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Startinställning 

1. Välj språk och peka sedan på  för att bekräfta ditt val. Du kan 
ändra detta senare i Regionala inställningar.

2. Läs igenom licensavtalet för slutanvändare och peka på  om du 
accepterar villkoren.

3. Konfigurationsguiden startar. Peka på  för att fortsätta. 

4. Välj språk och uppläsare som ska användas för röstguidningens meddelanden och

peka på . Du kan ändra detta senare i Regionala inställningar. 
Peka på något av alternativen i listan för att höra ett kort röstprov. Peka på 

 för att bekräfta ditt val. 

5. Ställ in dina föredragna enheter och tidsformat och peka på . 

6. Ställ in dina ruttpreferenser och peka på . 

7. Startinställningen är nu slutförd. Peka på  för att komma till 
kartbilden.
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Navigationsvy 
Navigationsvyn är huvudbilden i ZENEC som visar den planerade rutten på en karta. 
ZENEC fungerar med digitala kartor som inte bara är datoriserade versioner av 
traditionella papperskartor. I likhet med papperskartor visar 2D-läget för de digitala kartorna 
gator och vägar. Upphöjningar illustreras också i färg.
Navigationsvyn visar följande bildknappar, datafält och ruttinformation på kartan under 
navigering: 

Observera! Vissa knappar, fält eller ikoner är kanske inte tillgängliga i din produktversion. 

Nummer Namn Beskrivning 

1 Aktuell 
positionsmarkör 

Den aktuella positionen visas som standard som en 
blue pil. När det inte finns någon GPS-position, blir 
den aktuella positionsmarkören genomskinlig och 
visar din senast kända position.  
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2 GPS-position Punkten intill pilen visar GPS-positionen så som den 
uppfattas av GPS-mottagaren. . 

3 Planerad rutt Den planerade rutten visas som en orange linje. 

4 Datafält Tre datafält visar följande information: 

• Beräknad ankomsttid till destinationen.

• Tid som återstår av resan.

• Det avstånd som återstår till destinationen.

Du kan ändra standardvärdena i Inställningar eller 
genom att peka på och hålla området där datafälten 
visas.  
Om du inte har valt någon destination kan du se din 
färdriktning istället för de tre datafälten. 

5 
Förhandsgranskning 
av nästa sväng 

Den visar typen av nästa manöver och dess 
avstånd.  

6 Förhandsgranskning 
av näst nästa sväng 

Den visar vad näst nästa manöver är för typ av 
manöver om den är nära den första.  

7 Nästa gata Den visar namnet på nästa gata. 
Om du inte har valt en ruttdestination kan du se 
näraliggande husnummer. 

8 Parkering omkring 
destinationen 

Den visas nära destinationen. Genom att peka på 
den kan du kontrollera tillgängliga 
parkeringsmöjligheter omkring din destination.  

9 Destinationsmenyn Den visas nära destinationen. Genom att peka på 
den kan du kontrollera resesammanfattningen, hitta 
Platser omkring din slutdestination, spara den 
aktuella platsen,  eller stoppa navigeringen.  

10 Filinformation På flerfiliga vägar visar den kommande filer och 
deras riktningar. De markerade pilarna representerar 
de filer och den riktning du behöver ta.  

11 Varning vid 
varningspunkt 

Den visar typen av varningspunkter när du närmar 
dig en hastighetskamera eller andra 
Varningspunkter såsom skolzoner eller 
järnvägskorsningar. Du måste själv kontrollera att 
användning av denna funktion är laglig i det land där 
du avser att använda den.  

12 Varning vid 
hastighetsgräns 

Den visar aktuell hastighet och hastighetsgränsen 
när du kör för fort.  

13 Vägskylt  De visar de tillgängliga destinationerna och 
vägnumren.  
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14 Motorvägstjänster Genom att peka på den kan du kontrollera detaljer 
för nästkommande servicestationer (bensinstationer, 
restauranger) när du färdas på motorväg.  

15 Trafik CORE Series: Not available

16 Navigationsmenyn Genom att peka på den kan du öppna 
Navigationsmenyn där du kan nå andra delar av 
ZENEC. 

17 3D-objekt De visar kullar, berg, vägar, landmärken och 
byggnader i 3D. 

