte pouze vhodná média.
 ✓ Pokud byl systém ZENEC odpojen od napájení ještě před použitím, bude třeba před použitím 

navigačního systému provést Sat-Fix.

Sat-Fix:   
Speciální Návod k použití → Navigace  

Návod k použití mediálního systému ZENEC  

Jsme rádi, že jste si vybrali produkt společnosti ZENEC. 

Čím lépe se seznámíte s funkcemi systému ZENEC, tím jistější si budete při jeho obsluze. Než svůj 
nový systém ZENEC spustíte, přečtěte si tento návod k použití, prosím. V tomto návodu k použití 
naleznete důležité pokyny a informace pro bezpečný provoz systému ZENEC, které vám pomohou 
maximálně využít jeho technických výhod. 

Více informací naleznete na oficiální webové stránce nebo kontaktujte autorizovaného prodejce 
ZENEC (zenec.com - prodejci). 

ZENEC Vám přeje dobrou a bezpečnou cestu!
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
  

UPOZORNĚNÍ
Je-li řidič vozidla nepozorný, může to vést k nehodě nebo zranění. Ovládání systému ZENEC 
může odvádět pozornost od obecné dopravní situace! Stejně tak může pozornost řidiče od 
obecné dopravní situace odvádět, připojování, výměna nebo zasunování datových médií.

  

UPOZORNĚNÍ
Zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo vyměnitelná úložiště, která nejsou pevná nebo nejsou 
dostatečně zajištěná, mohou být při náhlém jízdním manévru mrštěna v interiéru vozidla, což 
způsobí zranění cestujících ve vozidle.

  

UPOZORNĚNÍ
Když se otevře kryt přehrávače CD/DVD, může dojít ke zranění neviditelným laserovým zařízením. 

Úpravy systému ZENEC smí provádět pouze odborníci schválení společností ZENEC!

  

UPOZORNĚNÍ
Nastavení reproduktoru vždy proveďte tak, aby akustické signály přicházející z vnějšku bylo 
možné ve vozidle slyšet (např. sirény nebo varovná akustická zařízení).

  

UPOZORNĚNÍ
Nesprávná instalace nebo spuštění systému ZENEC může způsobit poškození systému ZENEC 
nebo elektroniky vozidla. Instalaci zařízení smí provést pouze kvalifikovaní odborníci schválení 
společností ZENEC.

  

UPOZORNĚNÍ
Tento systém ZENEC je určen výhradně pro provoz při palubním napětí 12 V DC. Spuštění 
systému ZENEC při jakémkoli jiném napětí může způsobit poškození systému ZENEC nebo 
elektroniky vozidla.

  

UPOZORNĚNÍ
Demontáž nebo úpravy systému ZENEC mohou vést k poškození přístroje nebo vozidla. Otevření 
nebo úpravy zařízení osobou, která není pověřena společností ZENEC, zruší platnost nároku na 
reklamaci.

V případě poruchy či závady kontaktujte autorizovaného prodejce ZENEC, prosím. 
Neautorizované opravy zruší platnost nároku na reklamaci.

  

UPOZORNĚNÍ
Příliš vysoko nastavená hlasitost může poškodit sluch. Platí to i tehdy, je-li hlasitost vysoká jen po 
krátkou dobu.

Změna nebo připojení zvukového zdroje může vést k náhlým výkyvům v úrovni hlasitosti.

  

UPOZORNĚNÍ
Doporučení trasy a zobrazené dopravní značení v systému ZENEC se může lišit 
od skutečné situace. Dopravní značky a dopravní předpisy mají přednost před doporučeními a 
označeními trasy systémů ZENEC.

Rychlostní údaje zobrazené v navigačním systému odpovídají povolenému rychlostnímu limitu. 
Rychlost a chování uzpůsobte převládající viditelnosti, počasí, stavu silnice a dopravní situaci. 

  

UPOZORNĚNÍ
Připojovací a nabíjecí kabely externích mobilních zařízení mohou řidiči překážet. Veďte je tak, aby 
nebránily svobodě pohybů řidiče, prosím.
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HLAVNÍ NABÍDKA

HLAVNÍ FUNKCE

Obr. 1/01

Funkce Ikona Operace

Skluzavka Hlavní menu procházejte posunutím doleva nebo doprava  

Funkce Ikona Operace

Pohyb Ikonu stiskněte, přidržte a přesuňte do požadované pozice 

Rychlý přístup Pro rychlý přístup můžete přetáhnout požadované ikony 
do záhlaví (max. 4 ikony).

Odpadkový koš

Dotykem a přidržením můžete přesunovat ikony z hlavního 
menu, které již nepotřebujete nebo nebudete používat, do 
odpadkového koše. A naopak, z odpadkového koše můžete 
přetáhnout ikony do záhlaví. 

DOPLŇKOVÉ FUNKCE

  

  POZNÁMKA
* Chcete-li získat více informací o integraci vozidla, přečtěte si Zjednodušený návod pro použití, 
prosím.
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Funkce Ikona Operace

Rádio Dotykem vyberte přehrávání rádia (FM/AM/DAB+)
Návod k použití → Zábava → Rádio   S. 13

Media Audio
Dotykem vyberte přehrávání audia
(DVD/USB/SD/A2DP/Apple)
Návod k použití → Zábava → Media Audio  S. 23

Media Video
Dotykem vyberte přehrávání videa.
(DVD/USB/SD/Apple)
Návod k použití → Zábava → Media Video  S. 38 

Vstup Dotykem vyberte externí zdroje
Návod k použití → Zábava → Vstup S. 42

M-Zone Dotykem vyberte přehrávání zábavy na zadních sedadlech. 
Návod k použití → Zábava → M-Zone S. 46

Komunikace Dotykem vyberte režim Bluetooth
Návod k použití → Systém hands-free  S. 49

Navi Dotykem vyberte zdroj navigace
Návod k použití → Navigace  S. 58

Nastavení Dotykem získejte přístup k nastavení parametrů systému
Návod k použití → Nastavení S. 64

AUTOMOBIL Dotykem vyberte natavení konkrétního typu automobilu
Zjednodušený návod k použití → AUTOMOBIL  (samostatně)

Odpadkový koš Ikony, které nejsou v hlavním menu potřeba
Viz další funkce S. 7

Hlavní zdroje

Když jste v přehledu zdrojů, vraťte se do hlavního menu stisknutím hlavní ikony nebo stisknutím 
tlačítka DOMŮ . 
Když jste v přehledu zdrojů, vraťte se do hlavního menu stisknutím hlavní ikony nebo stisknutím 
tlačítka DOMŮ . 

  

  POZNÁMKA
Neaktivní ikony, které jsou šedé, nelze vybrat. 

Funkce Ikona Operace

Seznam Dotykem zobrazíte seznam v podobě textu 

Dlaždice Dotykem zobrazíte seznam v podobě dlaždic (snímků)

Vyhledat Dotykem spusťte vyhledávání

Zpět Dotykem se vrátíte o jednu úroveň zpět

Globální kontroly 

Tento seznam popisuje globální ovládací prvky a jejich funkce, které najdete v různých zdrojích 
systému ZENEC. Funkce bude vždy stejná: mění se pouze zobrazený obsah, v závislosti na zdroji.
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VYHLEDÁVÁNÍ A ZADÁVÁNÍ

V každém ze zdrojů máte možnost provést výběry pomocí funkcí vyhledávání . Na této stránce 
vám ukážeme jak používat vyhledávací masku. 

  

  POZNÁMKA
Funkce Zabezpečení a Velké/Malé jsou povoleny pouze ve funkci hesla. 

Obr. 1/02

Funkce Ikona Operace

Zabezpečení Dotykem zobrazte nebo skryjte vstup na displeji

Vybrat Dotykem zobrazte aktuální výběr
 (v závorkách se zobrazí počet zobrazení)

Smazat Dotykem smažete jeden znak
Pro smazání celého vstupu přidržte

Zpět Dotykem ukončete vyhledávání nebo vstup 

Horní/Dolní 
Dotkněte se a napište velký nebo malý znak
Poklepejte dvakrát a zapište všechny následující znaky, 
velké nebo malé.

Klávesnice

Dotykem změníte rozvržení klávesnice

QWERTY
QWERTZ
ABC 
ŘECKÁ 
HEBREJSKÁ 
CYRILICE

Rozložení klávesnice jako PC klávesnice s Y
Rozložení klávesnice jako PC klávesnice s Z
Abecední rozložení klávesnice 
Řecké rozložení klávesnice 
Hebrejské rozložení klávesnice
Cyrilice - rozložení klávesnice

ZÁBAVA

O TÉTO KAPITOLE
 
Tato kapitola popisuje, jak provozovat a používat audio a video zdroje. Kromě toho tu je popsáno 
volitelné vybavení nebo funkce vozidla, které nemusí být standardní součástí vašeho vozidla. Nejsou 
identifikovány pro každý a jednotlivý případ. Z toho důvodu nemusí být popisované vybavení nebo 
funkce součástí vašeho vozidla nebo systému ZENEC. Více informací získáte od autorizovaného 
prodejce ZENEC.

  

UPOZORNĚNÍ
Pokud to dopravní situace dovolí, během řízení spusťte pouze přehrávání audia nebo rádio.

  

UPOZORNĚNÍ
Změna nebo připojení audio zdroje může vést k náhlým výkyvům v úrovni hlasitosti. 
To je třeba vzít v úvahu před změnou nebo zapojením audio zdroje.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

  

UPOZORNĚNÍ
Je-li řidič vozidla nepozorný, může to vést k nehodě nebo zranění. Ovládání systému ZENEC 
může odvádět pozornost od obecné dopravní situace! Stejně tak může pozornost řidiče od 
obecné dopravní situace odvádět, připojování, výměna nebo zasunování datových médií.

  

UPOZORNĚNÍ
Nastavení reproduktoru vždy proveďte tak, aby akustické signály přicházející z vnějšku bylo 
možné ve vozidle slyšet (např. sirény nebo varovná akustická zařízení).

  

UPOZORNĚNÍ
Podle zákona není přehrávání videa během řízení povoleno. Z tohoto důvodu se obraz vypne 
jakmile se vozidlo začne pohybovat.

  

UPOZORNĚNÍ
Připojovací a nabíjecí kabely externích mobilních zařízení mohou řidiči překážet. Veďte je tak, aby 
nebránily svobodě pohybů řidiče, prosím. 

  

UPOZORNĚNÍ
Příliš vysoko nastavená hlasitost může poškodit sluch. Platí to i tehdy, je-li hlasitost vysoká jen po 
krátkou dobu.

  

  POZNÁMKA
Přehled užitečných zařízení spolu s velikostí a formáty pamětí lze nalézt na www.zenec.com
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Zdroje

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

 ✓ Bezpečnostní pokyny výrobce vozidla, a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou 
obecně platné. 

 ✓ Věnujte pozornost bezpečnostním pokynům systému ZENEC.
 ✓ Abyste mohli přijímat digitální rozhlasové stanice, musí být ve vozidle nainstalován vhodný 

anténní systém. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte svého autorizovaného prodejce ZENEC.

