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O TÉTO PŘÍRUČCE

Tato příručka popisuje, jak ovládat zařízení, údaje týkající se konkrétního typu vozu a nejdůležitější 
základní funkce. Kromě toho, jsou tu popsány varianty a funkce systému ZENEC, stejně jako volitelné 
vybavení výrobce vozidla, které nemusí být ve standardní výbavě vašeho vozidla. Tato příručka 
se nevztahuje odděleně na takové problémy. Rozdíly z této informace nebo funkcí nelze využít pro 
vznesení jakýchkoli nároků.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

  

UPOZORNĚNÍ
Je-li řidič nepozorný, může dojít k nehodě nebo 
ke zranění. Obsluha systému ZENEC během 
jízdy může odvést pozornost od 
běžné dopravní situace! 

  

  POZNÁMKA
Použití multifunkčního volantu a dalších 
funkcí vozidla, bude vyžadovat rozhraní 
CAN/Stalk pro konkrétní typ vozu. Další  
informace lze získat od autorizovaného 
prodejce ZENEC.

PŘEHLED

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

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

 ✓ Věnujte pozornost bezpečnostním pokynům systému ZENEC.
 ✓ Aktivace bezplatné navigační aktualizace na 1 rok (více informací na konci tohoto návodu).
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ZENEC SYSTEM

Obr. S / 01

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

Položka Funkce

 DOMŮ -  Stisknutím tlačítka otevřete hlavní nabídku..
-  Podržte a otevřete Nastavení zvuku.

Návod k obsluze přístroje → Úvod 
→ Hlavní zdroje


Otočný 
knoflík  

- Stisknutím tlačítka přístroj zapněte/vypněte.
- Otočte a nastavte hlasitost.

 NAV Zvolte navigační režim NÁVOD K POUŽITÍ

 INTERNÍ MIKROFON

 Slot na CD/DVD

 AUX IN

 Dotykový displej


Konektor USB 2.0

slot microSD, pro navigaci/pouze použití databáze Gracenote.

 RESET

 IR přijímač pro dálkové ovládání
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MULTIFUNKČNÍ VOLANT

Položka Funkce

 Snížit hlasitost

 Zvýšit hlasitost

 Ztlumit zvuk

 Změnit zdroj přehrávání


Zdroj Rádio Stisknutím zvolte předchozí rozhlasové stanice.

Zdroj Media Stiskem vyberte předchozí stopu/titul.
Stiskem a přidržením rychle přetočíte zpět.


Zdroj Rádio Stisknutím tlačítka zvolte další rozhlasovou stanici.

Zdroj Media Stiskem zvolte následující stopu/titul.
Stiskem a přidržením rychle přetočíte vpřed.

 Přijmout/ukončit hovor

Obr. S / 02

SRC

�














  

  POZNÁMKA
Tyto funkce mohou být použity pouze tehdy, když je multifunkční volant ve vozidle,
a ZENEC systém je připojen pomocí určitého auta CAN / Stonek rozhraní.
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ZAPNOUT/VYPNOUT

Manuální zapnutí/vypnutí
Krátkým stisknutím otočného knoflíku systém ZENEC zapnete, dlouhým stisknutím ho vypnete 
(Obr. S / 01 ).

Automatické zapnutí/vypnutí
Vozy bez sběrnice CAN: 
Zařízení se automaticky zapne/vypne signálem od klíčku zapalování.

Vozy s rozhraním sběrnice CAN: 
Zapnutí zapalování systém ZENEC aktivuje. Proces startu může trvat až 1,5 minuty. Díky tomu může 
dojít ke zpoždění dokud nebude systém připraven. Systém ZENEC se vypne vypnutím zapalování, nebo 
vyjmutím klíčku ze zapalování.  

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Systém ZENEC je vybaven funkcí ochrany proti krádeži. Je-li aktivní, budete po přerušení napájení, při 
restartování systému ZENEC, vyzváni k zadání hesla. 