18 Gatunamn Den visar aktuellt gatunamn. Genom att peka på 
den kan du öppna bilden Var är jag. . 

Om du närmar dig en motorvägsutfart eller en komplicerad vägkorsning och den information 
som du behöver finns, ersätts kartan med en 3D-vy av korsningen.  

När du kommer till en tunnel, ersätts kartan av en generisk tunnelbild. 
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 Navigationsmenyn 

I Kartbilden pekar du på  för att öppna Navigationsmenyn. 

Du kan se följande menyalternativ när du navigerar utan en planerad rutt: 

Knapp Instruktion 

Välj din destination genom att ange en adress eller dess koordinat, eller genom att 
välja en Plats, en Sparad plats eller en Sparad rutt. Du kan också leta reda på 
nyligen använda destinationer i Smart historik. 

Bygg upp din rutt med hjälp av en eller flera ruttpunkter. Du kan också planera en 
rutt oberoende av din aktuella GPS-position genom att ställa in en ny startpunkt. 

TMC-funktionen är inte tillgänglig för CORE-serien.

Få åtkomst till ytterligare alternativ och kontrollera en del användbar information, t 
ex trafikinformation, bränslepriser osv. 

Anpassa hur navigationsprogramvaran ska fungera. 

Se information om navigationsprogramvaran. 

När du navigerar med en planerad rutt är också följande menyalternativ tillgängliga: 

Knapp Instruktion 

Lägg en mellanliggande destination till din rutt. 
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Se ruttalternativ för att undvika delar av rutten, eller för att undvika en särskild väg i 
din planerad rutt.  

Visa rutten i dess fulla längd på kartan och visa ruttparametrar och ruttalternativ. 

Peka på  för att komma åt ytterligare alternativ, t ex Simulering eller 
Ruttpreferenser. 

Ta bort din rutt. 

Ta bort nästa waypoint eller hela rutten. 

I navigationsmenyn har du följande ytterligare alternativ: 

Knapp Instruktion 

Öppna bilden Sparade platser där du kan spara en plats som en favoritdestination 
eller redigera en sparad plats. 

Ställ in volymen eller stäng av ljudet på navigationen. 

Växla till 3D-läge. 

Växla till 2D-läge. 

Växla till 2D North up-vyläge. 

Stoppa navigationen. 

Återuppta navigationen. 

Få åtkomst till Användarprofilmenyn där du kan skapa nya profiler eller redigera 
existerande profiler. Om flera förare använder navigationssystemet, kan de skapa 
sina egna profiler med egna inställningar.  
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Knapp Instruktion 

Kontrollera de meddelanden som innehåller viktig information men kräv inte 
omedelbara åtgärder från användarna. 

Öppna ytterligare alternativ med menyalternativen i vissa bilder. 

Återgå till kartan från valfri menybild. 
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 Menyn Ny rutt 

Peka på  i navigationsmenyn för att specificera en adress som din destination. 
Menyn Ny rutt till ... innehåller följande alternativ: 

Knapp Instruktion 

Hitta din destination oavsett dess typ i Combined Search. 

Specificera en adress som din destination. 

Välj en intressant plats som din destination. 

Välj i listan med dina sparade platser. 

Välj i listan med alla nyligen använda destinationer. 

Välj en sparad rutt som din destination eller mellanliggande 
destination. 

Välj en destination genom att ange dess koordinat. 

Två av dina nyligen använda destinationer listas i menyn Ny rutt till ... för enkel åtkomst. Peka 
på någon av smart historik-posterna för att ställa in platsen som din destination. 
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Navigera till en adress 

Peka på  i Navigationsvyn för att komma åt Navigationsmenyn. 

Peka på  och  i navigationsmenyn. Bilden föreslår som standard den stad 
eller ort som du befinner dig i. 

1. Utför följande steg för att ändra land:

a. Peka på . 

b. Använd tangentbordet för att ange landets namn.

c. Efter att du angett några tecken kommer en lista över länder som matchar
strängen att visas.

d. Peka på  för att öppna resultatlistan och välj ett land efter 
önskemål.