Obr. 2/01

Ikona Funkce

Rádio 
(FM/AM/DAB+)
Návod k použití → Zábava → Rádio   S. 13

Přehrávání audia 
(CD/Pevný disk/A2DP/Rozhraní Apple/Gracenote)
Návod k použití → Zábava → Media Audio  S. 23

Přehrávání videa 
(DVD/Pevný disk)
Návod k použití → Zábava → Media Video  S. 38

Externí připojení
(Smartlink/Kamera/AV-IN)
Návod k použití → Zábava → Vstup   S. 42

Zábava pro zadní sedadla
Návod k použití → Zábava → M-Zone   S. 46

Přehled

RÁDIO

Obr. 2/02

Přehled 
Pásma rádia ....................................................................................................................................S. 14
ANALOGOVÉ RÁDIO
Obsluha rádia FM.............................................................................................................................S. 15
Seznam stanic FM ...........................................................................................................................S. 16
Manuální vyhledávání frekvence FM ...............................................................................................S. 17
Obsluha rádia AM ............................................................................................................................S. 18
Manuální vyhledávání frekvence AM ..............................................................................................S. 19

Digitální rádio
Obsluha rádia DAB ......................................................................................................................... S. 20
Seznam stanic DAB .........................................................................................................................S. 21
Manuální vyhledávání frekvence DAB ............................................................................................S. 21

Uložení stanic
Uložení stanic (DAB/FM/AM) .......................................................................................................... S. 22

Nastavení 
Návod k použití → Nastavení → Konfigurace rádia ....................................................................... S. 67
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Rozhlasová pásma

Systém ZENEC umožňuje přijímat rádiové stanice přes FM, AM nebo DAB+. Příjem jednotlivých 
rozhlasových pásmech závisí na pozici antény ve vozidle. Ne všechna vozidla jsou vybavená 
anténami pro digitální příjem rádia. Není-li anténa ve vašem vozidle schopná přijímat DAB, obraťte 
se na svého prodejce ZENEC a požádejte o dodatečné vybavení. 

Ikona Funkce

Příjem analogových rozhlasových stanic s využitím FM
Zábava → Rádio → FM S. 15

Příjem analogových rozhlasových stanic s využitím AM
Zábava → Rádio → AM S. 18

Příjem digitálních rozhlasových stanic využívajících digitální audio vysílání
Zábava → Rádio → DAB+ S. 20

Uložení rozhlasových stanic (FM/AM/DAB)
Zábava → Rádio → Uložit stanici S. 22

Obsluha rádia FM

Obr. 2/03

Funkce Ikona Operace

Návrat na 
stanici

Dotykem přeskočte ve složce o stanici  zpět

Zjednodušený návod k použití → Multifunkční volant
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Stanice 
dopředu

Dotykem přeskočte o jednu stanici ve složce

Zjednodušený návod k použití → Multifunkční volant 
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Posunování Dotkněte se posuvníku a pohybujte jím nahoru nebo dolů

Pásmo Dotykem otevřete požadované rozhlasové pásmo
(DAB / FM / AM)

Informace Dotykem získáte informace o stanici

Složka Dotykem otevřete seznam stanic
(Seznam všech zachytitelných rozhlasových stanic v okolí)

Předvolba
Dotkněte se a získejte přístup k uloženým rozhlasovým 
stanicím (18 předvoleb napříč všemi pásmy)
Zábavat → Rádio → Uložení stanice S. 22

 Dotykem otevřete vysokofrekvenční stupnici

TA TA Dotykem zapněte nebo vypněte automatické přepnutí na 
stanice s dopravním hlášením
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Seznam stanic FM

Obr. 2/04

Funkce Ikona Operace

Stanice zpět / 
Stanice 
dopředu

Funkce Stanice zpět/Stanice dopředu v předchozím zobrazí 
(obr. 2/03) se týká zde dostupných rozhlasových stanic.

Posunování
Dotkněte se posuvníku a pohybujte jím nahoru nebo dolů

Klepněte a přidržte prst na seznamu a pohybujte jím
nahoru nebo dolů.

Rozhlasové 
pásmo Označuje frekvenční pásmo (FM/DAB)

Název stanice

Je-li název stanice přenášen prostřednictvím RDS, zobrazí se 
v seznamu.

Není-li k dispozici žádný název stanice, zobrazí se její 
frekvence.

Aktuální 
stanice Tato stanice se právě přehrává.  

Toto zobrazení vám ukáže seznam přijímaných stanic v oblasti, kterou právě projíždíte. Seznam je 
řazený podle identifikace stanice, ne v abecedním pořadí. 

Manuální vyhledávání stanic FM

Obr. 2/05

Funkce Ikona Operace

Návrat na 
stanici Dotykem přeskočte o stanici zpět

Stanice 
dopředu Dotykem přeskočte o stanici dopředu

Frekvence - 
zpět  Dotykem přeskočte zpět o 50 kHz

Frekvence - 
dopředu  Dotykem přeskočte dopředu o 50 kHz

Manuální 
vyhledávání

Přidržte a pohybujte dokud nedosáhnete požadované 
frekvence.
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Obsluha rádia AM

Obr. 2/06

Manuální vyhledávání stanic AM

Obr. 2/07

Funkce Ikona Operace

Návrat na 
stanici Dotykem přeskočte o stanici zpět

Stanice 
dopředu Dotykem přeskočte o stanici dopředu

Frekvence - 
zpět  Dotykem přeskočte zpět o 9 kHz

Frekvence - 
dopředu  Dotykem přeskočte dopředu o 9 kHz

Manuální 
vyhledávání

Přidržte a pohybujte dokud nedosáhnete požadované 
frekvence.

Funkce Ikona Operace

Návrat na 
stanici

Dotykem přeskočte ve složce o stanici  zpět

Zjednodušený návod k použití → Multifunkční volant
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Stanice 
dopředu

Dotykem přeskočíte o jednu stanici ve složce

Zjednodušený návod k použití → Multifunkční volant 
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Pásmo Dotykem otevřete požadované rozhlasové pásmo
(DAB / FM / AM)

Informace Dotykem získáte informace o stanici

Předvolba
Dotykem získáte přístup k uloženým rozhlasovým stanicím
(18 předvoleb napříč všemi pásmy)
Zábava → Rádio → Uložit stanici S. 22

Stupnice Dotykem otevřete vysokofrekvenční stupnici

TA TA Dotykem zapněte nebo vypněte automatické přepnutí na 
stanice s dopravním hlášením
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Obsluha rádia DAB

Obr. 2/08

Funkce Ikona Operace

Návrat na 
stanici

Dotykem přeskočte o jednu stanici ve složce  zpět

Zjednodušený návod k použití → Multifunkční volant
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Stanice 
dopředu

Dotykem přeskočte o jednu stanici ve složce  dopředu

Zjednodušený návod k použití→Multifunkční volant
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Posunování Dotkněte se posuvníku a pohybujte jím nahoru nebo dolů

Pásmo Dotykem otevřete požadované rozhlasové pásmo
(DAB / FM / AM)

Informace Dotykem získáte informace o stanici

Složka Dotykem otevřete seznam stanic
(Seznam všech zachytitelných rozhlasových stanic v okolí)

Předvolba
Dotykem získáte přístup k uloženým rozhlasovým stanicím
(18 předvoleb napříč všemi pásmy)
Zábava → Rádio → Uložit stanici S. 22

Stupnice Dotykem otevřete vysokofrekvenční stupnici

TA TA Dotykem zapněte nebo vypněte automatické přepnutí na 
stanice s dopravním hlášením

Seznam stanic DAB

Obr. 2/09

Funkce Ikona Operace

Návrat na 
stanici
Stanice 
dopředu

Funkce Stanice dopředu/Stanice dozadu v předchozím 
zobrazení (Obr. 2/0x) se týká zde dostupných rozhlasových 
stanic.

Posunování

Dotkněte se posuvníku a pohybujte jím nahoru nebo dolů

Klepněte a přidržte prst na seznamu a pohybujte jím
nahoru a dolů

Složka Označuje přijímaný kanál (např. 8D), na kterém se nachází 
přiřazené stanice. 

Rozhlasové 
pásmo Označuje frekvenční pásmo (DAB/FM/AM)

Název stanice Název stanice, který se zobrazí 

Aktuální 
stanice Tato stanice se aktuálně hraje  

Toto zobrazení vám ukáže seznam přijímaných stanic v oblasti, kterou právě projíždíte. Seznam je 
řazený podle identifikace stanice, ne v abecedním pořadí.
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OBSAH TÉTO KAPITOLY

Přehled
Hudební zdroje ................................................................................................................................ S. 25

Zobrazení
Zápatí .............................................................................................................................................. S. 26
Střední část ..................................................................................................................................... S. 26

DVD
Přehrávání ........................................................................................................................................S. 27

Pevný disk
Přehrávání ....................................................................................................................................... S. 28

iPod
Přehrávání ....................................................................................................................................... S. 30

BT Hudba
Přehrávání ....................................................................................................................................... S. 29
 
Gracenote
Operace .......................................................................................................................................... S. 32
MLT-Přehrávání .............................................................................................................................. S. 33 
Nálada ............................................................................................................................................. S. 34 

Nastavení
Návod k použití → Nastavení → Konfigurace média ....................................................................  S. 68

Vyhledávání/Ukldáání rozhlasových stanic

Existují různé způsoby, jak rozhlasovou stanici uložit. Uložení závisí na rozhlasovém pásmu. 

Obr. 2/10

Funkce Ikona Operace

Stanice 99,90 MHz Tato stanice se právě přehrává.  

Návrat na 
stanici Dotykem přeskočíte na předchozí předvolbu

Stanice 
dopředu Dotykem přeskočíte na další předvolbu

Uložení
Dotkněte se a držte pro uložení stanice na požadovaném místě

Jakmile se stanice uloží, zobrazí se ikona rozhlasového pásma 
a frekvence nebo název stanice

Registrace 
uložení

Dotykem přejděte do dalšího registru uložení
(3 registry, každý s 6 uloženími)

MEDIA AUDIO

Obr. 2/11
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  POZNÁMKA
K systému ZENEC lze připojit širokou škálu datových médií. Nejnovější přehled kompatibilních 
užitečných zařízení s velikostí paměti a formáty podporovaných médií 
naleznete na  www.zenec.com.

Funkce Ikona Operace

Pevný disk Dotykem získejte přístup k přehrávání pevného disku (USB/SD)
Zábava → Media Audio → Pevný disk  S. 28

DVD Dotykem získejte přístup k přehrávání DVD (CD/DVD)
Zábava→Media Audio→DVD  S. 27

iPod Dotykem získejte přístup k přehrávání pomocí zařízení Apple
Zábava → Media Audio → iPod  S. 30

BT Hudba Dotykem získejte přístup k přehrávání pomocí BT hudba (A2DP)
Zábava→Media Audio→BT hudba  S. 29

Gracenote Přehled funkcí Gracenote 
Zábava → Media Audio → Gracenote S. 32-37

Hudební zdroje OBRAZOVKA

Obr. 2/12

Funkce Ikona Operace

Zdroj Dotykem přejděte na dostupné zdroje.

MLT Dotykem generujte seznam přehrávání
Zábava→Media Audio→Gracenote S. 32

Zpět

Dotykem přejděte na předchozí stopu

Zjednodušený návod k použití → Multifunkční volant 
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Přehrát Dotykem přehrajte skladbu

Pauza Dotykem skladbu pozastavte

Vpřed

Dotykem přeskočte na následující skladbu

Zjednodušený návod k použití → Multifunkční volant 
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Nálada Dotykem přejděte do režimu výběru nálady Gracenote
Zábava→Media Audio→Gracenote S. 32

Seznam 
skladeb Dotykem zobrazit složku a seznam

Zápatí

  

  POZNÁMKA
Uvedené funkce Gracenote MLT a Nálada nejsou k dispozici ve všech zdrojích.
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Obr. 2/13

Funkce Ikona Operace

Obal

Je-li obal uložen na hudebním médiu nebo přes Gracenote, 
lze ho zobrazit.
Tato funkce není podporována pro CD/DVD a přehrávání BT 
Audio. 

Umělec
Informace o umělci
Vyhledání umělce dotykem je možné pouze je-li aktivováno v 
Gracenote.

Skladba
Informace o skladbě 
Vyhledání skladby dotykem je možné pouze je-li aktivováno v 
Gracenote.

Album
Informace o albu
Vyhledání alb dotykem je možné pouze je-li aktivováno v 
Gracenote.

