
UŽIVATELSKÝ  NÁVOD

Z-R1030
10,2"/25.9 cm LCD STROPNÍ MONITOR S INTEGROVANÝM
DVD-PŘEHRÁVAČEM
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Děkujeme Vám za zakoupení výrobku ZENEC!
Se stropním monitorem Z-R1030 jste si vybrali technicky vyspělý, vysoce kvalitní produkt, 
který Vám, díky použití pouze vysoce kvalitních dílů, zaručí dlouhou životnost a vysokou 
spolehlivost. I když tento přístroj je navržen s ohledem na snadné použití a ovládání, 
doporučujeme přečíst si celý tento návod pro pochopení detailního ovládání a využití všech 
funkcí. Uschovejte si tento návod na bezpečném místě pro případné pozdější použití.
Přečtěte si záruční podmínky na kontoi tohoto návodu k použití. 

V případě dalších otázek o tomto výrobku se prosím obraťte na Vašeho prodejce nebo 
dovozce ve Vaší zemi

KLÍČOVÉ  VLASTNOSTI

• 25.9 cm/10.2“ 16:9 LCD storpní monitor s integrovaným přehrávačem DVD
• 16:9 displej s rozlišením 800 x 480 pixelů a antireflexní vrstvou
• Velké pozorovací úhly, zleva/zprava > 65° / shora > 45° / zdola > 55°
• Ovládání pomocí dotykových senzorů a a menu na obrazovce 
• CD/DVD mechanika typu slot-in kompatibilní s CD-DA, CD-RW, CD-R, CD-ROM(XA), 

DVD- ROM, DVD±R, DVD±RW, MP3, WMA, AVI, Xvid (DVD region code 2)
• Integrovaný dekodér Dolby Digital 
• Čtečka karet SD/MMC kompatibilní s MP3, WMA, AVI, Xvid
• 2 x USB 2.0 port (externí až do 32 GB / interní až do 16 GB) kompatibilní s MP3, WMA,

   AVI, Xvid
• Multi-normový video systém s automatickým přepínáním NTSC & PAL
• Integrovaný IR-vysílač pro přenos zvuku do bezdrátových sluchátek
• Integrované LED osvětlení
• 2 x A/V RCA-vstupy
• 1 x A/V RCA-výstup 
• IR-dálkový ovladač

Kompatibilita

Tento monitor je kompatibilní s video normou PAL a NTSC. Interní obvod pro zpracování 
videa automaticky rozpozná a nastaví zdroj videa jako PAL nebo NTSC. 

Použití

Tento stropní monitor je kompatibilní s většinou A/V formátů a může být, pomocí kompoz-
itního video výstupu RCA (CVBS), kombinován s jakýmkoliv obvyklým video zařízením.
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OBSAH  BALENÍ

Název položky Množství

Monitor 1

IR dálkový ovladač s baterií 1

A/V kabel 1

ST4.2 x 16 mm šroubky 8

PM4 x 12 mm šroubky 4

Kovová montážní podložka 1

Uživatelský návod 1

Gumový lem 1

� UPOZORNĚNÍ:
■ Pro instalaci a použití DVD přehrávače používejte pouze obsah tohoto balení. Použití 

jkéhokoli příslušenství, které není součástí balení může vést k poškození přehrávače.
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BEZPEČNOSTNÍ  UPOZORNĚNÍ

1. Přečtěte si celý tento návod. 

2. Uschovejte tento návod po ruce pro případné použití. každý, kdo používá tento přístroj 
by měl mít možnost nahlédnout do tohoto návodu.

3.  Dbejte všech varování. postupujte podle pokynů.

4.  Tento přístroj je navržen pro použití ve vozidle s 12V DC baterií a negativním zemně-

     ním. 

5.  Neprovozujte tento přístroj jiným způsobem, než je popsáno v tomto návodu. nedo-
držení pokynů v této příručce může vést ke ztrátě záruky. 

6. Žádným způsobem přístroj nerozebírejte nebo neupravujte, můžete tak ztratit záruku.
Nepokoušejte se přístroj sami opravovat, místo toho, v případě potřeby kontaktujte au-
torizovaného prodejce ZENEC. 

 7.  Používejte pouze originální příslušenství, které je navrženo a vyrobeno pro tento přístroj,
jinak riskujete poškození přístroje. Nainstalujte přístroj v souladu s instalačním návo-
dem pomocí přiloženého montážního příslušenství. Síly zrychlení v okamžiku dopravní 
nehody bývají obrovské. nesprávně namontovaný přístroj představuje velké riziko pro 
řidiče a cestující ve vozidle.

8.  Chraňte přístroj před vodou a jinými tekutinami, které by se mohli dostat do přístroje.
Mohlo by dojít k elektrickému zkratu nebo dokonce i k požáru. 

9. Abyste předešli elektrickému zkratu, nikdy do přístroje nevkládejte nebo nelepte žádné 
kovové předměty (jako například mince nebo kovové nářadí) .

10. Před výměnou vadné pojistky se pokuste najít příčinu zkratu. Věnujte prosím pozornost 
napájecím kabelům! Pokud není elektrický zkrat důsledkem poškození napájecích ka-
belů, můžete vyměnit vadnou pojistku za novou pojistku (stejné hodnoty). Pokud elek-
trický zkrat stále přetrvává, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce ZENEC.

11. Když připojujete k přístroji nějaké další přístroje, přečtěte si, pro podrobné bezpečnost-
ní pokyny, jejich návod k použití. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

12. Dejte pozor, abyste během používání přístroje při nenastartovaném motoru, nevybili 
autobaterii. Protože přístroj odebírá nezanedbatelné množství proudu a auto baterie se 
nabíjí pouze při nastartovaném motoru, může se stát, že auto baterii vybijete na mez, 
že již nebude možné vozidlo znovu nastartovat.