2. Utför följande steg för att ändra stad:

a. Peka på  och använd tangentbordet för att ange en del av 
dess namn.

b. När du matar in bokstäver kommer namnen som matchar textsträngen att visas

i en lista. Peka på  för att öppna listan med resultat.

c. Välj en stad/ort från listan.

3. Ange gatunamnet genom att utföra följande steg:

a. Peka på . 

b. Börja med att mata in gatunamnet på tangentbordet. Namnen som matchar
textsträngen visas i en lista.

c. Peka på  för att öppna listan med resultat. Välj en gata från 
listan.
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a. Peka på . 

b. Ange husnumret på tangentbordet. (För att ange bokstäver, peka på .) 

c. Peka på  för att slutföra adressinmatningen. 

7. Kartan visas med den valda destinationen i mitten. Peka någonstans på kartan om

nödvändigt för att ändra destination. Markören ( ) visas på den nya platsen.

(valfritt) Utför följande steg för att ändra vissa av ruttinställningsparametrarna:

a. Peka på  för att undvika motorvägar, peka på  för att undvika vägar 

med en periodavgift eller en per gång-avgift, peka på  för att undvika 

färjor, eller peka på  för att undvika vägar med samåkningsfiler. 

b. Peka på  för att bekräfta destinationen eller peka på 
för att välja en annan destination. 

c. Efter en kort sammanfattning av ruttparametrarna visas kartan med hela rutten.

Vänta i några sekunder eller peka på .
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Använda kombinerad sökning 
Du kan starta separata sökningar efter adresser, Platser, sparade platser eller nyligen 
använda destinationer, men det snabbaste sättet att söka efter några av dessa är att använda 
kombinerad sökning. 

1. Peka på  i Kartbilden för att komma åt Navigationsmenyn och peka sedan på 

. 

2. Peka på  och bilden för kombinerad sökning visas. Direkt bredvid 
inmatningsfältet ser du sökområdet, staden/orten omkring vilken sökningen utförs. 
Standardsökområdet är området där du befinner dig. Byt sökområde om det behövs. 

3. 
4. När rätt sökområde visas, kan du börja ange namnet, adressen eller kategorin för

destinationen du söker.

5. Peka på  för att se sökresultaten. Du kan se alla resultat i listan,
oavsett deras typ. Adresser, Platser, Platskategorier, Sparade platser och nyligen
använda destinationer blandas i en lista.

6. Peka, om det behövs, på tillhörande knapp för att begränsa listan med sökresultat efter
typ (siffran på tillhörande ikon visar antalet matchande resultat):

• Peka på  för att se listan med nyligen använda destinationer med ett 
matchande namn eller adress. 

• Peka på  för att se listan med dina sparade platsdestinationer (Favoriter) 
med ett matchande namn. 

• Peka på  för att visa listan med matchande adresser. 

• Peka på  för att visa listan med Platskategorier. Bläddra i listan och välj 
en av kategorierna. Du får listan med Platser i den kategorin, ordnade efter 
deras avstånd från din aktuella position. 

• Peka på  för att se listan med matchande Platser ordnade efter deras 
avstånd från din aktuella plats. 

7. Kartan visas med den valda destinationen i mitten. Peka någonstans på kartan om

nödvändigt för att ändra destination. Markören ( ) visas på den nya platsen.
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8. (valfritt) Ändra, om det behövs, några av ruttinställningsparametrarna.

9. Peka på  för att bekräfta destinationen eller peka på  för att 
välja en annan destination.

10. Efter en kort sammanfattning av ruttparametrarna visas kartan med hela rutten. Vänta i

några sekunder eller peka på .
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Navigera till en intressant plats 

1. I Kartbilden pekar du på  för att komma till Navigationsmenyn. Peka på 

 och sedan på  i navigationsmenyn. Du erbjuds följande förinställda 
sökkategorier: 

• Peka på  för att få en lista med bensinstationer längs rutten 
eller, om någon sådan inte är tillgänglig, omkring din nuvarande position eller 
din senast kända position. 

• Peka på  för att få en lista med logialternativ i närheten av
destinationen, omkring din nuvarande position eller din senast kända position.