Žánr Informace o žánru 
(možné pouze je-li aktivováno v Gracenote)

Náhodné 
přehrávání

Dotykem spustíte funkci náhodného přehrávání v rámci 
přehrávané složky

Opakovat Dotykem automaticky zopakujete skladbu

Přeskočit Dotkněte se nebo přejeďte a přeskočte v rámci jedné skladby

Střední část DVD Audio

Je-li do systému ZENEC vloženo CD nebo DVD s hudebními soubory, můžete přehrávání 
spustit s tímto zdrojem hudby. Požadavky na CD nebo DVD ROM a formáty souborů naleznete na 
www.zenec.com, kde je vyhledáte podle kompatibility zařízení.

Funkce Ikona Operace

Zdroj Dotykem přejděte na dostupné zdroje

Zpět

Dotykem přejděte zpět na předchozí stopu 
Přidržením se vrátíte zpět

Přejeďte doprava a přejděte na předchozí stopu

Zjednodušený návod k použití → Multifunkční volant 
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Přehrát Dotykem přehrajte skladbu

Pauza Stisknutím skladbu pozastavíte

Vpřed

Dotykem přejděte dopředu na další skladbu 
Přidržením přejděte dopředu

Přejeďte doleva a přeskočte na následující skladbu

Zjednodušený návod k použití → Multifunkční volant 
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Seznam 
skladeb

Dotykem zobrazte seznam složek
Zábava→Media Audio→ Seznam přehrávání  S. 31

Přeskočit Dotkněte se nebo přejeďte a přeskočte v rámci jedné skladby

Náhodné 
přehrávání Dotykem spustíte náhodné přehrávání

Opakovat Dotykem automaticky zopakujete skladbu
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Pevný disk

Je-li do systému ZENEC zapojen USB disk nebo SD karta s hudebními soubory, můžete přehrávání 
spustit pomocí tohoto zdroje hudby. Požadavky na USB, SD karty, a formáty souborů naleznete na 
www.zenec.com, pro určit produkt v rámci kompatibility zařízení.  

Funkce Ikona Operace

Zdroj Dotykem přejděte na dostupné zdroje

MLT Dotykem generujte seznam přehrávání
Zábava → Media Audio → Gracenote S. 32

Zpět

Dotykem přejděte zpět na předchozí stopu 
Přidržením se vrátíte zpět

Přejeďte doprava a přejděte na předchozí stopu

Zjednodušený návod k použití→ Multifunkční volant
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Přehrát Dotykem přehrajte skladbu

Pauza Dotykem skladbu pozastavíte

Vpřed

Dotykem přejděte dopředu na další skladbu 
Přidržením přejděte dopředu

Přejeďte doleva a přeskočte na následující skladbu

Zjednodušený návod k použití→ Multifunkční volant
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Nálada Dotykem přejděte do režimu výběru nálady Gracenote
Zábava → Media Audio → Gracenote  S. 32

Seznam 
skladeb

Dotykem zobrazte seznam složek
Zábava → Media Audio → Seznam přehrávání  S. 31

Přeskočit Dotykem přejděte přímo do požadované pozice
Přesuňte na požadovanou pozici

Náhodné 
přehrávání Dotykem spustíte náhodné přehrávání

Opakovat Dotykem automaticky zopakujete skladbu

BT Hudba (A2DP)

Je-li kompatibilní mobilní zařízení spárováno přes Bluetooth®, můžete přehrávat pomocí tohoto 
zdroje hudby. Požadavky mobilních koncových zařízení lze nalézt na www.zenec.com pro konkrétní 
výrobek, v rámci kompatibility zařízení. 

Funkce Ikona Operace

Zdroj Dotykem přejděte na dostupné zdroje

Zpět

Dotykem přejděte zpět na předchozí stopu 
Přidržením se vrátíte zpět

Zjednodušený návod k použití→ Multifunkční volant
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Přehrát Dotykem přehrajte skladbu

Pauza Dotykem skladbu pozastavíte

Vpřed

Dotykem přejděte dopředu na další skladbu 
Přidržením přejděte dopředu

Zjednodušený návod k použití→ Multifunkční volant
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Zařízení Dotykem proveďte změnu mezi připojenými mobilními 
zařízeními *

Náhodné 
přehrávání Dotykem spustíte náhodné přehrávání

Opakovat Dotykem automaticky zopakujete skladbu

  

  POZNÁMKA
* Přepínání platí pouze pro přehrávání hudby, a nemá žádný vliv na systém hands-free.

  

  POZNÁMKA
Uvedené funkce závisí na spárovaného mobilního telefonu, instalované verze softwaru a úrovni 
kompatibility.



30 31

iPod

Je-li připojeno kompatibilní zařízení Apple, můžete přehrávat pomocí tohoto zdroje hudby. 
Podporovaná zařízení Apple naleznete na www.zenec.com, pro konkrétní výrobek, v rámci 
kompatibility zařízení.  

Funkce Ikona Operace

Zdroj Dotykem přejděte na dostupné zdroje

Zpět

Dotykem přejděte zpět na předchozí stopu 
Přidržením se vrátíte zpět

Přejeďte doprava a přejděte na předchozí stopu

Zjednodušený návod k použití→ Multifunkční volant
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Přehrát Dotykem přehrajte skladbu

Pauza Dotykem skladbu pozastavíte

Vpřed

Dotykem přejděte dopředu na další skladbu 
Přidržením přejděte dopředu

Přejeďte doleva a přeskočte na následující skladbu

Zjednodušený návod k použití→ Multifunkční volant
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Seznam 
skladeb

Dotykem zobrazte seznam složek
Zábava → Media Audio → Seznam přehrávání  S. 31

Přeskočit Dotykem přejděte přímo do požadované pozice
Přesuňte na požadovanou pozici

Náhodné 
přehrávání Dotykem spustíte náhodné přehrávání

Opakovat Dotykem automaticky zopakujete skladbu

Seznam skladeb

Existují různé seznamy skladeb. Obecně rozlišujeme standardní seznamy skladeb a seznamy 
skladeb Gracenote.  

Funkce Ikona Operace

Složka Dotykem přejděte na další vyšší úroveň

Složka Dotykem přejděte na nejvyšší úroveň složky
Přidržte a spusťte přehled pevného disku (kořen)

Seznam 
skladeb

Výpis seznamů skladeb zařízení iPod
(K dispozici pouze s přehráváním iPod) 

Píseň Řazení podle skladby 

Umělec Řazení podle uměce

Album Řazení podle alba 

Žánr Řazení podle žánru 

Nálada Řazení podle žánru 

Podcast Řazení adresáře podcast v iPod
(K dispozici pouze s přehráváním iPod)  

Posunování

Posunujte seznam:

Dotkněte se posuvníku a pohybujte jím nahoru nebo dolů
Klepněte a přidržte prst na seznamu a pohybujte jím nahoru 
nebo dolů. 

Další funkce ve zobrazení dlaždic (pouze pro umělce a alba v Gracenote)

Funkce Ikona Operace

Dlaždice

Dotkněte se požadovaného obalu a proveďte výběr

Dotykem výběr přehrajete
(pouze pro album)

Dotykem výběr zrušte
(pouze pro album) 
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GRACENOTE

Funkce Gracenote můžete využít k přehrávání přes USB či SD kartu. Je-li připojen zdroj hudby, 
Gracenote se se zvukem synchronizuje. Tento proces může trvat několik minut, v závislosti na 
velikosti připojeného hudebního zdroje. Aktualizace pro databázi Gracenote lze stáhnout z 
www.zenec.com→Podpora→Softwarové aktualizacev rámci konkrétního systému ZENEC. 

Funkce Ikona Operace

MLT
Tato funkce generuje seznam skladeb na základě právě 
přehrávané písně
Audio→Gracenote→Seznam skladeb 33

Název Dotykem seřaďte dostupné názvy A > Z

Umělec Dotykem seřaďte dostupné umělce A > Z 

Album Dotykem seřaďte dostupná alba A > Z 

Žánr Dotykem seřaďte dostupné žánry A > Z 

Nálada Třídění podle nálady
Audio→Gracenote→Nálada 34-37

Seznam 
skladeb MLT

Dotykem získáte přístup k dočasnému seznamu skladeb MLT
Audio→Gracenote→Seznam skladeb MLT 33

 
Části obsahu jsou copyrightem © Gracenote nebo jeho poskytovatelů 

Seznam skladeb MLT

Funkce Ikona Operace

Složka Dotykem přejděte na další vyšší úroveň

Dočasný Po stisknutí se vytvoří dočasný seznam skladeb*

Uložit Stiskněte dočasný seznam skladeb MLT a uložte ho

Smazat

Seznam skladeb MLT přidržte a smažte

Píseň ze seznamu skladeb MLT přidržte a smažte

Posunování

Posunujte seznam:

Dotkněte se posuvníku a pohybujte jím nahoru nebo dolů

Klepněte a přidržte prst na seznamu a pohybujte jím nahoru 
nebo dolů 

Obr. 2/14

  

  POZNÁMKA
*Tento seznam se smaže jakmile se sytém ZENEC vypne. Chcete-li tento seznam skladeb trvale 
zachovat, musíte ho uložit.

  

  POZNÁMKA
Smazání seznamů skladeb a písní je možné u uložených seznamů skladeb MLT. Složky, písně a 
adresáře, které již existují, nebo dočasné seznamy skladeb MLT, nelze upravovat. 

Tato funkce vám dává možnost spravovat seznamy skladeb vytvořené pomocí funkce MLT. Po uložení 
seznamu skladeb MLT se přiřadí jména umělců. 
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Nálada

Funkce Ikona Operace

Dlaždice

V dlaždici se zobrazí celkový počet skladeb, které odpovídají 
této náladě.
 
Dotkněte se jedné z hlavních dlaždic a otevřete dílčí kategorie. 
Dotkněte se jedné z dílčích kategorií a spusťte přehrávání 
seznamu skladeb. 

Nálada
umění

Klidný Kromě barevně kódované klasifikace ukazuje náladu seznamu 
skladem i umělecký snímek.

Název nálady
( 53 )

Název náladu ukazuje celkový počet skladeb pro vybranou 
náladu.

 

Obr. 2/15

Tato funkce vám umožní přehrávání hudby z vaší sbírky podle vaší aktuální nálady. Gracenote 
roztřídí vaši hudební sbírku do 25 různých hlavních kategorií, z nichž každá má 4 podkategorie, čtyři 
hlavní osy (pozitivní, temná, klidná, energetická). Tak budete mít možnost řazení přehrávání hudby 
mezi 100 různých hudebních stylů. 