13. Řízení s monitory s pohyblivým obrazem - s výjimkou použití navigačního systému - v 
zorném poli řidiče není podle právních předpisů v různých evropských zemích povoleno,
neboť během jízdy může být odváděna pozornost řidiče. Řiďte se prosím silničními 
předpisy své země, neboť v případě nehody vám hrozí penalizace či dokonce ztráta po-
jistného krytí. Volte prosím takovou hlasitost zařízení ve svém voze, abyste byli schopni 
vnímat zvuky z vnější, jako jsou policejní sirény apod. 

14. Nevystavujte přístroj tvrdým nárazům. Může dojít k mechanické nebo elektrické poruše 
přístroje. 

15. V případě jakýchkoli problémů či dotazů ohledně instalace zařízení se obraťte na svého 
prodejce či dodavatele ZENEC. 
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IR  DÁLKOVÝ  OVLADAČ

1. [POWER] tlačítko 
Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte tlačítko [POWER].

2. [SETUP] tlačítko 
Pro změnu nastavení přístroje stiskněte tlačítko [SETUP].

3. [MUTE] tlačítko 
Pro zapnutí nebo vypnutí zvukového výstupu přístroje stiskněte tlačítko [MUTE].

4. [EJECT] tlačítko
Pro vysunutí disku přístroje stiskněte tlačítko [EJECT].

5. Numerická tlačítka 
Pro přímé zadání čísel, jako pro nastavení nebo čísla stopy stiskněte numerické tlačítko.

6. [SRC] tlačítko
Pro výběr režimu vstupu videa přístroje (DVD / A/V-IN1 / A/V-IN2) stiskněte tlačítko [SRC] .

Pro přepnutí režimu přehrávání na SD/MMC nebo USB v režimu DVD stiskněte tlačítko
[SRC] na 2 vteřiny. Nebo prostě vložte médium. 

7. [MENU] tlačítko
Pro zobrazení hlavního menu DVD disku stiskněte tlačítko [MENU] .

8. [PREVIOUS] tlačítko
Pro předchozí kapitolu DVD nebo stopu CD, USB, SD apod. stiskněte tlačítko 
[PREVIOUS].

9. [ARROW a ENTER] tlačítka
Pro pohyb v menu a pro změnu hodnoty nastavení stiskněte tlačítko [ARROW].

Nr. Beschreibung Funktionen
1 Menü (MENU) Gedrückt halten um in das OSD Menü zu gelangen, kurz drücken zum verlassen des Menüs
2 12 Abspielen/Pause
3 7 / a Drücken für schnellen Rücklauf  2x, 4x, 8x, 16x, 32x normale Geschwindigkeit
4 w Navigation oben
5 8 / d Drücken für schnellen Vorlauf  2x, 4x, 8x, 16x, 32x normale Geschwindigkeit
6 s Navigation unten
7 Quelle (SOURCE) Auswahl des Video Eingangs: Disc, AV1, AV2, USB oder SD/MCC card
8 ; Die CD/DVD wird ausgeworfen
9 Öffnet den Monitor Öffnen des Deckenmonitors

10 ENT. Eingabe/Bestätigung
11 Deckenlicht Deckenbeleuchtung
12 Deckenlicht Schalte Schalter für das Deckenlicht. Steht der Schalter auf Auto wird das Licht beim öffnen der Tür eingeschaltet
13 SD Schacht Lesegerät für SD Karten
14 USB Port Zum Anschluß von USB Sticks
15 AV Eingang 3,5mm Eingansbuchse für Audio/Video Ausgang

Nr. Beschreibung Funktionen

1 Ein/Aus (POWER) Schaltet das Gerät Ein/Aus
2 Einstellungen (SETUP) Drücken um in das Einstellmenü des Gerätes zu kommen
3 Stumm (MUTE) Schaltet den Ton Ein/Aus
4 Auswurf (EJECT) Die CD/DVD wird ausgeworfen
5 0-9 Nummerntasten Direkteingabe der Zahlen für Titel und Einstellungen
6 Quelle (SRC) Auswahl des Video Eingangs: Disc, AV1, AV2, USB oder SD/MCC card
7 Menü (MENU) Gedrückt halten um in das OSD Menü zu gelangen, kurz drücken zum verlassen des Menüs
8 7 Zurück zum vorherigen Titel
9 Pfeile und Bestätigung Navigation oben/links/rechts/unten und Bestätigung

10 5 Drücken für schnellen Rücklauf  2x, 4x, 8x, 16x, 32x normale Geschwindigkeit
11 Zufälliges Abspielen Spielt die Titel in zufälliger Reihenfplge ab
12 A~B Drücken um einen Teil eines Titels A-B wiederholt zu spielen/Eine Seite weiter bei der Kanalliste
13 AUDIO Einstellmenü für Audio
14 Zurück (RETURN) Zurück zum Hauptmenü, nochmal drücken um an die letzte Position der Wiedergabe zu gehen
15 Winkel (ANGLE) Auswahl des Blickwinkels
16 ZOOM Zoom Einstellung des Bilds
17 Wiederholen (REPEAT) Wiederholen eines Titels/Ordners/alles/aus
18 Untertitel (SUBTITLE) Wahl der Untertitelsprache
19 6 Drücken für schnellen Vorlauf  2x, 4x, 8x, 16x, 32x normale Geschwindigkeit
20 TITLE Keine Funktion
21 3 Stoppt die Wiedergabe, erneutes drücken von PLAY startet wieder von der letzten Position. Doppelt 

drücken stoppt die Wiedeabe komplettrg

22 8 Nächster Titel
23 12 Abspielen/Pause
24 VOL -/+ Erhöht/Reduziert die Lautstärke
25 Anzeige (DISPLAY) Zeigt die Anzeigefunktionen (Titel, Kapitel und Zeit)
26 Gehe zu (GOTO) Startet die Wiedergabe bei einem gewählten Titel/Kapitel
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10. [ FAST REVERSE] tlačítko 
Pro rychlé přehrávání zpět rychlostí 2x, 4x, 8x, 16x a 32x stiskněte tlačítko [FAST 
REVERSE].

11. [RANDOM] tlačítko

Pro přehrávání kapitol nebo stop v náhodném pořadí stiskněte tlačítko [RANDOM].

12. [A-B] tlačítko
Pro opakování přehrávání z bodu A do bodu B stiskněte tlačítko the [A-B].

