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Innledende oppsett 

1. Velg språket du foretrekker, og trykk på  for å bekrefte valget. 
Senere kan du endre det i Regionale innstillinger.

2. Les Les lisensavtalen for Sluttbrukere, og trykk på  hvis du er enig 
i vilkårene for bruk.

3. Konfigurasjonsveiviseren starter. Trykk på  for å fortsette. 

4. Velg språket og høyttaleren som brukes for stemmeveiledningsmeldinger og trykk på

. Senere kan du endre det i Regionale innstillinger. Trykk på 
hvilket som helst element i listen for et kort stemmeeksempel. Trykk på 

 for å bekrefte valget ditt. 

5. Angi foretrukne enheter og tidsformater, og trykk på . 

6. Angi rutepreferansene dine, og trykk på . 

7. Det innledende oppsettet er nå fullført. Trykk på  for å gå inn på 
kartskjermen.
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Navigasjonsvisning 
Navigasjonsvisningen er hovedskjermen til, som viser den planlagte ruten på et 
kart. ZENEC fungerer med digitale kart som ikke bare er datastyrte versjoner av 
tradisjonelle papirkart. ZENEC. På samme måte som papirveikartene, viser 2D-modusen 
av digitalkartene gater og veier. Høyden illustreres også i farger. 
Navigasjonsvisningen viser følgende skjermknapper, datafelter og ruteinformasjon på kartet 
under navigering: 

Obs! 
Enkelte knapper, felter eller ikoner er kanskje ikke tilgjengelig i din versjon av 
produktet. 

Nummer Navn Beskrivelse 
1 Aktuell posisjon-

markør 
Den aktuelle posisjonen vises som en blue pil som 
standard. Når det ikke er noen GPS-posisjon, er pilen 
for aktuell posisjon gjennomsiktig og den viser din sist 
kjente posisjon. 
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2 GPS-posisjon Prikken nær pilen viser GPS-posisjonen slik den 
oppfattes av GPS-mottakeren. . 

3 Planlagt rute Den planlagte ruten vises som en orange linje. 

4 Datafelter Tre datafelter viser følgende informasjon: 

• Den estimerte tiden for ankomst til destinasjonen.

• Turens gjenværende tid.

• Gjenværende avstand til destinasjonen.

Trykk på dette området for tilgang til skjermen 
Reisedatamaskin med tilleggsinformasjon om den 
aktuelle turen på et dashbord. 
Du kan endre standardverdiene i Innstillinger eller ved 
å trykke og holde inne området der datafeltene vises. 
Hvis du ikke har valgt noen destinasjon, kan du se 
kjøreretningen istedenfor de tre datafeltene. 

5 Forhåndsvisning av 
neste sving Det viser hvilken type neste manøver er og avstanden 

dit. 

6 Andre 
forhåndsvisning av 
neste sving 

Den viser hvilken type den andre neste manøveren er 
hvis den er nær den første. 

7 Neste gate Det viser navnet på neste gate. 
Hvis du ikke har valgt en destinasjon for ruten, kan du 
se husnumre i nærheten. 

8 Parkering rundt 
destinasjon 

Vises nær destinasjonen. Ved å trykke på den, kan du 
sjekke de tilgjengelige parkeringsfasilitetene rundt 
destinasjonen. 

9 Destinasjon-meny Vises nær destinasjonen. Ved å trykke på den kan du 
sjekke tursammendraget, finne Steder rundt din 
endelige destinasjon, lagre aktuell posisjon,  eller 
innstille navigasjonen. 

10 Baneinformasjon På veier med flere kjørebaner viser den veibanene foran 
deg og retningene de går i. De uthevede pilene 
representerer banene og retningen du må bruke. 

11 Veiskilt Den viser tilgjengelige destinasjoner og nummeret på 
veien. 

12 Tjenester ved 
motorvei 

Ved å trykke på den, kan du sjekke informasjonen om 
noen av de neste servicestasjonene (bensinstasjoner, 
restauranter). 

13 Navigasjonsmeny Ved å trykke på navigeringsmenyen der du kan komme 
til deler av ZENEC. 

14 3D-objekter De viser åser, fjell, veier, landemerker og bygninger i 
3D. 

15 Gatenavn Den viser informasjon om nåværende gatenavn. Ved å 
trykke på den kan du åpne Hvor er jeg-skjermen. . 
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Hvis du nærmer deg en motorveiavkjørsel eller et komplisert veikryss og nødvendig 
informasjon finnes, erstattes kartet med en 3D-visning av krysset. 