Funkce Ikona Operace

Klidný Klidný

Pastorální/vyrovnaný
Pietní/uzdravující
Delikátní/klidný
Tichý/introspektivní

Lehkovážný Lehkovážný

Nadějný/bezstarostný
Přátelský
Veselý/hravý
Okouzlující/bezstarostný

Energický Energický

Bezstarostně populární
Oduševnělý/bezstarostný
Zábavný/legrační
Šťastný/oduševnělý

Živý Živý

Předvádějící se/vzrušující
Hravý/svižný
Smyslný/okázalý
Kypící/slavnostní

Vzrušený Vzrušený

Hlasitě oslavný
Energicky populárně úžasný
Euforická energie
Šťastné vzrušení

Napětí Napětí

Kultivovaný/vychovaný
Romantický/lyrický
Probouzející se/důstojný
Lehce úžasný

Romantický Romantický

Sladký/upřímný
Dramatický/romantický
Vášeň od srdce
Bujný/romantický

Posilující Posilující

Silný/stabilní
Dramatické emoce
Mocný/heroický
Idealistický/neklidný
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Nálada

Funkce Ikona Operace

Neklidný Neklidný

Osvěžující/radostný
Soustředěně brilantní
Oslavující/oduševnělý
Triumfální/vzrušující

Neurvalý Neurvalý

Sešlý/žoviální
Sebejistý/drsný
Divoký/hrubý
Neodbytně temně úžasný

Sentimentální Sentimentální

Něžný/upřímný
Lyricky sentimentální
Jemně hořkosladký
Klidná melancholie

Sofistikovaný Sofistikovaný 

Lahodný/žhavý
Intimně hořkosladký
Temně hravý
Mlžný/romantický

Smyslný Smyslný

Lehce oduševnělý
Zasněný puls
Smyslně úžasný
Intimní

Prudký Prudký 

Temně brilantně lyrický
Smyslný rytmus
Ohnivě úžasný
Energeticky abstraktně úžasný

Hnací Hnací

Vzrušivě úžasný
Podrážděný/sexy
Těžký rytmus
Abstraktní rytmus

Melancholie Melancholie

Mysteriózní/snový
Zahloubaný/beznadějný
Lehce melancholický
Smutný/oduševnělý

 

Funkce Ikona Operace

Svěží Svěží

Nedbale úžasný
Klidná důvěra
Ostražitý/vzdorný
Temně úžasný

Toužebný Toužebný 

Hořkosladce populární
Citlivý/objevující
Energeticky toužebný
Energeticky zasněný

Naléhavý Naléhavý

Temně populární
Temně urgentní
Temně intenzivně populární
Energicky napjatý

Vzdorovitý Vzdorovitý

Těžce zádumčivý
Drzý/vzdorný
Těžké pozitivní vzrušení
Těžké temné vzrušení

Pochmurný Pochmurný

Obřadný/duchovní
Temně kosmický
Tajemný/mysteriózní
Strašidelný/zlověstný

Vytrvalý Vytrvalý

Střízlivý/rozhodný
Depresivní/osamělý
Napjatě toužebný
Vytrvalý/oduševnělý

Vážný Vážný

Melodramatický
Vážný/intelektuální
Hypnotický rytmus
Vzrušující

Hloubavý Hloubavý

Evokativní/zajímavý
Zasněně hloubavý
Energická melancholie
Odcizený/zádumčivý

Agresivní Agresivní

Těžce tvrdě rytmický
Chaotický/intenzivní
Těžce triumfální
Agresivní síla
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Přehled 
Video zdroje .................................................................................................................................... S. 39

DVD
Přehrávání ....................................................................................................................................... S. 40

Pevný disk
Přehrávání ........................................................................................................................................S. 41
 
Nastavení
Návod k použití → Nastavení → Nastavení médií.........................................................................  S. 68

MEDIA VIDEO

Obr. 2/16

Video zdroje

Funkce Ikona Operace

CD/DVD Dotykem získejte přístup k přehrávání DVD
Zábava → Media Video → DVD                            S. 40

Pevný disk Dotykem získejte přístup k přehrávání pevného disku (USB/SD)
Zábava → Media Video → Pevný disk   S. 41

  

  POZNÁMKA
K systému ZENEC lze připojit širokou škálu datových médií. Přehled nejnovějších kompatibilních 
zařízení společně s velikostmi pamětí a formáty podporovaných médií naleznete na 
www.zenec.com 

  

UPOZORNĚNÍ
Přehrávání video souborů během řízení není povoleno zákonem. Z tohoto důvodu se obrazovka 
vypne jakmile se začne vozidlo pohybovat, zapnutý zůstane pouze zvuk. 
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DVD

Funkce Ikona Operace

Přeskočit Dotykem přejděte přímo do požadované pozice
Přesuňte na požadovanou pozici

Zdroj Dotykem přejděte na dostupné zdroje

Vysunout Dotykem vysunete DVD

Zpět Dotykem přeskočíte zpět na předchozí část

Přehrát Dotykem přehrajete film

Pauza Dotykem skladbu pozastavte

Vpřed Dotykem přeskočíte dopředu na další části

Informace Dotykem zobrazíte informace o filmu

Menu DVD Dotykem zobrazíte menu DVD

Další funkce v menu DVD

Funkce Ikona Operace

Navigace ▲ ◄► ▼ Pro pohyb v menu videa se dotkněte příslušných šipek 

Potvrdit OK Dotykem potvrďte výběr v menu videa

Obr. 2/17

Pevný disk

Funkce Ikona Operace

Přeskočit Dotykem přejděte přímo do požadované pozice
Přesuňte na požadovanou pozici

Zdroj Dotykem přejděte na dostupné zdroje

Zpět Dotykem přeskočíte zpět na předchozí část

Přehrát Dotykem přehrajete film

Pauza Dotykem skladbu pozastavte

Vpřed Dotykem přeskočíte dopředu na další části

Seznam 
skladeb Dotykem zobrazit složku a seznam

Další funkce v seznamu skladeb 

Funkce Ikona Operace

Navigace ▲ ◄► ▼ Pro pohyb v menu videa se dotkněte příslušných šipek 

Potvrdit OK Dotykem potvrďte výběr v menu videa

Obr. 2/18
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Přehled 
Zdroje VSTUP ................................................................................................................................. S. 43

A/V-IN
Přehled ............................................................................................................................................ S. 44

SMARTLINK
Přehled ............................................................................................................................................ S. 44
 
Kamera
Přehled ............................................................................................................................................ S. 45
 
Nastavení
Návod k použití → Nastavení → Nastavení médií.........................................................................  S. 85

EXTERNÍ PŘIPOJENÍ

Obr. 2/19

Vstupních zdroje

Funkce Ikona Operace

A/V-IN Dotykem získejte přístup k externímu audiu/videu
Zábava → Vstup → A/V-IN        S. 44

Kamera Dotykem otevřete zdroj kamery
Zábava → Vstup → Kamera        S. 45

SMARTLINK Dotykem otevřete zdroj SMARTLINK
Zábava → Vstup → SMARTLINK        S. 44

  

  POZNÁMKA
Není-li k určitému zdroji připojen žádný systém, obrazovka zůstane černá. 
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A/V-IN 

Tento kombinovaný audio/video vstup lze použít k připojení široké škály externích zařízení. Systém 
ZENEC můžete například použít k poslechu hudby přes připojení AUX. 

  

  POZNÁMKA
Tento zdroj je čistě pasivní vstup: ovládání koncového zařízení ze systému ZENEC není možné.

SMARTLINK

Přes spojení Smartlink lze k systému ZENEC pomocí speciálního příslušenství ZENEC připojit 
mobilní telefony a multimediální zařízení a ovládat je. V kombinaci s HDMI, rozhraními Miracast 
Smartlink nebo tunerem DVB-T, které jsou k dispozici u ZENEC, lze připojit a ovládat kompatibilní 
koncová zařízení.  

  

  POZNÁMKA
Další informace lze získat na www.zenec.com, nebo od autorizovaného prodejce ZENEC.

  

  POZNÁMKA
Další informace o řízení a provozu kompatibilních koncových zařízení naleznete v příslušné 
uživatelské příručce pro koncová zařízení, která se dodává samostatně.

Tento kombinovaný audio/video vstup může být použit pro připojení kamery, případně i se zvukem. 
Má-li váš systém ZENEC tlačítko CAM nebo ALT , připojenou kameru lze zapnout přímo těmito 
tlačítky. 

Tento kombinovaný audio/video vstup může být použit pro připojení kamery, případně i se zvukem. 
Má-li váš systém ZENEC tlačítko CAM nebo ALT , připojenou kameru lze zapnout přímo těmito 
Tento kombinovaný audio/video vstup může být použit pro připojení kamery, případně i se zvukem. 
Má-li váš systém ZENEC tlačítko CAM nebo ALT , připojenou kameru lze zapnout přímo těmito 

Funkce Ikona Operace

Nastavení Dotykem nastavte linky 

Prezentace Dotykem linky zobrazte nebo skryjte

Linková pole Zobrazí linky (1-3), se šipkami 
pro změnu úrovně.

Zpět Dotykem ukončete menu nastavení

Společně ►◄ Dotykem zužte aktuální pole

Odděleně ◄► Dotykem rozšiřte aktuální pole

Nahoru ▼ Dotykem spusťte nejbližší aktuální pole

Dolů ▲ Dotykem odsuňte aktuálně pole 

Základní 
nastavení Dotykem nastavte linky do základního nastavení. 

Obr. 2/20

  

  POZNÁMKA
Chcete-li provést kalibraci pomocí linek, obraťte se rovnoběžně s parkovacími pruhy a centrálně k 
začátku parkovacího prostoru (viz obr. 2/20).

Kamera
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Přehled 
Zdroje M-Zone .................................................................................................................................S. 47

DVD
Přehled ............................................................................................................................................ S. 48

Vstup A/V
Přehled ............................................................................................................................................ S. 48
 
Přední audio
Přehled ............................................................................................................................................ S. 48
 
SMARTLINK
Přehled ............................................................................................................................................ S. 48
 

ZÁBAVA NA ZADNÍM SEDADLE

Obr. 2/21

Zdroje M-Zone

Jsou-li monitory na zadních sedadlech připojeny k systému ZENEC, lze je ovládat místně 
dostupnými zdroji, nezávisle na systému ZENEC.

Funkce Ikona Operace

CD/DVD Dotykem získejte přístup k přehrávání DVD
Zábava→M-Zone→DVD                 S. 48

A/V-IN Dotykem získejte přístup k externímu audiu/videu
Zábava → M-Zone → A/V-IN                  S. 48

Přední audio Stisknutím otevřete přední přehrávání zvuku
Zábava → M-Zone → Přední audio   S. 48

Smartlink Stisknutím otevřete ovládání SMARTLINK
Zábava → M-Zone → SMARTLINK   S. 48

M-Zone Vyp. Dotykem vypněte M-Zone

  

  POZNÁMKA
Zdroje A/V-IN a Smartlink mohou být současně použity v M-Zone a systému ZENEC. 
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DVD

Jsou-li další monitory pro zadní sedadlo připojené k systému ZNENEC, může tuto funkci použít DVD 
přehrávání na skutečném přehrávání zadních monitorů.  

A/V-IN

Jsou-li k systému ZENEC připojeny další monitory, tento kombinovaný audio/video vstup lze použít k 
připojení široké řady externích zařízení a přehrávat je nezávisle na skutečném přehrávání na zadním 
sedadle. 

  

  POZNÁMKA
Ovládá se provádí výhradě přes připojené koncové zaařízení. 

Přední audio

Pomocí této funkce lze přehrát skutečné audio na zadním sedadle. 

SMARTLINK

Přes spojení Smartlink lze k systému ZENEC pomocí speciálního příslušenství ZENEC připojit 
mobilní telefony a multimediální zařízení a ovládat je. V kombinaci s HDMI, rozhraními Miracast 
Smartlink, které jsou k dispozici u ZENEC, lze připojit a ovládat kompatibilní koncová zařízení.

  

  POZNÁMKA
Další informace lze získat na www.zenec.com, nebo od autorizovaného prodejce ZENEC.

  

  POZNÁMKA
Pro další informace o ovládání a obsluze naleznete v návodu k použití, který se dodává s 
rozhraním Smartlink.

SYSTÉM HANDS-FREE

O TÉTO KAPITOLE 

Tato kapitola popisuje, jak ovládat a využívat hands-free systém. Kromě toho tu jsou popsány 
všechny varianty a funkce systému ZENEC, stejně jako volitelné vybavení vozidla, které nemusí 
být standardní výbavou vašeho vozidla. Tato část se na takové problémy nevztahuje. Rozdíly z této 
informace nebo funkcí nelze použít při vznesení jakýchkoli nároků.

  

UPOZORNĚNÍ
Je-li řidič nepozorný, může dojít k nehodě nebo ke zranění. 
Ovládání systému ZENEC může odvádět pozornost od obecné dopravní situace! Stejně tak může 
řidiče rozptýlit připojování, výměna nebo vkládání datového média.