13. [AUDIO] tlačítko 
DVD: Pro změnu jazyka DVD během přehrávání stiskněte tlačítko [AUDIO].
VCD: Pro změnu audio kanálu (levý, pravý, stereo) během přeheávání VCD a CD stiskněte 
tlačítko [AUDIO].

14. [RETURN] tlačítko
Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko [RETURN], pro návrat na poslední pozici 
přehrávání DVD stiskněte tlačítko ještě jednou. 

15. [ANGLE] tlačítko

Pro výběr jiného úhlu pohledu stiskněte tlačítko [ANGLE]. Toto funguje pouze tedy,  
pokud bylo DVD natočeno s více úhly pohledu.

16. [ZOOM] tlačítko
Pro nastavení zoomu při přehrávání filmu stiskněte tlačítko [ZOOM].

17. [REPEAT] tlačítko
Pro opakování stopy nebo celého disku stiskněte tlačítko [REPEAT].

18. [SUBTITLE] tlačítko
Pro výběr a zobrazení titulků během přehrávání stiskněte tlačítko [SUBTITLE].

19. [    FAST FORWARD] tlačítko 
Pro rychlé přehrávání vpřed rychlostí 2x, 4x, 8x, 16x a 32x stiskněte tlačítko [FAST 
FORWARD].

20. [TITLE] tlačítko
Pro zobrazení title menu DVD disku stiskněte tlačítko [TITLE].

21. [ STOP] tlačítko

Pro zastavení přahrávání stiskněte tlačítko [STOP], pro spuštění přehrávání na 
poslední pozici stiskněte tlačítko [PLAY] nebo [ENTER; Pro úplné zastavení přehrávání
stiskněte dvakrát tlačítko [STOP], Pro spuštění přehrávání DVD od začítku stiskněte 
tlačítko [PLAY] nebo [ENTER].

22. [ NEXT] tlačítko
Pro následující kapitolu DVD nebo stopu CD stiskněte tlačítko [NEXT].

23. [PLAY / PAUSE] tlačítko
Pro přehrávání nebo pozastavení přehrávání CD nebo DVD stiskněte tlačítko [PLAY / 
PAUSE].

24. [VOL – / VOL+] tlačítka - Pro zesílení nebo zeslabení zvuku stiskněte tlačítka [VOL – / 
VOL+].

25. [DISPLAY] tlačítko - Pro zobrazení informací o přehrávání (jako titul, kapitola, stopa a 
čas) stiskněte tlačítko [DISPLAY].

26. [Goto] tlačítko
Pro spuštění přehrávání vybrané kapitoly, stopy nebo času stiskněte tlačítko [GOTO].
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1. Vytáhněěěte držák baterie.
Postupujte podle šipky 1 posuňte to doprava k baterii, zatímco současně vytáhněte držák 
baterie z dálkového ovládání.

2.   Umístěěěte baterii.
Umístěte novou lithium baterii (CRD2025) s (+) pólem vzhůru. 

3.   Zasuňňňte držák zpěěět.
Pomocí prstu zatlačte držák zpět, dokud není slyšet zvuk uzamčení.

POUŽITÍ  DÁLKOVÉHO  IR  OVLADAČE

■ Zamiřte IR dálkový ovladač přímo na  DVD přehrávač, potom zmáčkněte nějaké tlačítko.
■ IR dálkový ovladač používejte do vzdálenosti pěti stop (3 meter) od senzoru.
■ Přímé sluneční světlo nebo velmi jasné světlo snižuje citlivost na signál dálkového ovladače.          
■ Každá překážka mezi senzorem a dálkovým ovladačem může narušit příjem.

� POZNÁMKA: 
Pokud dálkový ovladač nefunguje nebo se zkrátí vzdálenost, na kterou je možno přístroj 
ovládat, vyměňte starou bterii dálkového ovladače za novou.
1. Zlikvidujte staré baterie správným způsobem.
2. Nezkratujte + a – pól baterie nebo ji nevhazujte do ohně. Může explodovat.
3. Baterie a držák baterie může vést k udušení. Držte dálkový ovladač mimo dosah 

dětí.
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STROPNÍ  MONITOR

TLAČÍTKA  A  SENZOROVÁ  TLAČÍTKA

Nr. Description  Function or control

1 MENU Touch and hold to display the OSD menu, touch again to close the OSD menu
2 12 Play / pause
3 7 / a Previous chapter / navigation left; press and hold to fast reverse at 2x, 4x, 8x, 16x, 32x normal speed
4 w Navigation up
5 8  / d Next chapter or track / navigation right; press and hold to fast forward at 2x, 4x, 8x, 16x, 32x normal speed
6 s Navigation down
7 SOURCE Selects the video input source: Disc, AV1, AV2, USB or SD card
8 ; Eject disc
9 Panel open switch Press to release monitor panel

10 ENT. Enter/confirm choose
11 Dome Light To illuminate car
12 Dome Light switch Switch for Dome Light. When switch is set to "AUTO", the light turns on when car door is open
13 SD card slot Reader for SD card
14 USB port Connection for USB device
15 AV-in socket 3,5mm Jack socket for Audio/Video output

Nr. Description Function or control

1 POWER Turns player OFF or ON
2 SETUP Press to access the setup menu to modify the player settings
3 MUTE Turns the sound OFF or ON
4 EJECT Ejects the disc
5 0~9 number keys Press to enter numbers directly, such as for settings or track numbers
6 SRC Selects the video input source: Disc, AV1, AV2, USB or SD card
7 MENU Press and hold to display the OSD menu, press again to close the OSD menu
8 7 Press to go to the previous chapter or track
9 Arrows and ENTER Navigation up/left/right/down and confirm choose