 
Når du kjører inn i en tunnel, endres kartet til et generisk tunnelbilde. 
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Navigasjonsmeny 

Trykk på  på kartskjermen for å åpne navigasjonsmenyen. 

Du kan se følgende menyalternativer når du navigerer uten noen planlagt rute: 

Knapp Instruksjon 
Velg destinasjonen din ved å skrive inn en adresse eller ved å velge et Sted, en 
Lagret Plassering, eller en Lagret Rute. Du kan også slå opp dine siste 
destinasjoner fra Smartlogg. 

Bygg opp ruten fra ett eller flere rutepunkter. Du kan også planlegge en rute 
uavhengig av din gjeldende GPS-posisjon ved å stille inn et startpunkt. 

Kontroller trafikkhendelser som påvirker ruten din, 

Åpner en liste som viser campingvogn-relaterte steder fra steder av interesse på 
enheten din (bl.a. camping-plasser, parkering for campingvogner og servicelokasjoner.) 

Obs! Denne funksjonen er kun tilgjengelig for MH (bobil) – serie 

Få tilgang til ytterligere alternativer og sjekk nyttige opplysninger, for eksempel 
trafikkinformasjon, drivstoffpriser og så videre. 

Tilpass måten navigasjonsprogramvaren fungerer på. 

Se informasjon om navigasjonsprogramvaren. 

Når du navigerer med en planlagt rute, er følgende menyalternativer også tilgjengelige: 

Knapp Instruksjon 
Legg til en mellomliggende destinasjon til ruten din. 

Obs! Funksjonen avhenger av enhetsvarianten.
Se enhetsspesifikasjon / enhetsnøkkelfunksjoner.
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Se rutealternativer for å unngå deler av ruten, eller for å unngå en bestemt vei fra 
den planlagte ruten. 

 

Vis ruten i sin fulle lengde på kartet, og vis ruteparametere og rutealternativer. Trykk 

på  for å få tilgang til ytterligere alternativer, som Simulering eller 
Rutepreferanser. 

 

Slett ruten din. 

 

Slett neste veipunkt eller hele ruten. 

 
I navigasjonsmenyen har du følgende ekstra alternativer: 
 
Knapp Instruksjon 

 
Åpne Lagrede Plasseringer der du kan lagre en plassering som en 
favorittdestinasjon, eller redigere en lagret plassering. 

 
Angi volumet eller demp navigeringslyden. 

 

Bytt til 3D-modus. 

 
Bytt til 2D-modus. 

 
Bytt til visningsmodusen 2D Nord opp. 

 

Innstill navigeringen. 

 
Gjenoppta navigeringen. 

 
Gå inn på Brukerprofiler -menyen der du kan opprette nye profiler eller redigere de 
eksisterende profilene. Hvis flere førere bruker navigasjonssystemet, kan de 
opprette sine egne profiler med sine egne innstillinger.  

 
  
 
Knapp Instruksjon 

 
Åpne ytterligere alternativer i menyalternativene på visse skjermer. 

 
Returner til kartet fra enhver menyskjerm. 
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Ny Rute meny 

  
  

I Navigasjonsmenyen, trykk på  for å angi en adresse som din destinasjon. 
Den Nye Ruten til... menyen gir følgende alternativer: 
 

Knapp Instruksjon 

 
Finn destinasjonen din uansett type ved hjelp av kombinert søk. 

 

Angi en adresse som din destinasjon. 

 

Velg et sted av interesse som din destinasjon. 

  

Velg fra listen over dine lagrede plasseringer. 

 

Velg fra listen over alle nylige destinasjoner. 

 

Velg en lagret rute som destinasjon eller mellomliggende destinasjon. 

 

Velg en destinasjon ved å taste inn koordinatene. 

 
To av dine siste destinasjoner er angitt i menyen Ny Rute til... For enkel tilgang. Trykk på 
hvilket som helst av smartloggelementene for å angi stedet som destinasjon. 
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Navigering til en adresse 

    

Trykk på  på Navigasjonsvisningen for tilgang til Navigasjonsmenyen. 
  

I Navigasjonsmenyen, trykk på  og . Som standard foreslår skjermen byen 
eller tettstedet du befinner deg i. 

1. Utfør følgende trinn for å endre land: 

a. Trykk på . 

b. Bruk tastaturet for å skrive inn navnet på landet. 

c. Når du har skrevet inn et par tegn, vises listen over land som stemmer overens 
med strengen du har oppgitt. 

d. Trykk på  for å åpne listen over resultater og velge ønsket 
land. 