  

UPOZORNĚNÍ
Pokrytí sítě závisí na mnoha faktorech - například na provozovateli sítě nebo zeměpisné poloze 
vozidla. Tunely, podjezdy, garáže, nebo uliční kaňony ve městech mohou způsobit přerušení 
spojení. Připojení mohou také rušit kovové nálepky na oknech vozidla nebo tepelné zasklení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

  

UPOZORNĚNÍ
Používání mobilního telefonu v ruce během jízdy není dovoleno. Prostřednictvím systému ZENEC 
zadávejte údaje nebo provádějte změny pouze tehdy, pokud to dopravní situace skutečně dovolí.

  

UPOZORNĚNÍ
Během jízdy svůj mobilní telefon vždy uložte, aby při náhlém jízdním manévru nebo nehodě 
nemohlo dojít k jeho vymrštění.

  

  POZNÁMKA
Funkce v této kapitole lze použít pouze se spárovaným mobilním telefonem aktivovaným 
systémem ZENEC. Seznam spárovatelných mobilních telefonů lze nalézt na www.zenec.com.

  

  POZNÁMKA
Telefonování a využívání produktů mobilní komunikace jak doma, tak i v zahraničí 
vede ke zvýšení nákladů, v závislosti na poskytovateli sítě a smlouvy. Toto není indikováno 
systémem ZENEC. Na základě těchto faktorů nesmí být vůči ZENEC vzneseny žádné nároky.
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PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

 ✓ Vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny výrobce vozidla, a pokyny uvedené v tomto 
návodu k obsluze. 

 ✓ Věnujte pozornost bezpečnostním pokynům systému ZENEC.
 ✓ Párování a synchronizace vhodného mobilní telefon se systémem ZENEC
  Kompatibilita → www.zenec.com

Obr. 3/01

Přehled 
O této kapitole ................................................................................................................................. S. 49
Bezpečnostní pokyny ...................................................................................................................... S. 49
Před prvním použitím ...................................................................................................................... S. 50
Obsah této kapitoly ......................................................................................................................... S. 50

Obrazovka
Záhlaví ..............................................................................................................................................S. 51
Zápatí ...............................................................................................................................................S. 52

Připojení
Přijetí/ukončení příchozích hovorů ................................................................................................. S. 53
Nastavení hovoru pomocí numerické klávesnice ........................................................................... S. 53
Nastavení hovoru pomocí telefonního seznamu ............................................................................ S. 54
Konferenční hovor ........................................................................................................................... S. 54

Telefonní seznam
Kontakty .......................................................................................................................................... S. 55
Oblíbené .......................................................................................................................................... S. 56
Protokoly hovorů ..............................................................................................................................S. 57

Nastavení
Nastavení → Konfigurace BT→ Správce zařízení...........................................................................S. 70
Nastavení → Konfigurace BT → Nastavení BT ...............................................................................S. 73

Ikona Význam

Aktuálně připojený mobilní telefon

TEXT Jméno současného provozovatele sítě
(Zobrazí se pouze v případě probíhajícího hovoru) 

Kapacita baterie právě připojeného mobilního telefonu

Síla signálu právě připojené sítě 

Zobrazí se pokud poskytovatel sítě účtuje roaming
(například v zahraničí)

OBRAZOVKA

Obr. 3/02

Toto zobrazení vás seznámí s nejdůležitějšími ikonami a funkcemi. Není-li nalezen žádný mobilní 
telefon nebo hands-free, nebo pokud není mobilní telefon spárován, dojde k automatickému 
přesměrování na správce zařízení. 

Záhlaví
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Zápatí

Funkce Ikona Operace

Vybrat
Mobilní telefon

Dotykem změňte připojený mobilní telefon Spárovat lze 
maximálně tři mobilní telefony, z nichž dva jsou připojeny a 
jeden je aktivní. 
Nastavení → Konfigurace BT → Správce zařízení S. 70

Číselná 
klávesnice

Číselnou klávesnici aktivujte dotykem
Systém hands-free → Ovládací panel → Číselná klávesnice  S. 53

Telefonní 
seznam

Dotykem otevřete telefonní seznam aktuálně spárovaného 
mobilního telefonu
Systém hands-free → Telefonní seznam S. 55

Oblíbené Dotykem získáte přístup k uloženým oblíbeným položkám
Systém hands-free → Oblíbené S. 56

Protokoly 
hovorů

Dotykem získáte přístup k protokolům hovorů
Systém hands-free → Protokoly hovorů S. 57

Hovor Dotykem přepnete volání ze systému hands-free do mobilního 
telefonu nebo naopak

Číselná 
klávesnice

Dotykem zobrazíte číselnou klávesnici
Nezbytné v případě, že budete vyzváni k zadání dalšího čísla 
během hovoru (call centrum atd.)

Zpět Dotykem se vrátíte na předchozí úroveň

  

  POZNÁMKA
Aby bylo možné použít telefonní seznam nebo seznamy volání bez jakýchkoliv problémů, ujistěte 
se, že během procesu párování aktivujete přístup k datům v mobilním telefonu. Doporučujeme, 
abyste tuto funkci na svém mobilním telefonu potvrdili trvale.

PŘIPOJENÍ

Funkce Ikona Operace

Přijmout Stisknutím zeleného sluchátka hovor přijmete

Odmítnout Stisknutím červeného sluchátka příchozí hovor odmítnete

Konec Pro ukončení hovoru stiskněte červené sluchátko

Prostřednictvím systému ZENEC
Přijetí/ukončení příchozích hovorů

Funkce Ikona Operace

Přijmout Zjednodušený návod k použití → Multifunkční volant
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

Konec Zjednodušený návod k použití → Multifunkční volant
(pouze je-li podporován vozidlem a systémem ZENEC)

O multifunkčním volantu

V zápatí se dotkněte číselné klávesnice. 
Pomocí číselné klávesnice zadejte požadované telefonní číslo. Chcete-li nastavit připojení, 
stiskněte . Na displeji se nyní zobrazí připojení hovoru. 

Nastavení hovoru pomocí numerické klávesnice

Funkce Ikona Operace

Číselná 
klávesnice Vstupní pole pro zadávání čísel

Speciální 
znaky

Dotykem zadáte hvězdičku
Podržte a zadejte plus

Speciální 
znaky Dotykem zadáte křížek

Oprava
Dotykem odstraníte poslední číslici
Opakovaným dotykem zadáte více číslic
Přidržujte a smažte celý řádek se záznamem
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Nastavení hovoru pomocí telefonního seznamu

V zápatí se dotkněte telefonního seznamu. 

Z telefonního seznamu vyberte partnera pro hovor a stisknutím  navažte spojení. 

Po stisknutí kontaktu budete přesměrováni na zobrazení detailů kontaktu. 
Systém hands-free → Telefonní seznam → Kontakty S. 55

Funkce Ikona Operace

Připojit Dotkněte se a nechte se připojit příchozího partnera*

Změnit Je-li připojen více než jeden partner hovoru, opakovaným 
stisknutím můžete mezi oběma partnery přepínat.

  

  POZNÁMKA
V závislosti na typu mobilního telefonu a na počtu položek v telefonním seznamu může první 
synchronizace trvat až 35 minut.

Konferenční hovor 

Konferenční hovor umožňuje přijmout hovor druhého partnera. Díky tomu získáte možnost mluvit s 
prvním nebo druhým partnerem, přičemž druhý partner bude ztlumen. 

Současné zapojení všech partnerů není možné.

  

  POZNÁMKA
Tato funkce závisí na poskytovateli sítě a nastavení mobilního telefonu!

  

  POZNÁMKA
*Tato ikona se zobrazí pouze pokud na váš mobilní telefon zavolá další externí partner.

Funkce Ikona Operace

Vyhledat Dotykem otevřete okno pro vyhledávání  

Posuvník
Dotkněte se a přidržte, pohybujte jím v telefonním seznamu 
nahoru a dolů; na posuvníku se zobrazí aktuální písmeno 
abecedy. 

Kontakty

Dotykem přejděte do seznamu kontaktů.

Lze synchronizovat až 1000 kontaktů ze spárovaného mobilního 
telefonu; nezáleží na tom, zda jsou uložené v telefonním 
seznamu nebo na kartě SIM. 

Typ kontaktu

Vstup pro číslo mobilního telefonu

Vstup pro soukromé číslo

Vstup pro obchodní číslo

Položka nebyla identifikována

Hovor / 
Přijmout Stisknutím zeleného sluchátka hovor přijmete 

Kontakty
TELEFONNÍ SEZNAM

Obr. 3/03

Po úspěšné synchronizaci mobilního telefonu a systému hands-free budete mít přístup k adresáři a 
protokolům hovorů. 
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Oblíbené

Obr. 3/04

Zde máte zařízení k ukládání a načítání až 8 telefonních čísel jako oblíbených. Můžete si vybrat 
některá z telefonních čísel v telefonním seznamu a ukládat je jako oblíbené položky; Výjimkou jsou 
e-maily a adresy.

  

  POZNÁMKA
Všechny oblíbené položky se zobrazí každému uživateli tak, jak jsou na zařízení uloženy. 

Funkce Ikona Operace

Uložené
Oblíbené 

Jméno / Číslo
Dotykem nastavte připojení s uloženými oblíbenými položkami

Volné oblíbené

 Stisknutím přidejte novou oblíbenou položku 

  Z telefonního seznamu vyberte požadované telefonní číslo 
a potvrďte pomocí 

Smazat

 Stisknutím odstraňte oblíbenou položku

 Stiskněte oblíbenou položku, kterou chcete smazat

  

  POZNÁMKA
Změna údajů na mobilním telefonu nebude automaticky použita na Oblíbené. Budete-li chtít 
změnit údaje, např. telefonní čísla, musíte je přenést do Oblíbených.

Seznamy volání

Obr. 3/05

Je-li připojen kompatibilní mobilní telefon, seznamy hovorů z mobilního telefonu se synchronizují 
se systémem hands-free (tento proces může trvat několik minut, v závislosti na počtu kontaktů). 
Jakmile se synchronizace úspěšně dokončí, získáte přístup k:

Funkce Ikona Operace

Vše Dotykem zobrazíte všechny hovory

Zmeškané 
hovory Stisknutím zobrazíte pouze zmeškané hovory

Funkce Ikona Operace

Příchozí Položky s touto ikonou se vztahují na příchozí hovory

Kontaktovaní Položky s touto ikonou odkazují na odchozí hovory

Zmeškané 
hovory  

Položky s touto ikonou se vztahují na hovory které jste 
nepřijali
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NAVIGACE

O TÉTO KAPITOLE

Tato kapitola popisuje, jak ovládat a používat navigační funkci. Toto je pouze stručný průvodce, 
kompletní údaje naleznete v Návodu k použití navigace, který ke k dispozici samostatně.

  

UPOZORNĚNÍ
Je-li řidič nepozorný, může dojít k nehodě nebo ke zranění. Ovládání systému ZENEC může 
odvádět pozornost od obecné dopravní situace! Rovněž se to týká připojení, změny nebo 
vkládání datových médií, která by mohla řidiče rozptýlit.

  

UPOZORNĚNÍ
Doporučení tras a zobrazená dopravní značení se může lišit od skutečného stavu. Dopravní značky 
a dopravní předpisy mají přednost před doporučeními a označeními trasy systémů ZENEC.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

  

  POZNÁMKA
Aktualizaci map lze provést na https://zenec.naviextras.com/shop/portal.

  

UPOZORNĚNÍ
Rychlostní údaje zobrazené v navigačním systému odpovídají povolenému rychlostnímu limitu. 
Rychlost a chování uzpůsobte převládající viditelnosti, počasí, stavu silnice a dopravní situaci.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

 ✓ Vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny výrobce vozidla, a pokyny uvedené v tomto 
návodu k obsluze. 