10 5 Press and hold to fast reverse at 2x, 4x, 8x, 16x, 32x normal speed
11 RANDOM Press to play chapters or tracks in random order
12 A~B Press to repeat playback from point A to point B / Move down a page in the channel list
13 AUDIO Audio settings menu
14 RETURN Press to return the main menu, press again to return the last position of playback
15 ANGLE Choose view angle
16 ZOOM Press to set the zoom for movie viewing
17 REPEAT Press to repeat one/folder/all/off
18 SUBTITLE Choose subtitle language
19 6 Press and hold to fast forward at 2x, 4x, 8x, 16x, 32x normal speed
20 TITLE No function
21 3 Press to stop playback, press PLAY or ENTER to start again form last position. Double press for fully stop playback
22 8 Press to go to the next chapter or track
23 12 Play / pause
24 VOL -/+ Press to decrease / increase volume
25 DISPLAY Press to display the playback information (such as title, chapter, track and time)
26 GOTO Press to start playback at selected chapter, track or time

17

Nr. Description  Function or control

1 MENU Touch and hold to display the OSD menu, touch again to close the OSD menu
2 12 Play / pause
3 7 / a Previous chapter / navigation left; press and hold to fast reverse at 2x, 4x, 8x, 16x, 32x normal speed
4 w Navigation up
5 8 / d Next chapter or track / navigation right; press and hold to fast forward at 2x, 4x, 8x, 16x, 32x normal speed
6 s Navigation down
7 SOURCE Selects the video input source: Disc, AV1, AV2, USB or SD card
8 ; Eject disc
9 Panel open switch Press to release monitor panel

10 ENT. Enter/confirm choose
11 Dome Light To illuminate car
12 Dome Light switch Switch for Dome Light. When switch is set to "AUTO", the light turns on when car door is open
13 SD card slot Reader for SD card
14 USB port Connection for USB device
15 AV-in socket 3,5mm Jack socket for Audio/Video output

Nr. Description  Function or control

1 POWER Turns player OFF or ON
2 SETUP Press to access the setup menu to modify the player settings
3 MUTE Turns the sound OFF or ON
4 EJECT Ejects the disc
5 0~9 number keys Press to enter numbers directly, such as for settings or track numbers
6 SRC Selects the video input source: Disc, AV1, AV2, USB or SD card
7 MENU Press and hold to display the OSD menu, press again to close the OSD menu
8 7 Press to go to the previous chapter or track
9 Arrows and ENTER Navigation up/left/right/down and confirm choose

10 5 Press and hold to fast reverse at 2x, 4x, 8x, 16x, 32x normal speed
11 RANDOM Press to play chapters or tracks in random order
12 A~B Press to repeat playback from point A to point B / Move down a page in the channel list
13 AUDIO Audio settings menu
14 RETURN Press to return the main menu, press again to return the last position of playback
15 ANGLE Choose view angle
16 ZOOM Press to set the zoom for movie viewing
17 REPEAT Press to repeat one/folder/all/off
18 SUBTITLE Choose subtitle language
19 6 Press and hold to fast forward at 2x, 4x, 8x, 16x, 32x normal speed
20 TITLE No function
21 3 Press to stop playback, press PLAY or ENTER to start again form last position. Double press for fully stop playback
22 8 Press to go to the next chapter or track
23 12 Play / pause
24 VOL -/+ Press to decrease / increase volume
25 DISPLAY Press to display the playback information (such as title, chapter, track and time)
26 GOTO Press to start playback at selected chapter, track or time

19 18

16

20
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1. [MENU] senzorové tlačítko
Pro vstup do hlavního menu stiskněte senzorové tlačítko [MENU]. Pro výběr položky 
menu stiskněte senzorové tlačítko znovu.

2. [PLAY/PAUSE] senzorové tlačítko 

3. [PREVIOUS] kurzor-vlevo senzorové tlačítko

4. [CURSOR-UP] senzorové tlačítko

5. [NEXT] kurzor-vpravo senzorové tlačítko

6. [CURSOR-down] kurzor-dolů tlačítko

7. [SOURCE] tlačítko 
Pro výběr režimu vstupu videa přístroje stiskněte senzorové tlačítko [A/V]  (DVD → A/V
IN1 → A/V-IN2).
Pro přepnutí režimu přehrávání na SD/MMC nebo USB v režimu DVD stiskněte 
senzorové tlačítko [SRC] na 2 vteřiny. Nebo prostě jedno médium vložte. Pokud vložíte 
dvě, přístroj žádné nenajde.

8. [EJECT] senzorové tlačítko 
Pro vysunutí disku přístroje stiskněte senzorové tlačítko [EJECT].

9. [OPEN] tlačítko
Pro otevření LCD panelu stiskněte tlačítko [PANEL OPEN]. 

10. [ENTER] senzorové tlačítko

      Pro potvrzení výběru stiskněte senzorové tlačítko [ENTER]. 

11. Dome Light 
Poskytuje osvětlení interiéru vozidla.

12. Dome Light switch
Přepněte do polohy ON/OFF, potom jej pro rozsvícení nebo zhasnutí stiskněte.

13. Slot SD karty

14. USB 1 port (standardní port)

15. AV1 - VSTUP 
Přijímá IR signály z dálkového ovladače a vysílá IR signály do IR bezdrátových
sluchátek.

16. Montážní otvory
Připevněte  přehrávač k montážní podložce pomocí šroubů vložených do těchto otvorů.

17. Disc slot 
Do slotu vložte CD nebo DVD disk.

18. [POWER] senzorové tlačítko 
Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte senzorové tlačítko [POWER]

19. [RESET] pin 
Pro resetování přístroje, pomocí propisky nebo vhodného pnástroje stiskněte [RESET]. 

20. USB 2 port

21. IR window 
      Přijímá IR signály z dálkového ovladače a vysílá IR signály do IR bezdrátových 

sluchátek.
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OVLÁDÁNÍ  DISPLEJE  STROPNÍHO  MONITORU

OTEVŘELNÍ  DISPLEJE
1. P r o  o t e v ř e n í  L C D  p a n e l u ,  s tiskněte tlačítko  OPEN.
2. Otočte  LCD panel dolů do požadovaného úhlu.

� UPOZORNĚNÍ:
■  LCD panel lze otevřít maximálně do 120° stupňů. Nepokoušejte se LCD panel 

otevřít více.

ZAVŘELNÍ  DISPLEJE
1. Otočte LCD panel nahoru, dokud neuslyšíte clicknutí zámku.

