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Første opsætning 

1. Vælg dit foretrukne sprog, og tryk derefter  for at bekræfte valget. 
Det kan senere ændres under Regionale indstillinger.

2. Læs Slutbrugerlicensaftalen, og tryk på , hvis du accepterer 
brugsvilkårene.

3. Guiden Konfiguration starter. Tryk  for at fortsætte. 

4. Vælg sprog og stemme til stemmevejledning, og tryk på . Det kan 
senere ændres under Regionale indstillinger. Tryk på et punkt på listen for at høre 

en kort stemmeprøve. Tryk på  for at bekræfte dit valg. 

5. Indstil dine foretrukne enheder og tidsformater, og tryk på . 

6. Indstil dine rutepræferencer, og tryk på . 

7. Grundindstillingen er nu afsluttet, tryk på  for at komme til 
kortskærmen.
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Navigationsvisning 
Navigationsvisningen er hovedskærmen af ZENEC, som viser den planlagte rute på et kort. 
ZENEC arbejder med digitale kort, som ikke blot er digitaliserede udgaver af de traditionelle 
papirkort. De 2D-digitale kort viser gader og veje på samme måde som papirkort. 
Højdeforhold vises også med farver. 
Navigationsvisning viser følgende skærmknapper, datafelter og ruteoplysninger på kortet 
under navigationen: 

Bemærk! Visse felter eller ikoner er måske ikke tilgængelige i din produktversion. 

Nummer Navn Beskrivelse 
1 Markør for aktuel 

position. 
Den aktuelle position vises som standard som en blue-
pil. Hvis der ikke er nogen GPS-position, er markøren 
for den aktuelle position gennemsigtig og viser din sidst 
kendte position. 

2 GPS-position Pletten lige ved pilen viser GPS-positionen som 
beregnet af GPS-modtageren. . 
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3 Planlagt rute Den planlagte rute vises som en orange-linje. 

4 Datafelter De tre datafelter viser følgende oplysninger: 

• Den beregnede ankomsttidspunkt til
destinationen.

• Den resterende tid på turen.

• Resterende afstand til destinationen.

Tryk på dette område for at få adgang til skærmen Trip 
Computer med yderligere oplysninger om den aktuelle 
tur på et instrumentbræt. 
Du kan ændre standardværdierne under Indstillinger 
eller ved at trykke på og holde området, der hvor 
datafelterne vises. 
Hvis du ikke har valgt en destination, kan du se 
retningen i stedet for de tre datafelter. 

5 Næste sving-visning Viser næste manøvretype og afstanden til den. 

6 Anden næste sving-
visning Viser typen af den næste manøvre igen, hvis den er tæt 

på den første. 

7 Næste gade Viser navnet på næste gade. 
Hvis du ikke har valgt en destination, kan du se 
husnumrene i nærheden. 

8 Parkering ved 
destination 

Kommer op tæt ved destinationen. Når du trykker på 
den, kan du se parkeringsmulighederne ved 
destinationen. 

9 Destinationsmenuen Kommer op tæt ved destinationen. Når du trykker på 
den, kan du aflæse turresumeet, finde Steder omkring 
den endelige destination, gemme den aktuelle placering,  
eller stoppe navigationen. 

10 Information om 
vejbane 

Viser vejbaner og deres retning, når der er flere 
vejbaner. De fremhævede pile angiver de baner og de 
retninger, som du skal tage. 

11 Vejskilt Det viser de tilgængelige destinationer og vejnumre. 

12 Motorvejsfunktioner Når du trykker her, kan du tjekke detaljerne om de 
næste servicefunktioner (tankstationer, restauranter) 
ved motorvejen. 

13 Navigationsmenu Ved at trykke på den kan du åbne navigationsmenuen, 
hvor du kan tilgå andre dele af ZENEC. 

14 3D-objekter Viser bakker, bjerge, veje, landemærker og bygninger i 
3D. 

15 Gadenavn Viser aktuelt gadenavn. Ved at trykke på den, kan du 
åbne skærmen Hvor er jeg. . 

Når du nærmer dig en motorvejsafkørsel eller et komplekst vejkryds, og de nødvendige 
oplysninger foreligger, erstattes kortet med en 3D-visning af krydset. 
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Når man kører ind i en tunnel, bliver kortet erstattet med at genereret billede af en tunnel. 
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Navigationsmenu 

På kortskærmen trykkes på  for at åbne Navigationsmenuen. 