2. Utfør følgende trinn for å endre by: 

a.  Trykk på  og bruk tastaturet for å skrive inn en del av 
navnet.  

b. Etter hvert som du skriver inn bokstaver, vises navnene som samsvarer med 

strengen i en liste. Trykk på  for å åpne listen over resultater.  

c.  Velg en by / et tettsted fra listen.  

3. Utfør følgende trinn for å angi gatenavnet: 

  

a. Trykk på . 

b. Begynn med å skrive inn gatenavnet på tastaturet. Navnene som samsvarer 
med strengen, vises i en liste. 

c. Trykk på  for å åpne listen over resultater. Velg en gate fra 
listen. 
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a. Trykk på . 

b. Tast inn husnummeret på tastaturet. (Skriv inn bokstaver ved å trykke på 
.) 

c. Trykk på  for å skrive ferdig adressen. 

7. Kartet vises med den valgte destinasjonen i midten. Hvis nødvendig, trykk hvor som 

helst på kartet for å tilpasse destinasjonen. Markøren ( ) vises ved den nye 
plasseringen. 

(valgfritt) Utfør følgende trinn for å endre noen av ruteinnstillingsparameterne: 

a. Trykk på  for å unngå motorveier, trykk på  for å unngå 

Periodeavgift eller Veier med engangsavgift, trykk på  for å unngå ferje, 

eller trykk på  for å unngå kollektivfelt. 

b. Trykk på  for å bekrefte destinasjonen, eller på  for å 
velge en annen destinasjon. 

c. Etter et kort sammendrag av ruteparametrene, vises kartet med hele ruten. Vent 

i noen sekunder, eller trykk på . 
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Bruke kombinert søk 
Du kan starte et separat søk etter adresser, Steder, lagrede plasseringer eller nylige 
destinasjoner, men den raskeste måten å søke etter alt dette på er via kombinert søk. 

1. På kartskjermen, trykk på  for tilgang til Navigasjonsmenyen og deretter 

. 

2. Trykk på  og den kombinerte søkeskjermen kommer opp. Ved 
siden av inntastingsfeltet ser du søkeområdet – byen/tettstedet som søket utføres 
rundt. Standard søkeområde er området du befinner deg i. Du kan endre søkeområdet 
ved behov. 

3.  
4. Når det aktuelle søkeområdet vises, kan du begynne å skrive inn navnet, adressen 

eller kategorien for destinasjonen du ser etter. 

5. Trykk på  for å se søkeresultatene. Du kan se alle resultater i 
listen, uavhengig av type. Adresser, steder, stedskategorier, lagrede plasseringer 
og nylige destinasjoner er blandet i én liste. 

6. Om nødvendig, trykk på den relaterte knappen for å innskrenke listen med 
søkeresultater etter type (tallet på det relaterte ikonet viser antallet samsvarende 
resultater): 

• Trykk på  for å se listen over nylige destinasjoner med et samsvarende 
navn eller adresse. 

• Trykk på  for å se listen over dine destinasjoner i lagrede plasseringer 
(favoritter) med et samsvarende navn. 

• Trykk på  for å se listen over samsvarende adresser. 

• Trykk på  for å se listen over Stedskategorier. Bla i listen og velg en av 
kategoriene. Du får listen over Steder i den kategorien sortert etter avstand fra 
din aktuelle posisjon. 

• Trykk på  for å se listen over samsvarende Steder sortert etter avstanden 
fra din aktuelle posisjon. 



11 
 

7. Kartet vises med den valgte destinasjonen i midten. Hvis nødvendig, trykk hvor som 

helst på kartet for å tilpasse destinasjonen. Markøren ( ) vises ved den nye 
plasseringen. 

8. (valgfritt) Endre om nødvendig noen av ruteinnstillingsparameterne. 

9. Trykk på  for å bekrefte destinasjonen, eller på  for å velge 
en annen destinasjon. 

10. Etter et kort sammendrag av ruteparametrene, vises kartet med hele ruten. Vent i noen 

sekunder, eller trykk på . 
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Navigering til et sted av interesse 

    

1. På Kartskjermen, trykk på  for tilgang til Navigasjonsmenyen. I 

Navigasjonsmenyen, trykk på , trykk deretter på . Du blir tilbudt de 
følgende forhåndsinnstilte søkekategoriene: 

• Trykk på  for en liste over bensinstasjoner langs ruten eller 
hvis den ikke er tilgjengelig, i nærheten av din aktuelle posisjon eller sist kjente 
posisjon. 