� UPOZORNĚNÍ:
■  Ujistěte se, že se kabely ani jiné předměty nezachytili při zavírání do panelu. 

Pro vaši bezpečnost se ujistěte, že zavíráte LCD panel když je vypnutý.

TLAČÍTKO  PRO  OTEVŘENÍ

ZAVŘÍT

120°
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ZÁKLADNÍ  OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTÍ  PŘEHRÁVAČE

Upozornění
DVD  Režim vstupu

� POZNÁMKA: 
■ Výchozí režim přehrávání je DVD.
■ Pokud je na obrazovce zobrazena zpráva “NO DISC”, vložte disk nebo pro změnu 

režimu přehrávání stiskněte tlačítko SRC.

VÝBĚR  REŽIMU  PŘEHRÁVÁNÍ
■ Pro přepnutí z jednoho režimu přehrávání do jiného, stiskněte tlačítko SRC.
■ Režimy přehrávání se mění v následujícím pořadí:

DVD > A/V 1 > A/V 2 > DVD

■ Pokud jste v režimu DVD, pro přepnutí režimu na SD nebo USB stiskněte tlačítko SCR n 
na 2 vteřiny.

� POZNÁMKA: 
■ Vložit (připojit) najednou můžete pouze jedno médium. Pokud vložíte (připojíte) obě, 

přístroj žádné médium nenajde.
■
Pkud jsou oba USB porty obsazeny paměťovými zařízeními, přístroj rozpozná pouze 
zařízení připojené k USB1. Přepínání mezi USB 1 a USB 2 není možné.

NO DISC

Na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu stiskněte tlačítko      . Přehrávač se zapne a 
na obrazovce se zobrazí zdroj vstupu a formát:
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PŘEHRÁVÁNÍ  DISKU
1. Pokud režim přehrávání není nastaven na  DVD, stiskněte pro změnu režimu přehrávání 

na DVD tlačítko SRC na dálkovém  ovladači nebo na přístroji.
2. Vložte DVD diskdo slotu mechaniky na pravé straně přístroje. Po několika vteřinách se na 

obrazovce objeví zpráva „loading“.
■ Pro začátek přehrávání stiskněte tlačítko Play/Pause nebo tlačítko ENTER .
■ Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP.
■ Pro předchozí stopu nebo kapitolu stiskněte tlačítko PREVIOUS. 
■ Pro následující stopu nebo kapitolu stiskněte tlačítko NEXT.
■ Pro pauzu nebo pokračování přehrávání stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE.

3. Pro vysunutí disku stiskněte tlačítko EJECT.
4. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko POWER.

MUTE (ZTIŠENÍ)  ZAP  NEBO  VYP
■ Pro potlačení audio výstupu během přehrávání stiskněte tlačítko MUTE.
     Pro znovu aktivování zvukového výstupu stiskněte tlačítko MUTE znovu.

VOLBY  PŘEHRÁVÁNÍ  DVD

Pro přístup k root menu DVD

Pro zobrazení menu během přehrávání stiskněte tlačítko MENU. DVD j e  rozděleno do 
částí nazvaných tituly a kapitoly. Když přehráváte DVD, oot menu disku se zobrazuje na 
vašem monitoru. Obsah menu se liší disk od disku. Pro znovu zobrazení menu 
během přehrávání DVD znovu stiskněte tlačítko MENU.

� POZNÁMKA: 
■ Některá DVD Vám umožňují vybrat nastavení přehrávání disku pouze pomocí root menu.

Zobrazení informací o přehrávání
Pro zobrazení DVD menu během přehrávání, stiskněte tlačítko DISPLAY.
DVD obvykle obsahuje kapitoly a tituly, které se mohou lišit podle právě používaného DVD.

Změna zvukové stopy během přehrávání (Multi-Audio)
1. Pro změnu audio stopy během přehrávání DVD stiskněte tlačítko AUDIO. Zobrazí se číslo 

aktuální zvukové stopy, celkový počet dostupných zvukových stop (jazyků) a aktuální 
jazyk.

2. Pokud je k dispozici více jazyků, pro cyklické procházení mezi dostupnými jazykovými 
stopami stiskněte znovu tlačítko AUDIO. Pokud není tlačítko AUDIO stisknuto znovu 
během 3 vteřin, obrazovka audio automaticky zmizí. 

� POZNÁMKA: 
■ Některá DVD umožňují přístup k této funkci pouze přes DVD menu.
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Výběr titulků během přehrávání DVD
1. Pro změnu jazyka titulků stiskněte během přehrávání DVD tlačítko SUBTITLE. Zobrazí 

se číslo aktuální zvukové stopy, celkový počet dostupných zvukových stop (jazyků) a 
aktuální jazyk.

2. Pokud je k dispozici více jazyků, pro cyklické procházení mezi dostupnými jazyky  
stiskněte znovu tlačítko SUBTITLE. 

3. Pro vypnutí titulků stiskněte tlačítko SUBTITLE dokud se nezobrazí “SUBTITLE OFF”.  
Pokud není tlačítko SUBTITLE stisknuto znovu během 3 vteřin, obrazovka  
titulků automaticky zmizí.

� POZNÁMKA: 
■ Některá DVD umožňují přístup k této funkci pouze přes DVD menu.

Změna úhlu pohledu během přehrávání (Multi-Angle):
Pro změnu úhlu pohledu:
1. Pro změnu úhlu pohledu stiskněte během přehrávání DVD tlačítko ANGLE. Na 

obrazovce se zobrazí číslo aktuálního úhlu pohledu, celkový počet dostupných úhlů 
pohledu. 

2. Pro výběr různých úhlů pohledu stiskněte znovu tlačítko ANGLE, potom ho stiskněte 
znovu pro opuštění výběru a návrat k normálnímu úhlu pohledu. Pokud není tlačítko 
ANGLE stisknuto znovu během 3 vteřin, výběr úhlu pohledu automaticky zmizí.

� POZNÁMKA: 
■ Různé úhly pohledu jsou na DVD dostupné, pokud je na DVD zobrazena příslušná 

ikona “multiple angles”.