Chcete-li změnit heslo:

Návod k obsluze přístroje → Nastavení → Nastavení zařízení → Nápověda → Heslo

Z-E3726 5 

GERÄTEBEDIENUNG – Z-E3726 

GRUNDSÄTZLICHE BEDIENUNG 

EIN-/AUSSCHALTEN 

Manuelle Ein-/Ausschaltung 

Drehregler links gedrückt halten, bis sich das ZENEC-System ein- oder ausschaltet 
(Abb. S/01 ) 

Automatische Ein-/Ausschaltung 

 Fahrzeuge mit CAN-Bus Anbindung: Bei Einschalten der Zündung wird das ZENEC-System
aktiviert. Der Bootvorgang kann max. 1,5 Minuten in Anspruch nehmen. Dies kann zur Folge
haben, dass das System nur mit Verzögerung einsatzbereit ist. Das Ausschalten des ZENEC- 
Systems wird durch das Ausschalten der Zündung oder Abziehen des Zündschlüssels aktiviert.

  HINWEIS 
Für eine Nutzung des Multifunktionslenkrads sowie weiterer Fahrzeugfunktionen wird ein 
fahrzeugspezifisches CAN/Stalk Interface benötigt. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem 
autorisierten ZENEC-Fachhändler. 

DIEBSTAHLSICHERUNG 

Das ZENEC-System ist mit einer Diebstahlschutzfunktion ausgestattet. Ist diese aktiv, werden Sie nach 
Trennung der Stromversorgung bei erneutem Einschalten des ZENEC-Systems aufgefordert, das von 
Ihnen hinterlegte Password einzugeben.  

Um das Passwort zu ändern: 

Bedienungsanleitung  Einstellungen  Geräte Konfiguration  Help  Passwort 

  HINWEIS 
Bewahren Sie das 
Passwort sorgfältig auf. 
Bei einem Verlust des 
Passworts muss das 
ZENEC-System ausgebaut 
und zur Freischaltung des 
Diebstahlschutzes an den 
ZENEC-Service 
eingesendet werden. 
Dieser Dienst ist 
kostenpflichtig! 

  

   POZNÁMKA
Použití multifunkčního volantu a dalších funkcí vozidla, bude vyžadovat rozhraní CAN/Stalk pro 
konkrétní typ vozu. Další informace lze získat od autorizovaného prodejce ZENEC.

PRO OCHRANU PŘI KRÁDEŽI

  

  POZNÁMKA
Heslo uchovejte v bezpečí. 
Pokud heslo ztratíte, je 
třeba systém ZENEC odin-
stalovat a zaslat zpět servisu 
ZENEC, který deaktivuje 
ochranu proti krádeži. Za 
tuto službu se hradí pop-
latek!
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OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI       

Funkce Tlačítko Operace

Zvýšit hlasitost Otočte tlačítko hlasitosti (obr. S/01 ) ve směru hodinových 
ručiček.

Snížit hlasitost Otočte tlačítko hlasitosti (obr. S/01 ) proti směru hodinových 
ručiček.

Ztlumit zvuk Krátce stiskněte otočný knoflík na levé straně (obr. S / 01 ). 
Dalším stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte.

Výchozí nastavení 
hlasitosti

Výchozí nastavení hlasitosti různých zdrojů lze nastavit v 
Nastavení.
Návod k obsluze přístroje → Nastavení → Audio

Systém ZENEC

Multifunkční volant 1)

Funkce Tlačítko Operace

Zvýšit hlasitost + Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko (obr. S / 02 ).

Snížit hlasitost – Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko (obr. S / 02 ).

Ztlumit zvuk Krátce stiskněte tlačítko (obr. S / 02 ).
Dalším stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte.

  

  POZNÁMKA
1) Tyto funkce mohou být použity pouze tehdy, je-li ve vozidle nainstalovaný multifunkční volant,
   a systém ZENEC je připojen prostřednictvím specifického rozhraní CAN/Stalk.
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NASTAVENÍ ZVUKU

Funkce Ikona Operace

BASS Dotykem upravte rozsah basů -6 až +6.

MID Dotykem nastavte střední rozsah -6 až +6. 

TRE Dotykem nastavte rozsah výšek -6 až +6. 

Ultra bass Dotykem zvýšíte další zesílení výstupu basů.

Loudness Dotykem přidáte další zesílení basů a výšek.

V tomto menu můžete provádět různá nastavení zvuku. Ovládání Tón je k dispozici pro každý zdroj zvlášť.