 ✓ Věnujte pozornost bezpečnostním pokynům systému ZENEC.
 ✓ Je třeba vložit SD kartu s vhodnými mapami. 
 ✓ Uvedení navigačního systému do provozu (Sat-Fix, atd.) 
  Návod k instalaci zařízení→Uvedení do provozu (www.zenec.com)

OBSAH TÉTO KAPITOLY

Obr. 4/01

Přehled
O této kapitole ................................................................................................................................. S. 58
Bezpečnostní pokyny ...................................................................................................................... S. 58
Před prvním použitím ...................................................................................................................... S. 58
Obsah této kapitoly ......................................................................................................................... S. 59

Mapa
Přehled  ............................................................................................................................................S. 61

Nová trasa 
Přehled  ........................................................................................................................................... S. 62

Doprava
Přehled  ........................................................................................................................................... S. 63

  

  POZNÁMKA
Tento návod k použití vysvětluje pouze nejdůležitější funkce navigačního systému. Kompletní 
údaje o navigačních funkcích lze najít v návodu k použití navigace, který se dodává samostatně.
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Přehled

Obr. 4/02

Funkce Ikona Operace

Mapa Dotykem přejděte na zobrazení mapy

Nová trasa Dotykem přejděte na cílový vstup

Doprava Dotykem přejděte na shrnutí zprávy o provozu 

Mapa

Obr. 4/03

V zobrazení map se vám zobrazí různé informace, v závislosti na stavu navigace. Zde vysvětlíme 
pouze základní funkce, které jsou vám k dispozici, včetně těch, které jsou k dispozici je-li navádění 
zakázáno. Chcete-li zobrazit vysvětlení všech funkcí mapy, k dispozici je vám samostatný návod k 
použití navigace.

  

  POZNÁMKA
Úplný popis naleznete v samostatném návodu k použití navigace.

Funkce Ikona Operace

Dopravní 
zpravodajství Dotykem zobrazíte souhrnnou zprávu o provozu

Kompas Dotykem spustíte zobrazení geo dat
Zobrazení orientace, mapy (směr cesty/Sever)

Seznam Dotykem přejděte do ovládacího menu

Pozice Aktuální poloha vozidla na mapě
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Nová trasa

Obr. 4/04

V tomto zobrazení vám vysvětlíme možnosti vstupů pro navigaci k cíli. Všechny možnosti a funkce 
jsou podrobněji uvedeny v návodu k použití navigace, která je k dispozici samostatně. 

Funkce Ikona Operace

Seznam Dotykem přejděte do ovládacího menu 
(Viz obr. 4/03)

Nová trasa Dotykem přejděte na vstup adresy 

Vstup

 Dotykem zadejte celou adresu

 Dotykem zadejte adresu POI

 Dotykem přejděte na uloženou adresou   

  POZNÁMKA
Vysílání dopravních hlášení závisí na různých faktorech. Použití funkce TMC vyžaduje rozhlasové 
stanice, které vysílají signály TMC.      

Doprava

Toto zobrazení vám nabídne informace o silničních úsecích, které jsou ovlivněny událostmi v 
dopravě. Všechny možnosti a funkce jsou podrobněji uvedeny v návodu k použití navigace, která je 
k dispozici samostatně.

Funkce Ikona Operace

Žádné zprávy Nebyla přijata žádná dopravní hlášení
(Viz obr. 4/03 v pravém horním rohu)

Zpráva není 
relevantní

Dotykem zobrazíte přijatá dopravní hlášení, které nejsou na 
aktivní trase(Viz obr. 4/03 v pravém horním rohu)

Relevantní 
zpráva

Dotykem zobrazíte přijatá dopravní hlášení, která jsou na 
aktivní trase  
(zobrazí se přibližná zpoždění způsobená událostí)

Obr. 4/05
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NASTAVENÍ

O TÉTO KAPITOLE

Tato kapitola popisuje všechny parametry a nastavení funkce systému ZENEC. Vezměte prosím na 
vědomí, že nastavení nebo změna parametrů může mít přímý vliv na každodenní používání systému 
ZENEC. 
Kromě toho tu jsou popsány všechny varianty a funkce systému ZENEC, stejně jako volitelné 
vybavení vozidla, které nemusí být standardní výbavou vašeho vozidla. Tato část se na takové 
problémy nevztahuje. Rozdíly z této informace nebo funkcí nelze využít pro vznesení jakýchkoli 
nároků.

  

UPOZORNĚNÍ
Je-li řidič nepozorný, může dojít k nehodě nebo ke zranění. 
Ovládání systému ZENEC může odvádět pozornost od obecné dopravní situace! Stejně tak 
může řidiče rozptýlit připojování, výměna nebo vkládání datového média.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

  

  POZNÁMKA
Všechny aktualizace a opravy chyb kromě map pro navigaci lze stáhnout zdarma na 
www.zenec.com

  

UPOZORNĚNÍ
Pokud používáte heslo k ochraně svého systému ZENEC, zajistěte, aby toto heslo 
zůstalo pro budoucí přístup zabezpečené. 
Za odblokování systému ZENEC, které může provést pouze servis ZENEC, se hradí poplatek.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

 ✓ Vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny výrobce vozidla, a pokyny uvedené v tomto 
návodu k obsluze. 

 ✓ Věnujte pozornost bezpečnostním pokynům, prosím.

OBSAH TÉTO KAPITOLY

Obr. 5/01
Přehled
O této kapitole ................................................................................................................................. S. 64
Bezpečnostní pokyny ...................................................................................................................... S. 64
Před prvním použitím ...................................................................................................................... S. 64
Obsah této kapitoly ......................................................................................................................... S. 65
Nastavení zdrojů ............................................................................................................................. S. 66

Konfigurace Rádia
Přehled .............................................................................................................................................S. 67

Konfigurace Media
Přehled ............................................................................................................................................ S. 68

Konfigurace Bluetooth
Přehled ............................................................................................................................................ S. 69
Správce zařízení ..............................................................................................................................S. 70
Nastavení BT ....................................................................................................................................S. 73

Konfigurace TFT
Přehled .............................................................................................................................................S. 74

Zvuk konfigurace
Přehled .............................................................................................................................................S. 75
Systém reproduktorů .......................................................................................................................S. 76
Nastavení audia ...............................................................................................................................S. 79
Profil ................................................................................................................................................ S. 84

Konfigurace vozidla
Zjednodušený návod k použití ........................................................................viz samostatný dokument

Konfigurace zařízení
Přehled ............................................................................................................................................ S. 85
Informace o verzi ............................................................................................................................ S. 86
Rozmanité ........................................................................................................................................S. 87
Vstupy .............................................................................................................................................. S. 88
Nápověda ........................................................................................................................................ S. 89
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Funkce Ikona Operace

Rádio Stiskem získejte přístup k nastavení rádia
Návod k použití→Nastavení→Rádio  S. 67

Média Dotykem otevřete nastavení zvuku a obrazu
Návod k použití → Nastavení → Media  S. 68

Bluetooth Dotykem získejte přístup k nastavení systému hands-free
Návod k použití → Nastavení → Bluetooth  S. 69-73

TFT Stisknutím získáte přístup k nastavení displeje
Návod k použití →Nastavení→TFT  S. 74

Audio Stisknutím získáte přístup k nastavení zvuku
Návod k použití →Nastavení→Zvuk  S. 75-84

Vozidlo Stisknutím získáte přístup k nastavení vozidla
Zjednodušený návod k použití→AUTOMOBIL

Zařízení Stisknutím získáte přístup k nastavení zařízení
Návod k použití →Nastavení→Zařízení  S. 85

Nastavení zdrojů 

Obr. 5/02

KONFIGURACE RÁDIA

Zde můžete provést nastavení pro obsluhu rádia. Chcete-li provést nastavení, stiskněte příslušnou 
ikonu klíče. Vysvětlení zkratek naleznete na konci tohoto návodu k použití.

Funkce Ikona Operace

Rádio
konfigurace Stisknutím otevřete toto zobrazení

Funkce Ikona Operace

AF ZAPNUTO/VYPNUTO

REG ZAPNUTO/VYPNUTO

Obr. 5/03

Přehled
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KONFIGURACE MEDIA

Zde můžete provést nastavení pro obsluhu přehrávání audia. Chcete-li provést nastavení, stiskněte 
příslušnou ikonu klíče. Vysvětlení zkratek naleznete na konci tohoto návodu k použití.

Funkce Ikona Operace

Média
konfigurace Stisknutím otevřete toto zobrazení

Funkce Ikona Operace

Databáze ZAP. =Podpora Gracenote aktivována
VYP. =Podpora Gracenote deaktivována

ID3 GN  = Třídění Gracenote
VŠE  = Třídění uživatele 

Obal GN  = Třídění Gracenote
VŠE  = Třídění uživatele 

Ikona média Tlačítko přiřazení MÉDIA
(Auto/USB/SD/DVD/iPod)

Obr. 5/04

Přehled

  

  POZNÁMKA
Pokud se nezobrazí žádné nebo ne všechny hudební tituly z vašeho externího média, proveďte 
nastavení ID3 a obalu na VŠE.

BLUETOOTHKONFIGURACE

Zde naleznete všechny možnosti pro správu a nastavení Bluetooth. Rovněž je tu uvedený popis 
týkající se spárování a odebrání zařízení Bluetooth. Vysvětlení zkratek naleznete na konci tohoto 
návodu k použití.

Funkce Ikona Operace

Bluetooth
konfigurace Stisknutím otevřete toto zobrazení

Funkce Ikona Operace

Zařízení 
Manažer

Stisknutím provedete spárování, odpojení nebo správě mobilních 
zařízení
Nastavení → Konfigurace BT → Správce zařízení S. 70

Nastavení BT Stisknutím můžete změnit obsluhu BT
Nastavení → Konfigurace BT → Nastavení BT S. 73

Obr. 5/05

Přehled
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Správce zařízení

Proces párování vyžaduje, aby koncové zařízení, které má být povoleno, mělo funkci BT. Rovněž 
vezměte v úvahu pokyny výrobce týkající se párování zařízení, prosím. 

Funkce Ikona Operace

Zařízení 
Manažer Stisknutím otevřete toto zobrazení

Funkce Ikona Operace

Vyhledat Dotykem vyhledejte nové zařízení Bluetooth
(nelze provést jsou-li připojena dvě zařízení)

Párování Dotykem znovu připojte spárované zařízení Bluetooth

Odpojit Dotykem odpojte spárované zařízení Bluetooth

Smazat Dotykem odstraňte zařízení Bluetooth ze seznamu
(zařízení je třeba odpojit)

Obr. 5/06

Ikona Význam

Tato ikona znamená, že spárované zařízení Bluetooth podporuje HSP/HFP, že 
ho lze použít v systému hands-free. 
Systém hands-free S. 49 

Tato ikona znamená, že spárované zařízení Bluetooth podporuje A2DP, a lze ho 
použít přes audio přehrávač.
Nastavení → Konfigurace BT → Nastavení BT S. 73

Párování

Prostřednictvím systému ZENEC

Funkce Ikona Operace

Vyhledat

Chcete-li zahájit vyhledávání zařízení BT, stiskněte lupu. Ze 
seznamu vyberte požadované mobilní zařízení, které chcete 
synchronizovat se systémem ZENEC. 
Po výběru postupujte podle pokynů systému ZENEC.

Kód Standardní kód *:   1 2 3 4

Obr. 5/07

Prostřednictvím mobilního zařízení

Funkce Ikona Operace

Vyhledat
Ujistěte se, zda je systém ZENEC ve zobrazení správce zařízení, 
v opačném případě nebude systém ZENEC viditelný ostatním. Při 
párování se řiďte pokyny výrobce zařízení.

Automatické připojení

Jakmile je mobilní zařízení připojeno k systému ZENEC, bude automaticky spárováno při spuštění 
systému ZENEC. Při krátkém odpojení se systém ZENEC pokusí navázat nové připojení. 