Použití opakovaného přehrávání
Pro opakování kapitoly, titulu nebo obou:
Pro cyklycké přepnutí dostupných nastavení, během přehrávání DVD stiskněte 
opakovaně tlačítko REPEAT: 
■ Kapitola: Opakuje aktuální kapitolu.
■ Titul: Opakuje aktuální titul.
■ Vše: Opakuje aktuální všechny kapitoly a tituly.
■ Vyp: Obnoví normální přehrávání.

Pro opakování vybraného úseku:
1. Pro nastavení počátečního bodu “A”, stiskněte během přehrávání tlačítko A-B.
2. Pro nastavení koncového bodu “B”, znovu stiskněte během přehrávání tlačítko A-B.

Přehrávač bude opakovaně přehrávat vybraný úsek mezi body A a B.
3. Pro zrušení opakovaného přehrávání úseku a návrat k normálnímu přehrávání,

stiskněte znovu tlačítko A-B.

Použití přiblížení (zoom)
Pro přiblížení obrazu:
■ Pro přepnutí dostupných nastavení přiblížení obrazu stiskněte během přehrávání tlačítko

ZOOM.
(2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x and normal)
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PŘEHRÁVÁNÍ  AUDIO  CD 

Pro zobrazení doby přehrávání a aktuální stopy:
Pro zobrazení typu disku, aktuálního času, čísla aktuální stopy a celkového počtu stop na 
obrazovce, stiskněte během přehrávání CD tlačítko DISPLAY. 

OPAKOVÁNÍ  ČÁSTI  CELÉHO  CD

Pro cyklycké přepnutí dostupných nastavení, během přehrávání DVD stiskněte opakovaně 
tlačítko REPEAT:
■ Title: Opakuje aktuální stopu.
■ All: Opakuje celé CD.
■ Off: Vrátí se k normálnímu přehrávání. 

Pro opakování vybraného úseku:
1. Pro nastavení počátečního bodu “A”, stiskněte během přehrávání tlačítko A-B.
2. Pro nastavení koncového bodu “B”, znovu stiskněte během přehrávání tlačítko A-B.

Přehrávač bude opakovaně přehrávat vybraný úsek mezi body A a B.

3. Pro zrušení opakovaného přehrávání úseku a návrat k normálnímu přehrávání,

stiskněte znovu tlačítko A-B.

Režim SD/USB
■
Pro přepnutí do režimu přehrávání SD/MMC nebo USB v režimu přehrávání DVD, 
stiskněte na 2 vteřiny tlačítko SCR.

■ Ovládání v režimu SD/MMC nebo USB je podobné jako ovládání v režimu DISKU.

� POZNÁMKA: 
■ Připojit můžete pouze jedno médium. Pokud připojíte obě, přístroj žádné nenajde.
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PŘEHRÁVÁNÍ MP3 CD

Pokud je do přehrávače vložen disk s MP3, automaticky se na obrazovce objeví menu. Menu 
můžete použít pro výběr adresářů a stop které chcete přehrát, nebo přehrávač přehrává 
stopy v pořadí, v jakém byly na disku vypáleny.

Pro výběr adresářů a stop
1. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko DISPLAY. Otevře se seznam souborů a adresářů.  
     Pro výběr adresáře ze seznamu na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko [] nebo [].

2. Potom stiskněte tlačítko ENTER. Na obrazovce se zobrazí soubory v adresáři, který jste 
vybrali.

3. Pro výběr souboru na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko [] nebo [], pro přehrání 
souboru potom stiskněte tlačítko ENTER.

4. Pro přesun na další soubor stiskněte tlačítko []. Nebo pro přesun na předchozí soubor 
stiskněte tlačítko [].

Opakování souboru nebo adresáře MP3 disku
Pro opakované procházení dostupných voleb stiskněte v režimu přehrávání MP3 
tlačítko REPEAT:
■ Repeat single: Opakuje právě přehrávaný soubor.
■ Repeat all: Opakuje obsah právě přehrávaného adresáře.
■ Repeat off: Přepne všechny režimy opakování do normálního režimu přehrávání.
� PPOZNÁMKA: 

  Tato ikona před položkou říká, že toto je adresář, ne MP3 soubor.
  Tato ikona před položkou říká, že toto je MP3 soubor.
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HLAVNÍ  MENU

Vyvolání menu
■ PPro nastavení obrazu použijte pro nastavení vlastností, které chcete nastavit tlačítko, 

MENU. 
Volby úprav jsou následující:
1. Pro otevření ovládacího menu stiskněte a více než vteřinu držte na dálkovém ovladači 
    tlačítko MENU nebo na přístroji stiskněte [   ].

2. Pro výběr požadované položky opakovaně stiskněte tlačítko [] nebo [].
3. Pro výběr jednoho z následujících nastavení opakovaně stiskněte tlačítko MENU,

potom pro změnu hodnoty stiskněte tlačítko [] nebo [].

Nastavitelné volby menu jsou:
■ Contrast: Nastavení kontrastu obrazu.
■ Brightness: Nastavení jasu obrazu.
■ Color: Nastavení barvy obrazu.
■ Tint: Nastavení barevnosti obrazu (dostupné pouze s NTSC systémem).
■ Wide Screen: Vybere režim displeje: širokoúhlý (16:9) / normální (4:3).
■ FMT Freq: ZAP – VYP
■ Beep: ZAP – VYP
■ RESET: Resetuje menu do základního nastavení.
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SYSTÉMOVÉ  NASTAVENÍ

Systémová nastavení
1.  Press the SETUP button on the remote control, to bring up the system setup of the 

device.  

Nastavení menu Popis

Obecná nastavení

ANGLE 
MARK

Zapnutí nebo vypnutí funkce úhlu pohledu. Funkce závisí 
na obsahu DVD, např. pokud jsou stejné scény natočeny 
pod jiným úhlem kamery.     

OSD LANG
Výběr požadovaného jazyka menu DVD na obrazovce
(ANGLICKY, FRANCOUZSKY, ŠPANĚLSKY, ITALSKY). 

CAPTIONS Zapnutí nebo vypnutí titulků. 