Hvis du navigerer uden en planlagt rute, har du følgende menu-muligheder: 

Knap Instruktion 
Vælg din destination ved at indtaste en adresse eller dens koordinater eller ved at 
vælge et Sted, en Gemt placering eller en Gemt rute. Du kan også finde dine 
seneste destinationer under Smart historik. 

Sammensæt din rute af et eller flere rutesteder. Du kan også planlægge en rute 
uafhængigt af din aktuelle GPS-position ved at indtaste et nyt startpunkt. 

Tjek trafikale forhold, som kan påvirke din rute 

Åben en liste over nærliggende campingvognsrelaterede placeringer fra Interessante 
Steder på din 
enhed (campingpladser, parkering for campingvogne, servicesteder, osv.) 

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig for MH (autocamper) – serien 

Få adgang til flere muligheder og til at tjekke vigtige informationer, som f.eks. 
trafikoplysninger, brændstofpriser, etc. 

Tilpas den måde, navigationssoftwaren fungerer på. 

Se oplysninger om navigationssoftwaren. 

Når du navigerer efter en planlagt rute, har du også disse menu-muligheder: 

Knap Instruktion 
Tilføj en mellemdestination til din rute. 

Funktionen afhænger af enhedsvarianten.
Se enhedsspecifikation / enhedsnøglefunktioner.

Bemærk!
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Knap Instruktion 
Se rutealternativer, hvis der er dele af ruten eller visse veje, du vil undgå på den 
planlagte rute. 

Se ruten i hele dens længde på et kort, og se ruteparametre og rutealternativer. 

Tryk på  for at få adgang til flere muligheder som Simulering eller 
Rutepræferencer. 

Slet ruten. 

Slet det næste via-punkt eller hele ruten. 

I Navigationsmenuen har du følgende ekstra muligheder: 

Knap Instruktion 
Åbn skærmen Gemte placeringer, hvor du kan gemme en lokation som en 
favoritdestination eller redigere en gemt placering. 

Indstille lydstyrke eller mute-navigationen. 

Skift til 3D visning. 

Skift til 2D visning. 

Skift til 2D visning med nord opad. 

Afbryd navigation. 

Genoptag navigation. 

Få adgang til menuen Brugerprofiler , hvor du kan oprette nye profiler eller redigere 
eksisterende profiler. Hvis flere chauffører anvender navigationssystemet, kan de 
hver især oprette en profil med egne indstillinger.  

Knap Instruktion 
Åbning af ekstra funktioner i menu-muligheder på visse skærmbilleder. 

Returnere til kortet fra alle skærmmenuer. 
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Menuen Ny rute 

I menuen Navigation skal du trykke på  for at angive en adresse som din destination. 
Menuen Ny rute til... giver følgende muligheder: 

Knap Instruktion 
Find en destination uafhængigt af type ved hjælp af kombineret 
søgning. 

Angiv en adresse som din destination. 

Vælg et interessested som din destination. 

Vælg fra en liste med dine gemte steder. 

Vælg på listen over alle seneste destinationer. 

Vælg en gemt rute som din destination eller midlertidige destination. 

Vælg en destination ved indtastning af stedets koordinater. 

To af de seneste destinationer vises i menuen Ny rute til..., så de er nemme at finde. Tryk på 
et hvilken som helst smart historik emne for at vælge dette sted som din destination. 
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Navigation til en adresse 

(missing or bad snippet) 

I menuen Navigation skal du trykke på og . Som standard forslår 
skærmbilledet den by, hvor du befinder dig. 

1. Hvis du vil skifte land, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

a. Tryk på . 

b. Brug tastaturet til at indtaste navnet på landet.

c. Når du har indtastet nogle tegn, vises der en liste over lande med tilsvarende
navne.

d. Tryk på  for at åbne listen med resultater, og vælg et af 
landene på listen.

2. Du kan ændre byen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

a. Tryk på , og brug tastaturet til at indtasten en del af navnet. 

b. Der vises en liste med navne, der svarer til tekststrengen. Tryk på

 for at åbne resultatlisten. 

c. Vælg en by på listen.

3. Sådan indtaster du gadenavne:

a. Tryk på . 

b. Start på indtastning af gadenavnet, så dukker der forslag op, som svarer til
tekststrengen.

c. Tryk på  for at åbne resultatlisten. Vælg en gade på listen. 

a. Tryk på . 
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b. Indtast husnummeret på tastaturet. (For at indtaste bogstaver, tryk på ). 

c. Tryk på  for at afslutte indtastning af adresse. 