Obr. S / 03
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Obr. S / 04

VYVÁŽENÍ/FADER

V tomto menu můžete vyvážit hlasitost mezi reproduktory.

Funkce Ikona Operace

Levý/Pravý Dotykem nastavte vyvážení pravých a levých reproduktorů.

Přední/Zadní Dotykem nastavte vyvážení reproduktoru mezi přední a zadní části.

Křížek
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GERÄTEBEDIENUNG – Z-E3726 

BALANCE / FADER 

 
  ABB. S / 05 

In diesem Menü können Sie die Lautstärkeverteilung der Lautsprecher vornehmen. 

 

Funktion Icon Tätigkeit 

Links/Rechts 

 

Antippen, um Lautstärkeverteilung links – rechts einzustellen  

Front/Heck 

 

Antippen, um Lautstärkeverteilung vorne – hinten 
einzustellen 

Fadenkreuz 
 

Antippen und verschieben auf die gewünschte Position  

  

Dotkněte se a přesuňte do požadované polohy.
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AUTOMOBIL

Funkce Ikona Operace

Nastavení Funkci 
CAR

Dotkněte se a získáte tohoto zobrazení.
Návod k obsluze přístroje → Nastavení → Nastavení VOZIDLA

V tomto menu můžete provést všechna nastavení specifická pro vozidlo. Vysvětlení zkratek naleznete na 
konci hlavního návodu.

Obr. S / 05

 NASTAVENÍ 

  

  POZNÁMKA
Tyto funkce jsou podporovány pouze v případě, že je zpětná kamera připojena k systému ZENEC.

Funkce Ikona Operace

Drive Assist Dotykem nastavíte zdroj parkovací kamery na displeji.
VYP. / KAM.

Zpátečka 
Audio Assist

Je-li aktivní parkovací asistent, funkci zvuku nastavte dotykem.
VYP. / Snížená hlasitost / Audio KAM. / ZTLUMIT Audio 
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AKTUALIZACE NAVIGACE
Aktivace 12-ti měsíčního období aktualizace softwaru map zdarma začíná okamžikem zapnutí systému 
ZENEC a ujetím vzdálenosti delší než 10 km. 

Požadavky
 1. PC nebo notebook s operačním systémem Windows XP (Service Pack 2) nebo vyšším, čtečka 

karet SD, přístup k internetu. OS Apple není podporován.
 2. Aktivovaná navigační mapa na kartě SD (obsah sady) 
 3. Nejnovější software Naviextras Toolbox, nainstalovaný v počítači. 
  Odkaz ke stažení: https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads

Aby bylo možné provést aktualizaci vašeho zařízení ZENEC na nové mapy, postupujte následovně:

 1. Přejděte na https://zenec.naviextras.com/shop/portal a pro svoje navigační zařízení vytvořte 
uživatelský účet s heslem a osobními údaji.

 2. Stáhněte si software Toolbox: Stáhněte Naviextras Toolbox. Než budete pokračovat, důkladně 
si přečtěte pokyny aplikace. Toolbox se pravidelně aktualizuje. Proto, pokud byste chtěli provést 
aktualizaci mapy později, vždy stáhněte nejnovější verzi Toolbox. To zaručí optimální kompatibilitu 
všech funkcí přenosu dat.

TECHNICKÉ ÚDAJE/ČÍSLO SCHVÁLENÍ
Toto je multimediální systém pro konkrétní typ vozu s DVD diskem, systémem hands-free, navigací a 
rádiem. Tento systém ZENEC je určen pro 12 V DC elektrický systém vozidla. Podrobné informace lze 
získat z domovské stránky ZENEC:

www.zenec.com

Jestliže budete v budoucnu tento výrobek likvidovat, vezměte prosím na vědomí, že odpadní 
elektrické výrobky nesmějí být likvidovány společně s domovním odpadem. Recyklujte prosím 
na určených místech. Informace o recyklaci (odpadu z elektrických a elektronických zařízení) 
získáte na místních úřadech nebo od prodejce.
 

Výrobce: ACR Braendli + Voegeli AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach / Švýcarsko
Právní zástupce EU: ACR Braendli + Voegeli AG · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Německo

OBECNÉ 

10R-05 1776
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