SCREEN 
SAVER

Zapnutí nebo vypnutí spořiče obrazovky. Pokud 
přerušíte přehrávání na 5 minut nebo déle, automat-
icky se aktivuje spořič obrazovky.

Nastavení audia DOWNMIX Výběr Dolby Digital AC3 downmixu (LT/RT, STEREO). 

Nastavení předvoleb

TV TYPE Výběr formátu video standardu (PAL, NTSC). 

AUDIO

Pokud je na DVD k dispozici více jazykových stop, 
může být k disopzici výběr jazyka audia přehráváného 
DVD (například ANGLICKY, FRANCOUZSKY, 
ŠPANĚLSKY, RUSKY, ČÍNSKY apod.). 

SUBTITLE
Výběr jazyk titulků pro přehrávání DVD, které jsou zobra- 
zeny na obrazovce (například ANGLICKY, FRANCOUZ-
SKY, ŠPANĚLSKY, RUSKY, ČÍNSKY apod. nebo VYP).

DISC MENU
Select the langauge in which the DVD menu shall be 
displayed. (například ANGLICKY, FRANCOUZSKY, 
ŠPANĚLSKY, ČÍNSKY, RUSKY apod.). 

PARENTAL Vybere úrověň rodičovského zámku (1 až 8).

PASSWORD
Zadání nového hesla pomocí numerických kláves na 
dálkovém ovladači. Heslo musí obsahovat čtyři čís-
lice. Defaultní heslo je “3308“.

DEFAULT Resetuje všechna nastavení do továrního nastavení.
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ÚPRAVA NASTAVENÍ DVD

Pro obecná nastavení:

1. Press the SETUP button on the remote control. The DVD setup menu opens.
2. Press the [] / [] buttons to select General setup page, then the list opens.
3. Press the [] / [] buttons to select the desired setting item. The items 

include TV DISPLAY, ANGLE MARK, OSD LANG, CAPTIONS and SCREEN 
SAVER. 

4. Press the ENTER button to open the list, then press [] or [] to choose the 
setting values.

5. Press the ENTER button to con˚ rm.
6. Press the SETUP button to exit the setup menu.

To set the speaker setup page:
1. Press the SETUP button on the remote control. The DVD setup menu opens.
2. Press the [] / [] buttons to select speaker setup page, then the list opens.
3. Press the [] / [] buttons to select the desired setting item. The items 

include DOWNMIX, DUAL MONO and DYNAMIC. 
4. Press the ENTER button to open the list, then press the [] or [] buttons to choose the 

setting values.
5. Press the ENTER button to con˚ rm.
6. Press the SETUP button to exit the setup menu.

To set the preference page:
1. This setting is only available in stop mode or when no disc in the player.
2. Press the SETUP button on the remote control. The DVD setup menu opens.
3. Press the [] / [] buttons to select preference page, then the list opens.
4. Press the [] / [] buttons to select the desired setting item. The items include TV TYPE, 

AUDIO, SUBTITLE, DISC MENU, PARENTAL, PASSWORD and DEFAULT. 
5. Press the ENTER button to open the list, then press [] or [] to choose the 

setting values.
6. Press the ENTER button to con˚ rm.
7. Press the SETUP button to exit the setup menu.

� NOTE: 
This icon indicates that it is locked, you can not change the rating (parental control
level).
This icon indicates that it is unlocked. You can change the rating (parental control 

 level).
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CONNECTIONS AND WIRING

Connecting diagram

1. GND (Black)

2. Door contact (Green)

3. 12V B+ (Yellow)

4. ACC (Red)

7. Inverter switch

(Yellow)

(Red)

(White)

(Yellow)

(Red)

(White)

5. A/V IN 2

6. A/V OUT

8. A/V IN 
1 Socket

9. USB Port

10. SD card reader

11. Dome light switch
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1. GND wire (black)
Connect this wire to a suitable vehicle chassis ground 

point. ˚
2. Door contact wire (green)

Connect this wire to the automatic interior illumination system of your vehicle.
˚
3. Battery +12V wire

Connect this wire to a permanent +12V power supply in your vehicle, or to the positive 
pole of the battery.

˚
4. ACC ignition wire (red)

Connect this wire to the ignition contact of your vehicle.
˚
5. A/V In 2

For a permanent connection to an external video source you can ˚ nd the A/V In 2 wire 
at the upper side of the roof mount monitor. ˝˝

˚
6. A/V Output

The A/V output is suitable for connection with an external monitor.
˚
7. Inverter switch

This switch allows to tailor the roof mount monitor to be compliant with the door contact 
of the vehicle. Default position is (+). If your vehicle deploys a ground switched door 
contact layout, put this switch into (-) position.

˚
8. A/V In 1

A/V In 1 can be found on the side of the roof mount monitor.
˚
9. USB Port

˚
10. SD card slot

˚
11. Interior illumination switch. 
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MOUNTING

� NOTE: 
Installation or servicing of the player shall be attempted by persons with experience in 
electronic equipment and automotive accessories.

1. Attach the metal mounting plate to 
the roof using the ST4.2 x 16 mm screws.

� NOTE: 
Do not cover the original dome light 
opening.

2. Remove the cover of the 
LED dome lights to get access 

to the mounting holes.

3.  Place the rubber on the player.

4. Pull out the original dome light power 
wire and signal/power cable through 
the original dome light opening.

8 Screws ST4.2 x 16 mm

Vehicle roof

4 Screws
PM4 x 12 mm

Vehicle roof
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5. Connect A/V input and output cables.
6. Connect the wire harness in the following order: ground wire, battery wire, ACC to the 

counterparts in the vehicle.
7. Connect the wire to the door illumination of your vehicle.
8. Fix the monitor to the metal mounting plate using the PM4 x 12 mm screws.

9. Mount the cover of the LED dome lights.

10.  Please test all functions of the unit again.

4 Screws 
PM4 x 12 mm
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TROUBLESHOOTING

Problem Cause Solution

Player does not play disc.

Disc inserted incorrectly. Reinsert the disc with the label 
side up (facing the ceiling).