7. Nu vises kortet med den valgte destination i midten. Hvis du ønsker det, kan du trykke

på kortet et andet sted for at ændre destinationen. Markøren ( ) vises på den nye
placering.

(ekstra) For at ændre på nogle af ruteparametrene, skal du:

a. Tryk på  for at undgå motorveje, tryk på  for at undgå betalingsveje 

, tryk på  for at undgå færger, eller tryk på  for at undgå 
samkørselsbaner. 

b. Tryk  for at bekræfte destinationen, eller tryk  for at 
vælge en anden destination. 

c. Efter et kort resumé af ruteparametrene vises kortet med hele ruten. Vent et par

sekunder eller tryk på .
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Kombineret søgning 
Du kan søge separat efter adresser, Steder, gemte placeringer eller seneste destinationer, 
men den hurtigste søgeform for alle disse er at bruge kombineret søgning. 

1. På skærmen Kort skal du trykke på  for at få adgang til menuen Navigation og 

derefter på . 

2. Tryk på  og skærmen for kombineret søgning vises. Lige til højre
for skrivefeltet kan du se søgeområdet, området omkring den by, hvor søgningen sker.
Standardområdet for søgning er det område hvor du befinder dig. Du kan eventuelt
ændre søgeområdet.

3. 
4. Når det relevante område vises, start med at skrive navn, adresse eller kategori for

den destination du søger.

5. Tryk på  for at se søgeresultaterne. Du ser alle resultater på listen, 
uafhængigt af type. Adresser, Steder, Stedkategorier, Gemte placeringer og 
seneste destinationer vises blandet på én liste. 

6. Hvis du ønsker det, kan du trykke på den relevante knap for at indsnævre resultatlisten
efter type (antallet på det relevante ikon viser antal matchende resultater):

• Tryk på  for at se listen over seneste destinationer med matchende navn 
eller adresse.

• Tryk på  for at se listen med de gemte destinationer (Favorit), der har 
matchende navn. 

• Tryk på  for at se listen med matchende adresser. 

• Tryk på  for at se listen over Stedkategorier. Rul igennem listen og vælg 
en af kategorierne. Listen over Steder i den valgte kategori vises sorteret efter 
afstand fra den aktuelle position. 

• Tryk på  for at se listen over matchende Steder, der er sorteret efter 
afstand til din aktuelle placering. 



11 

7. Nu vises kortet med den valgte destination i midten. Hvis du ønsker det, kan du trykke

på kortet et andet sted for at ændre destinationen. Markøren ( ) vises på den nye
placering.

8. (ekstra) Efter behov kan du ændre nogle ruteindstillingsparametre.

9. Tryk  for at bekræfte destinationen, eller tryk  for at vælge en 
anden destination.

10. Efter et kort resumé af ruteparametrene vises kortet med hele ruten. Vent et par

sekunder eller tryk på .
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Navigation til et interessested 

1. På skærmen Kort skal du trykke på  for at åbne menuen Navigation. I menuen  

Navigation skal du trykke på  og derefter trykke på . Du kan vælge 
mellem følgende foruddefinerede søgekategorier: 

• Tryk på  for at se en liste over tanksstationer langs ruten,
eller hvis den ikke er tilgængelig, omkring din aktuelle position eller din senest
kendte position.

• Tryk på  for at se en liste over overnatningsmuligheder i
nærheden af destinationen, omkring din aktuelle position eller din senest kendte
position.

• Tryk på  for at se en liste over restauranter langs ruten på 
din aktuelle position eller din senest kendte position. 

• Tryk på  for at se en liste over parkeringspladser i
nærheden af destinationen, eller hvis der ikke er nogen omkring din aktuelle
position eller din senest kendte position.

2. Tryk på  for at åbne vinduet Søg efter kategori. Her kan du søge 
efter Interessesteder  efter navn, kategorier og underkategorier på følgende 
placeringer: 

• Tryk på  for at søge omkring den aktuelle position, eller hvis 
den ikke kan fastslås, omkring den senest kendte position. 

• Tryk på  for at søge langs den aktive rute og ikke omkring
et givet punkt. Det er en nyttig funktion, når du søger efter stop senere på ruten
med mindst mulig omvej. Det kan være, hvis du søger efter kommende
tankstationer eller restauranter.

• Tryk på  for at søge efter et sted i en valgt by. 