• Peka på  för att få en lista med restauranger längs rutten, 
omkring din nuvarande position eller din senast kända position. 

• Peka på  för att få en lista med parkeringsplatser nära
destinationen eller, om den inte är tillgänglig, omkring din nuvarande position
eller din senast kända position.

2. Peka på  för att öppna fönstret Sök efter kategori. Här kan du 
söka efter intressanta platser efter deras namn, kategorier och underkategorier vid 
följande platser: 

• Peka på  för att söka omkring nuvarande position eller, om 
denna inte är tillgänglig, omkring den senast kända positionen. 

• Peka på  för att söka längs den aktiva rutten och inte 
omkring en viss punkt. Detta är praktiskt om du senare vill söka efter ett 
uppehåll som bara innebär en minimal omväg, som när du söker efter 
kommande bensinstationer eller restauranger. 

• Peka på  för att söka efter en plats inom en vald stad. 

• Peka på  för att söka efter en plats omkring destinationen 
för den aktiva rutten.
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Ett exempel på navigering till en intressant plats 

Utför följande steg för att t ex hitta en park omkring din destination: 

1. I Kartbilden pekar du på  för att komma till Navigationsmenyn. Peka på 

 och sedan på  i  Navigationsmenyn. 

2. Peka på  för att öppna fönstret Sök efter kategori. 

3. Välj omkring vilket område det ska sökas efter en plats. Peka på knappen

 och välj . 

4. 
5. Bläddra i listan med platskategorier och peka på en av dem.

6. Peka på  för att bläddra genom hela kategorin eller peka på en 
underkategori för att begränsa sökningen. 

7. Peka på något av listalternativen.

8. (valfritt) Ändra, om det behövs, några av ruttinställningsparametrarna.

9. Peka på  för att bekräfta destinationen eller peka på  för att 
välja en annan destination.

10. Efter en kort sammanfattning av ruttparametrarna visas kartan med hela rutten. Vänta i

några sekunder eller peka på .
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 Menyn Användbar information 

Menyn Användbar information erbjuder ett antal ytterligare funktioner. Peka på i 
navigationsmenyn.  

Knapp Beskrivning 

Visar information på den aktuella positionen (latitud, longitud, närmaste ort, nästa 
korsande gata osv) eller den senast kända positionen om GPS-mottagning inte är 
tillgänglig. 

Erbjuder assistans nära din aktuella position. 

Erbjuder en lista med länder med användbar körinformation om det valda landet (t 
ex hastighetsgränser, maximal alkoholhalt i blodet). 

Visar de exakta tiderna för soluppgång och solnedgång vid alla dina ruttpunkter. 

Visar bilden med GPS-information med information om satellitpositioner och 
signalstyrka. 



16 

Inställningsmenyn 
Du kan konfigurera programinställningarna och ändra hur ZENEC ska fungera. Peka 

på  och . 
 Peka på pilarna för att visa andra sidors innehåll. 

Inställningsmenyn innehåller följande alternativ: 

Knapp Instruktion 

Välj vilken  vägtyper som ska användas i ruttplaneringen samt 
ruttplaneringsmetod. 

Justera de olika ljudvolymerna. 

Aktivera och ställ in varningar för hastighetsgräns, varningspunkter (t ex 
hastighetskameror) och vägskyltar. 

Fininställ utseendet på kartbilden eller justera hur programvaran ska hjälpa dig att 
navigera med olika slag av ruttrelaterad information i kartbilden. 

Ändra röstguidningsspråket, ställ in tidszonen, mätenheterna, klockslag och datum 
samt format, och anpassa applikationen till ditt lokala språk. 

Aktivera eller inaktivera menyanimeringar. 

Den rekommenderade rutten är inte alltid densamma mellan två punkter. När 
lämplig data finns kan trafikinformation tas med i beräkningen för ruttberäkningen. 
Ställ in dina preferenser för denna tjänst. 
TMC-funktionen är endast tillgänglig på enhetsmodellen CORE series. 

Ändra de grundläggande parametrarna för programvaran som ställts in under 
startinställningarna. 
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