Disc format is not supported. Check the disc format.

Disc is dirty or scratched. Clean or replace the disc.

The player suddenly stopped 
working or the screen went black. Player error.

Try turning the player off and on. 
If the player still doesn’t respond, 
press the reset button.

Player doesn’t turn on.

The car ignition (or ACC/
accessory) is off.

Insert the key into the ignition and 
turn it to ACC/accessory.

Condensation in the player. Wait for about one hour or until 
condensation evaporates.

Player operates erratically.

Battery needs replacing Replace the battery.

Dirty IR window on the player or 
remote control.

Clean the player’s and the remote 
control’s IR windows.

Loose connections. Check and tighten all 
connections.

Picture skips occasionally. Disc is dirty or scratched. Clean or replace the disc.

Blurred picture on the screen.

Interfered by short-distanced 
strong interference
(E.g. high voltage wire, transfor-
mation station or aircraft etc…).

Move the vehicle away from the 
Interference.

The picture on the screen is dark.
The equipment locates at a low 
temperature area.

This is the characteristics of LCD 
display in low temperature, it 
will restore to normal brightness 
after starting the display for few 
minutes.

Brightness is set too low. Adjust the brightness setting.
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SPECIFICATIONS

Power Source 
Vehicle battery (+10.5V ~ +14V (DC))

Mechanism Manual Open/Close
Display Angle > 120°

Operating current <2000mA (Typical VDD=14V)
Dome Light 2 W (LED)
Operation Temperature -10 °C to +50 °C
Size (HxWxD) 290 x 320 x 60 mm
Weight (g) 2550

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. 
patents and other intellectual party rights of Rovi corporation. Reverse 
engineering and disassembly are prohibited. 
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■ Keep the disc away from direct sunlight or heat source.
■ Store the disc in a disc case after playback.

Cleaning discs
■ Before playback, wipe the disc outwards from the center with clean cloth.

MAINTENANCE

Handling discs
■ To keep a disc clean, do not touch the play side (non-label side) of the disc.
■ Do not attach paper or tape to the disc.

LCD Panel Maintenance
■ Wipe off any dust gently with a soft, dry cloth.
■ The surface is easily scratched  do not rub it with hard objects.
■ Do not use any chemical solvent, cleaning agent or corrosive detergent to clean away

dirt on the surface of the screen.
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WARRANTY 2 YEARS

Dear customer,

Thank you for purchasing this ZENEC product. It is advisable to keep the original packaging 
material for any future transporting of the product. Should your ZENEC product require warranty 
service, please return it to the retailer from whom it was purchased or the distributor in your 
country. This ZENEC product is warranted against defective materials or workmanship for a pe-
riod of TWO years from date of purchase at retail to the original purchaser.

WARRANTY LIMITATIONS
This warranty does not cover any damage due to:
1. Improper installation, incorrect audio or mains connection(s).
2. Exposure to excessive humidity, fluids, heat sun rays or excessive dirt or dust. 
3. Accidents or abuse, unauthorized repair attempts and modifications not explicitly          

authorized by the manufacturer.

This warranty is limited to the repair or the replacement of the defective product at the manufac-
turer’s option and does not include any other form of damage, whether incidental, consequential 
or otherwise. The warranty does not cover any transport costs or damages caused by transport 
or shipment of the product. Warranty work will not be carried out unless this warranty certificate 
is presented fully completed with model, serial number, purchaser’s address, purchasing date 
and dealer stamp together with the original sales slip!

2 JAHRE GARANTIE

Sehr geehrter Kunde, 

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produktes von ZENEC entschlossen haben. Wir   
bitten Sie, die Originalverpackung aufzubewahren, z.B. für den Transport im Garantiefall. Wenn 
Sie Garantie-Leistungen für dieses ZENEC Produkt beanspruchen, wenden Sie sich bitte direkt 
an den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde. Dieses ZENEC Produkt ist durch eine 
Werksgarantie von 2 Jahren an den Erstkäufer ab Kaufdatum im Fachhandel gegen Material- 
bzw. Herstellungsfehler geschützt.

GARANTIE-EINSCHRÄNKUNGEN
Nicht unter Garantie fallen Schäden infolge von:
1. Unsachgemässem Einbau oder inkorrektem Audio- oder Stromanschluss.
2. Einwirkung von übermässiger Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Hitze, Sonneneinstrahlung      

oder starker Verschmutzung. 
3. Mechanischer Beschädigung durch Unfall, Fall oder Stoss, sowie Schäden durch nicht 

autorisierte Reparaturversuche und/oder Modifikationen.

Die Garantie dieses Produkts bleibt in jedem Fall auf die Reparatur bzw. den Ersatz (Entscheidung 
beim Hersteller) des ZENEC Produktes beschränkt. Transportschäden und die Kosten des Rück-
transportes sind durch diese Garantie nicht abgedeckt. Jeder über diese Garantie-Erklärung 
hinausgehende Anspruch und Haftung für direkte/indirekte Folgeschäden werden ausdrücklich 
abgelehnt. Garantie-Ansprüche können nur mit einer korrekt und vollständig ausgefüllten 
Garantie-Karte und dem Original-Kaufbeleg geltend gemacht werden.
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■ If at any time in the future you should need to dispose this product, please note that waste electrical 
products are not be disposed with the household waste. Please recycle where facilities exist. 
Check with your Local Authority or retailer for recycling advice (Waste Electrical and Electronic 
Equipment Directive).

■ Sollten Sie dieses Gerät eines Tages entsorgen müssen, beachten Sie bitte dass elektrische Geräte 
nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Führen Sie das Gerät wenn möglich dem 
Recycling zu. Ihre lokalen Behörden oder Ihr Händler können Sie dementsprechend informieren 
(Richtlinie über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Ausstattungen).

ZENEC MODEL: Z-R1030

Serial number: . ................................................................................................................................

Date of purchase: . ...........................................................................................................................

Your name: . .....................................................................................................................................

Your address: . .................................................................................................................................

City: . ................................................................................................................................................

State: ................................... ZIP or postal code: ............................................................................

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

Dealer’s address & stamp
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