• Tryk på  for at søge efter et sted omkring destinationen for 
den aktive rute.
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Et eksempel på navigation til et interessested 
Hvis du f.eks. skal finde en parkeringsplads ved destinationen, skal du gøre følgende: 

1. På skærmen Kort skal du trykke på  for at åbne menuen Navigation. I menuen  

Navigation skal du trykke på  og derefter trykke på . 

2. Tryk på  for at åbne vinduet Søg efter kategori. 

3. Vælg det område, hvor du vil søge efter steder . Tryk på  knappen 

og vælg .

4. 
5. Se listen med stedkategorier igennem og klik på én af dem.

6. Tryk på  for at gennemse hele kategorien, eller tryk på en 
underkategori for at indsnævre søgningen. 

7. Tryk på et vilkårligt listepunkt.

8. (ekstra) Efter behov kan du ændre nogle ruteindstillingsparametre.

9. Tryk  for at bekræfte destinationen, eller tryk  for at vælge en 
anden destination.

10. Efter et kort resumé af ruteparametrene vises kortet med hele ruten. Vent et par

sekunder eller tryk på .
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Menuen Nyttig information 

Menuen Nyttig information giver adgang til forskellige ekstrafunktioner. I menuen Navigation , 

skal du trykke på . 

Knap Beskrivelse 
Viser information om det øjeblikkelige sted (længdegrad, breddegrad, nærmeste by, 
næste vejkryds etc.) eller det sidst kendte sted hvis GPS-modtagelse ikke er mulig. 

Viser assistancemuligheder nær dit nuværende sted. 

Viser en landeliste med værdifulde trafikoplysninger om det valgte land (for 
eksempel hastighedsgrænser, promillegrænser). 

Viser statistik om dine ture som starttid, sluttid og gennemsnitshastighed. 

Viser de nøjagtige solopgangs- og nedgangstider for alle steder på din rute. 

Viser GPS-informationsskærmen med information om satellitposition og 
signalstyrke. 
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Menuen Indstillinger 

Du kan konfigurere programindstillingerne og ændre funktionerne i ZENEC. Tryk på  og 

. 
 Tryk på pilene for at se andre siders indhold. 

Menuen Indstillinger giver følgende valgmuligheder: 

Knap Instruktion 
Vælg den type køretøj, du kører i, ,vejtyper til ruteplanlægning og 
ruteplanlægningsmetode. 

Justerer volumen for forskellige lyde. 

Aktiverer og indstiller advarsler om hastighedsgrænser, advarselspunkter (f.eks. 
fartkameraer) og vejskilte. 

Finjusterer kortskærmen, eller justerer, hvordan softwaren skal hjælpe dig til at 
navigere på grundlag af forskellige rute-relaterede informationer på kortskærmen. 

Ændrer sprog for stemmevejledningen, indstiller tidszone, måleenheder, tid og 
dato samt formater og tilpasser applikationen til dit sprog. 

Slår menuanimationer til og fra. 

Den anbefalede rute mellem to givne punkter er ikke altid den samme. Når der 
foreligger brugbare data, kan trafikinformation medtages ved ruteberegning. 
Indstil dine præferencer for denne facilitet. 

Slår den automatiske lagring af turlog til og fra og kontrollerer turdatabasens 
aktuelle størrelse. 

Ændrer de generelle softwareparametre, der blev valgt under den første 
opsætning. 

Funktionen afhænger af enhedsvarianten.
Se enhedsspecifikation / enhedsnøglefunktioner.

Bemærk!
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Redigering af køretøjsprofiler

Systemet kan planlægge ruter i overensstemmelse med de specifikke parametre for dit køretøj. 

Hvis du vil ændre køretøjstypen og indstille køretøjsparametrene, skal du gå til , 

, . 

Du kan redigere parametrene for det valgte køretøj ved at benytte følgende fremgangsmåde: 

1. Tryk på , og tryk derefter på . Skærmbilledet "Vælg 
køretøj til redigering” vises. 

2. Tryk på køretøjets navn på listen. Skærmbilledet "Køretøjsindstilling” vises.

3. Rul gennem listen, og rediger standardværdierne for højde, længde og andre
parametre.

4. Når du har foretaget alle de nødvendige ændringer, skal du trykke på for at 

vende tilbage til køretøjslisten. Tryk på for at gemme dine 
ændringer for denne køretøjsprofil. 

Bemærk! Køretøjsprofiler og -typer er specifikke for MH- eller PC-serien. 
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