  

  POZNÁMKA
Při prvním spárování se ujistěte, že jste trvale povolili potvrzení připojení na vašem mobilním 
zařízení, v opačném případě může během procesu automatického připojení k poruše.

  

  POZNÁMKA
*Pro mobilní zařízení, která nepodporují standard SSP. 
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Názvy zařízení

Obr. 5/08

Funkce Ikona Operace

Název 
zařízení Upravit

1. Dotkněte se názvu, který má být odstraněný ze seznamu. 
2. Stisknutím UPRAVIT otevřete klávesnici. 
     Název upravte tak, jak si přejete, a potom ho uložte. Tento 

název se mění pouze v systému ZENEC: v mobilním telefonu 
se stávající název nezmění. 

Změňte název mobilního zařízení zobrazeného ve vašem systému ZENEC (např. "Mobilní telefon 
John Smith")

  

  POZNÁMKA
Původní název zařízení mobilního zařízení se nezmění. Název, který zde zadáte se zobrazí 
pouze v systému ZENEC.

Nastavení BT

Zde můžete provést nastavení Bluetooth. Chcete-li provést nastavení, stiskněte příslušnou ikonu klíče. 

Funkce Ikona Operace

Nastavení BT Dotykem otevřete toto zobrazení

Obr. 5/09

Přehled

Funkce Ikona Operace

Mikrofon Interní = vnitřní zařízení
Externí = pouze pokud je nainstalován 

Mikrofon

Funkce Ikona Operace

Název 1:  podle jména
2:  podle příjmení 

Druh

Funkce Ikona Operace

Přezdívka Zde můžete přejmenovat systém ZENEC. 
Zde zadáte název, a ten se zobrazí na mobilních zařízeních.  

Název zařízení
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TFTKONFIGURACE

Zde můžete provést nastavení displeje. Chcete-li provést nastavení, stiskněte příslušnou ikonu klíče. 

Funkce Ikona Operace

TFT
Konfigurace Dotykem otevřete toto zobrazení

Funkce Ikona Operace

TFT
Nastavení

Dotykem vyberte ovládací prvek jasu:
Navi =  Ovládání nastavení jasu Den/Noc řídí navigační 

systém.
Automobil = Nastavení jasu Den/Noc řídí vozidlo.

TS 
Kalibrace OK Dotykem překalibrujte TFT 

(postupujte podle pokynů na obrazovce).

TS Jas
Den -10 < > +10

Jas TS
Noc -10 < > +10

Obr. 5/10

Přehled

  

  POZNÁMKA
Pomocí tlačítka DISP můžete nastavit jas displeje na třech úrovních 
( 100% → 50% → 0% ).

AUDIOKONFIGURACE

V tomto menu můžete provést všechna nastavení související s výstupem audia. Nezapomeňte, že 
všechna zde provedená nastavení budou mít přímý vliv na zvuk ve vozidle.

Funkce Ikona Operace

Audio
konfigurace Dotykem otevřete toto zobrazení

Funkce Ikona Operace

Reproduktor 
systém 

Dotykem proveďte obecná nastavení audia
Nastavení  Audio konfigurace  Reproduktory S. 76

Audio 
nastavení

Dotykem proveďte nastavení audia DSP
NastaveníAudioKonfigurace/ Audionastavení S. 79

Předvolby Stiskněte jednu z předvoleb, které se použijí pro tento profil
Nastavení Konfigurace audioProfil  S. 84

Obr. 5/11

Přehled
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SYSTÉM REPRODUKTOR

Funkce Ikona Operace

Systém 
reproduktorů Dotykem otevřete toto zobrazení

Funkce Ikona Operace

Hlasitost Dotykem nastavíte počáteční a normální úrovně hlasitosti 
Systém reproduktorů  Hlasitost                 S. 77

Nastavení 
reproduktoru

Dotykem proveďte obecná nastavení systému reproduktorů
Systém reproduktorů  Nastavení reproduktorů S. 78

Směšovač 
Navi

Dotykem nastavte hlasové výstupy navigace
Systém reproduktoruMixér Navi                  S. 78

Obr. 5/12

Hlasitost

Funkce Ikona Operace

Počáteční 
hlasitost 

Nastavení   = manuálně nastavená hlasitost  
Poslední      =Poslední hlasitost před vypnutím

Nastavte 
počáteční 
hlasitost 

Toto nastavení lze provést pouze v případě, 
že horní nastavení jeNASTAVENO. 
 0< >+40

Hlasitost TA Nastavení = ručně nastavená hlasitost
Poslední  = poslední nastavená hlasitost

Přizpůsobit
Hlasitost TA

Toto nastavení lze provést pouze v případě, 
že horní nastavení jeNASTAVENO.
 0< >+40

Navigace 
Hlasitost  -9< >+3

Rádio  -9< >+3  

CD/DVD  -9< >+3

USB/iPod  -9< >+3

Vstup A/V  -9< >+3

Mikrofon 
kamery  -9< >+3

Obr. 5/13

V tomto menu lze nastavit normální hlasitost zdrojů.
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Nastavení reproduktoru

Funkce Ikona Operace

Zvukový 
systém

4.2 = 4 kanálový systém reproduktorů (+ 2 subwoofery)
5.1 = 5-kanálový systém reproduktorům (+ 1 subwoofer)

Zvukový 
systém 
OE

Zap. =  Zvukový systém nainstalovaný výrobcem vozidla
(Funkce DSP jsou částečně zakázány)

Vyp. = Funkce ZENEC DSP jsou plně aktivované

Subwoofer 
filtr 

12 dB filtr
24 dB filtr

Obr. 5/14

V tomto menu můžete provést nastavení systému reproduktorů. Vezměte prosím na vědomí, 
že nastavení, které zde provedete, budou mít vliv na zvuk. Kdykoliv ho můžete obnovit pomocí 
předvoleného profilu. 

Směšovač Navi
(žádný snímek)

V tomto menu můžete provést nastavení zvuku navigačního výstupu. Vezměte prosím na vědomí, že 
další nastavení lze provést v nastavení navigačního systému.  
Návod k použití navigace → Nastavení 

Funkce Ikona Operace

Ztlumit zvuk ZAP.  = Hlasový výstup vypne přehrávání médií 
VYP.  = Hlasitost přehrávání médií snížena

Zvukový 
výstup

Ovladač = pouze na reproduktoru řidiče
Přední = Pouze na předních pravých a levých reproduktorech

NASTAVENÍ AUDIO

Obr. 5/15

Zde máte možnost provést nastavení zvukového profilu optimálního pro vaše vozidlo. Možnosti 
nastavení popsané v této části slouží pro parametrické vyrovnávání, nastavení crossoveru, a opravy 
časové prodlevy, které mají velký vliv na zvuk ve vašem vozidle. Aby se dosáhlo zlepšení akustického 
přehrávání pomocí správného nastavení, předpokládá se určité množství znalostí. Nemáte-li znalosti 
týkající se digitálních signálových procesorů, nastavení zesílení, opravy časové prodlevy a faktoru Q, 
možná byste neměli nastavení provádět sami. Místo toho využijte přednastavení vozidla, abyste tak 
snadno a rychle našli vhodné nastavení.  

Funkce Ikona Operace

Ekvalizér Dotykem nastavte 11-pásmový ekvalizér 
Nastavení zvuku→Ekvalizér                 S. 80

X-Over Dotykem proveďte nastavení křížení
Nastavení zvuku→X-Over                 S. 81

Fader/
Vyvážení

Dotykem nastavíte fader nebo vyvážení
Nastavení zvuku→Fader / Vyvážení                 S. 82

Oprava 
časové 
prodlevy

Dotykem proveďte opravu prodlevy jednotlivých reproduktorů
Nastavení zvuku→Oprava časové prodlevy                 S. 83
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Ekvalizér

Obr. 5/16

V tomto menu lze provést nastavení pro přehrávání frekvenční odezvy.

Funkce Ikona Operace

Tvar 
Faktor Q   

Dotykem nastavíte kvalitu filtru pro zvolenou kapelu 
(1 = široké, 5 = úzké)

1 < > 5

Frekvence    Dotykem nastavíte frekvenci filtru pro vybrané pásmo (každé 
pásmo je nastavitelné v 7 krocích)

Zisk    -14 < > +2

Pásmo

   Dotykem vyberte požadované pásmo

Stiskněte a podržte pro změnu nastavení vybraného pásma

  

  POZNÁMKA
Možnosti nastavení zvuku jsou vysvětleny v návodu k použití, který se dodává samostatně.
Zjednodušený návod k použití → Základní ovládání → Nastavení zvuku

X-Over

Obr. 5/17

V tomto menu lze provést nastavení pro přepnutí frekvence jednotlivých skupin kanálů.

Funkce Ikona Operace

Skupina 
reproduktorů    Výběr skupiny reproduktorů, kterou chcete nastavit 

Přední + Zadní/Subwoofer/Prostřední (5.1 pouze nastavení)

HPF    Dotykem nastavíte horní propust
Vyp. (FLAT)/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz

LPF    Dotykem nastavit dolní propust
Vyp. (FLAT)/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz

Zisk    Dotykem nastavíte vybranou skupinu reproduktoru
-6 < > 6

Fáze POUZE SUBWOOFER
0/180°

ZAPNUTO/
VYPNUTO

POUZE SUBWOOFER
ZAP. = reproduktor podle nastavení
VYP. = ztlumit
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Vyvážení/Fader

Obr. 5/18

V tomto menu můžete provést nastavení vyvážení mezi reproduktory ve vozidle. 

Funkce Ikona Operace

Levý/Pravý    6L > < 0 > < 6R

Pravý/Zadní    6F > < 0 > < 6H

Nitkový kříž Stiskněte na požadované pozici  

Oprava časové prodlevy

Obr. 5/19

V tomto menu můžete nastavit opravu časové prodlevy reproduktorů ve vašem vozidle. 

Funkce Ikona Operace

Jednotka   
Volba požadované jednotky
ms = čas
cm =vzdálenost 

Reproduktor    Dotykem vyberte požadovaný reproduktor
(FL/FR/HL/HR/SUBW/CNTR)

Prodleva    ms = 0,0 < >   8.9          ,0,1 ms kroky
cm =    0 < >  305          ,ca. 3 cm kroky

Vzdálenost mezi ušima a systémem 
reproduktorů, který je nainstalovaný ve 
vozidle, se liší v důsledku komplexního 
uspořádání jednotlivých reproduktorů. Tato 
nabídka vám dává možnost nastavit prodlevu 
zvukového signálu v každém z reproduktorů 
tak, že získáte centrální sluchový vjem
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PROFILY 

Předvolby
Šest přednastavených profilů Vám nabízí rychlý a snadný způsob, jak zvuk ve vašem vozidle vyladit.

Funkce Operace

Profily
Dotykem vyberte jeden z profilů

Uživatel/Plochý/Subkompaktní/Kompaktní/Sedan/Dodávka/Nákladní SUV/
Konveertibilní 

Profil Popis

Uživatel
Pokud pozměníte hodnoty nastavení zvuku, systém se přepne na profil 
uživatele. 

Plochý
Vycentruje veškerá nastavení zpět do neutrální pozice. 

Subkompaktní
Toto nastavení použijte, budete-li řídit subkompaktní vůz.

Kompaktní vůz
Toto nastavení použijte, budete-li řídit kompaktní auto.

Sedan
Toto nastavení použijte, budete-li řídit vozidlo se stupňovitou zádí.

Kombi
Toto nastavení použijte, budete-li řídit motorové vozidlo s otevřeným kufrem v 
prostoru pro cestující.

Kabriolet
Toto nastavení použijte, budete-li řídit motorové vozidlo s otevřenou střechou.

DODÁVKA/SUV
Toto nastavení použijte, budete-li řídit motorové vozidlo se třemi řadami sedadel 
(dodávka) nebo velkým interiérem (SUV). 

KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ

Funkce Ikona Operace

Obecné Dotykem otevřete toto zobrazení

Funkce Ikona Operace

Informace o 
verzi

Dotykem získejte přístup pro aktuální informace o systému
Nastavení  Obecné  Verze  S. 86

Rozmanité Dotykem proveďte základní nastavení
NastaveníObecnéRozmanité S. 87

Vstup
Dotykem získejte přístup k nastavení obrazu z externích zdrojů 
(kamera/AV-IN…)
NastaveníObecnéVstup                 S. 88

Nápověda Dotykem proveďte nastavení systému
NastaveníObecnéNápověda                 S. 89

Obr. 5/20

Přehled
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Informace o verzi

Funkce Ikona Operace

Obecné Dotykem otevřete toto zobrazení

Funkce Ikona Operace

Verze Zobrazuje aktuální informace o systému

Informace Dotykem získejte přístup k podrobným informacím

Obr. 5/21

Rozmanité

Funkce Ikona Operace

Obecné Dotykem otevřete toto zobrazení

Funkce Ikona Operace

Tlačítko ALT Dotykem definujte nastavení zdrojového tlačítka ALT
(KAM/Rychlý EQ/SmartLink/AV-IN/USB/iPod/DVD)

Tlačítka zvuku Vyp. = akustické potvrzení vypnuto
Vyp. = akustické potvrzení zapnuto 

Anténa Výkon Vyp.  = fantomové napájení antény vypnuto 
Zap = fantomové napájení antény zapnuto

OSD 
Jazyk Dotykem změňte jazyk menu

Obr. 5/22

V tomto menu můžete nastavit jazyk menu, nastavení tlačítek, a provést další nastavení systému 
ZENEC. 
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VSTUP

Funkce Ikona Operace

Obecné Dotykem otevřete toto zobrazení

Funkce Ikona Operace

Jas -10 až +10

Kontrast -10 až +10

Sytost -10 až +10  

Odstín -10 až +10

Obr. 5/23

V tomto menu můžete upravit nastavení obrazu připojených video zdrojů (např kamera).

NÁPOVĚDA

Funkce Ikona Operace

Obecné Dotykem otevřete toto zobrazení

Funkce Ikona Operace

Tovární 
nastavení OK Dotykem potvrďte restart systému ZENEC do stejného stavu 

jako při doručení.

Uložení na 
USB OK Dotykem potvrďte uložení nastavení profilu v systému ZENEC 

na externích datových médií (USB). (formátování FAT32)

Načíst z USB OK Dotykem potvrďte načtení uloženého nastavení profilu z 
externího datového média (USB) do systému ZENEC.

Software 
Aktualizovat OK Dotykem potvrďte aktualizaci softwaru. 

www.zenec.com → Podpora → Aktualizace softwaru

Ochrana 
heslem

Vyp.  = ochrana heslem vypnuta 
Zap = ochrana heslem zapnuta

Heslo Dotykem potvrďte uložení hesla *. 

V tomto menu můžete provádět různé akce, od ochrany hesla, po tovární nastavení.

Obr. 5/24

  

  POZNÁMKA
* Prosím, vezměte na vědomí informace ve Stručném návodu k použití, které se týkají 
 ochrany před krádeží.



90 91

OBECNÉ

ZKRATKY 

Zkratka Popis

A/V-IN Možnost vstupu pro zdroje signálu audio/video (sériový vstup)

A2DP Výrobce nezávislé technologie Bluetooth® umožňuje přenášení zvukových 
signálů (Advanced Audio Distribution Profile)

Ovládání AC Vizuální informace o stavu klimatizační jednotky 

AM Přenosový standard pro pozemní příjem středních vln analogového 
rozhlasového vysílání (MW)

AUX Možnost vstupu libovolného zdroje audia (doplňkový vstup)

CAN / 
Stalking Specifický komunikační adaptér pro připojení k sběrnici pomocí rozhraní IF

Sběrnice 
CAN

Sběrnice CAN (Controller Area Network) je sériová sběrnice pro komunikaci 
řídících jednotek ve vozidle

DAB / DAB+ Přenosový standard pro pozemní příjem digitálního rádia (Digital Audio 
Broadcasting)

DSP Procesor digitálního signálu se používá pro zpracování digitálních signálů (např. 
audio nebo video signálů)

DVB-T Přenosový standard pro pozemní příjem digitálního videa (Digital Video 
Broadcasting)

DVD Disk s digitálním videem

EQ Ekvalizér

FAT32 Formát formátování digitálních médií 
(Tabulka přidělení souboru 32 bajtů)

FM Přenosový standard pro pozemní příjem velmi vysoké frekvence analogového 
rozhlasového vysílání (UKW)

GPS Globální družicový navigační systém pro zjištění pozice 
(Global Positioning System)

GSM Globální standardní mobilní rozhlasová síť pro plně digitální mobilní rozhlasové 
sítě (Globální systém pro mobilní komunikaci)

ID3-Tag ID3 tag znamená metadata, která by mohla být součástí formátu MP3.

MFL Multifunkční volant 

microSD Kompaktní flash paměť

MLT "More Like This" je funkce Gracenote

Nálada Seznam skladeb generovaná podle nálady (100 stylů nálady) 

M-Zone Rozhraní informačního a zábavného systému na zadních sedadlech  
(Zábava pro zadní sedadla)

OPS Vizuální a akustický parkovací systém

POI
POI jsou geo-objekty, které mají význam v navigačním systému. Například: 
místa, kde se lze najíst, ubytovat, čerpací stanice, bankomaty a parkovací 
automaty

REG Regionální stanice

RFK Zadní kamera

SSP Zabezpečené párování (zařízení Bluetooth)

TMC/TMC 
Pro

Příjem hlášení o narušení dopravy v digitální podobě. Moderní navigační 
systémy mohou zpracovávat TMC pro generování trasy obchvatu kolem 
dopravních objížděk a překážek (dynamické navádění na cíl).

USB Připojení USB je sériová sběrnice systém pro připojení zařízení na další 
zařízení (Universal Serial Bus).

XVID XVID je nejoblíbenější formát. Přes 90 % současných souborů AVI se kóduje 
přes Xvid. 
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Licenční ujednání s koncovým uživatelem produktu Gracenote®

 
Tato aplikace nebo zařízení obsahuje software od společnosti Gracenote, Inc. se sídlem v 
Emeryville, California („Gracenote“). Software od společnosti Gracenote („Software Gracenote“) 
umožňuje této aplikaci provádět identifikaci disku a/nebo souborů a získávat informace související 
s hudbou, včetně názvu, interpreta, stopy a titulu („Data Gracenote“) z online serverů nebo z 
vložených databází (společně „Servery Gracenote“) a provádět další funkce. Data Gracenote 
můžete používat pouze prostřednictvím určených funkcí pro koncového uživatele v této aplikaci nebo 
zařízení.

Souhlasíte, že budete používat Data Gracenote, Software Gracenote a Servery Gracenote pouze 
pro své osobní nekomerční využití. Souhlasíte, že nebudete přiřazovat, kopírovat, přenášet nebo 
odesílat Software Gracenote nebo jakákoliv Data Gracenote třetí straně. SOUHLASÍTE, ŽE 
NEBUDETE POUŽÍVAT DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE NEBO SERVERY 
GRACENOTE JINAK, NEŽ JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO ZDE.

Souhlasíte, že vaše neexkluzivní licence pro používání Dat Gracenote, Softwaru Gracenote a 
Serverů Gracenote bude ukončena, pokud porušíte tato omezení. Pokud vaše licence skončí, 
souhlasíte, že úplně přestanete používat Data Gracenote, Software Gracenote a Servery 
Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje veškerá práva s ohledem na Data Gracenote, 
Software Gracenote a Servery Gracenote, včetně všech vlastnických práv. Za žádných okolností 
nebude společnost Gracenote mít jakoukoliv povinnost provést jakékoliv platby za vaše informace, 
které poskytnete. Souhlasíte, že společnost Gracenote, Inc. může prosadit svá práva podle tohoto 
Ujednání přímo proti vám svým jménem.

Služba Gracenote používá jednoznačný identifikátor pro účely sledování dotazů pro statistické 
účely. Účelem náhodně přiřazeného numerického identifikátoru je umožnit službě Gracenote počítat 
dotazy bez znalosti jakýchkoliv informací o vás. Více informací o službě Gracenote najdete na 
webových stránkách Zásady zachování soukromí Gracenote.

Na Software Gracenote a každou položku Dat Gracenote je vám udělena licence „JAK JE“. 
Gracenote neposkytuje žádný výklad nebo záruky, vyjádřené nebo odvozené, pokud jde přesnost 
jakýchkoliv Dat Gracenote ze Serverů Gracenote. Gracenote si vyhrazuje právo odstranit data ze 
Serverů Gracenote nebo změnit datové kategorie z jakékoliv příčiny, kterou společnost Gracenote 
považuje za dostatečnou. Není poskytována žádná záruka, že Software Gracenote nebo Servery 
Gracenote jsou bez chyb nebo že fungování Softwaru Gracenote nebo Serverů Gracenote bude 
bez přerušení. Společnost Gracenote není povinna poskytovat vám nové nebo dodatečné typy nebo 
kategorie dat, které může Gracenote poskytovat v budoucnu a má volnost jednání, pokud jde o 
přerušení služeb v kterémkoliv okamžiku.

SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, 
PŘEDEVŠÍM POKUD JDE O ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, ZPŮSOBILOSTI 
PRO URČITÝ ÚČEL, PRÁVNÍ NÁROK A NEPŘESTOUPENÍ ZÁKONA. GRACENOTE 
NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, POKUD JDE O VÝSLEDKY ZÍSKANÉ V RÁMCI VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ 
SOFTWARU GRACENOTE NEBO LIBOVOLNÉHO SERVERU GRACENOTE. V ŽÁDNÉM 
PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST GRACENOTE ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDNÉ NEBO 
NÁHODNÉ ŠKODY NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO VÝNOSŮ.

© Gracenote, Inc. 2009

STATUTÁRNÍ PRÁVA A ZÁRUKA

Vážený zákazníku,

Pečlivě si přečtěte níže uvedené specifikace záruky, prosím.
Pokud by váš produkt ZENEC potřeboval záruční servis, vraťte ho prodejci, u kterého jste ho 
zakoupili nebo distributorovi ve vaší zemi. Žádný produkt nezasílejte přímo ZENEC.
 
Tento produkt ZENEC je chráněn zárukou proti vadnému materiálu a/nebo nesprávnému provedení 
ze strany továrny, po dobu dvou let od data nákup v maloobchodě původním kupujícím.
 
Pro záruku je třeba generovat číslo RMA, což vyžaduje platné sériové číslo produktu a originální 
účtenku.

Omezení záruky

Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené:

 1.  Neoprávněnou nebo neschválenou instalací, nesprávnou audio nebo síťový přípojkou(ami).
 2.  Defekty způsobené vystavením produktu vlhkosti, vodě a organickým kapalinám,  

s dlouhodobým vystavením
  slunečním paprskům nebo nadměrné špíně nebo prachu.
 3.  Mechanickými závadami způsobenými nehodami, pádem nebo nárazem.
 4.  Neoprávněnými pokusy o opravu a úpravami produktu, které nebyly výrobcem výslovně 

schválené.
 
Tato záruka se omezuje na opravu nebo výměnu vadného výrobku - dle rozhodnutí výrobce - a 
neobsahuje jinou formu poškození, ať už náhodnou, následnou nebo jiné povahy. Náklady na 
přepravu či škody vzniklé expedicí nebo přepravou tohoto výrobku nejsou do záruky zahrnuty. 
Jakékoli dodatečné nebo další nároky a požadavky na náhradu pomocných složek, které byly 
poškozeny v pořadí, přímo či nepřímo, jsou striktně vyloučeny.
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