• Trykk på  for en liste over overnattinger nær destinasjonen, 
i nærheten av din aktuelle posisjon eller sist kjente posisjon. 

• Trykk på  for en liste over restauranter langs ruten, i 
nærheten av din aktuelle posisjon eller sist kjente posisjon. 

• Trykk på  for en liste over parkeringsplasser i nærheten av 
destinasjonen eller hvis den ikke er tilgjengelig, i nærheten av din aktuelle 
posisjon eller sist kjente posisjon. 

2. Trykk på  for å åpne vinduet Søke etter Kategori. Her kan du 
søke på Steder av Interesse etter navn, kategorier og underkategorier ved følgende 
plasseringer: 

• Trykk på  for å søke i nærheten av nåværende posisjon 
eller, hvis denne ikke er tilgjengelig, i nærheten av den sist kjente posisjon. 

• Trykk på  for å søke langs den aktive ruten , og ikke ved et 
gitt punkt. Dette er nyttig når du søker etter et senere stoppested som bare fører 
til en mindre omvei, slik som søking etter bensinstasjoner eller restauranter. 

• Trykk på  for å søke etter et sted innenfor en valgt by. 

• Trykk på  for å søke etter et sted i nærheten av 
destinasjonen til den aktive ruten. 
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Et eksempel på å navigere til et sted av interesse 
Hvis du for eksempel vil finne en park rundt destinasjonen din, utfører du følgende trinn: 

1. På Kartskjermen, trykk på  for tilgang til Navigasjonsmenyen. I 

Navigasjonsmenyen, trykk på , trykk deretter på . 

2. Trykk på  for å åpne vinduet Søke etter Kategori. 

3. Velg området der Stedet skal søkes etter. Trykk på  -knappen og 

velg . 

4.  
5. Bla gjennom listen over stedskategorier og trykk på en av dem. 

6. Trykk på  for å bla gjennom hele kategorien eller trykk på en underkategori for å 
begrense søket. 

7. Trykk på et hvilket som helst listeelement. 

8. (valgfritt) Endre om nødvendig noen av ruteinnstillingsparameterne. 

9. Trykk på  for å bekrefte destinasjonen, eller på  for å velge 
en annen destinasjon. 

10. Etter et kort sammendrag av ruteparametrene, vises kartet med hele ruten. Vent i noen 

sekunder, eller trykk på . 
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Nyttig Informasjon meny 

  
Menyen Nyttig Informasjon gir flere tilleggsfunksjoner. I Navigasjonsmenyen, trykk på 

.  
 

Knapp Beskrivelse 

 

Viser informasjon om den aktuelle posisjonen (breddegrad, lengdegrad, nærmeste 
by, neste kryssende gate osv.) eller den sist kjente posisjonen hvis GPS-mottak 
ikke er tilgjengelig. 

 

Viser hjelp i nærheten av din aktuelle posisjon. 

 

Tilbyr en liste over land med nyttig kjøreinformasjon om det valgte landet (for 
eksempel fartsgrense og promillegrense). 

 

Viser statistiske data om reisene dine, som starttid, sluttid og gjennomsnittlig 
hastighet. 

 

Viser nøyaktige tidspunkter for soloppgang og solnedgang på alle rutepunktene. 

 

Viser GPS-informasjonsskjermen med informasjon om satellittposisjon og 
signalstyrke. 
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Innstillinger-meny 

Du trenger kun å bekrefte valg eller endringer hvis programmet må starte på nytt, det må 
utføres en stor rekonfigurasjon eller du er i ferd med å miste data eller innstillinger. Ellers 
prøver ZENEC å lagre endringene automatisk omtrent hvert 60. sekund – så hvis du endrer 
viktige innstillinger, bør du unngå å slå av for raskt. 

Du kan konfigurere programinnstillingene og tilpasse oppførselen til ZENEC. Trykk på 

, og . 
 Trykk på pilene for å se innholdet av andre sider. 

Innstillingsmenyen gir følgende alternativer: 

Knapp Instruksjon 
Velg typen kjøretøy som du kjører, de veitypene som er brukt i ruteplanleggingen, og 
metoden for ruteplanlegging. 

Juster de forskjellige lydvolumene. 

Aktiver og sett opp advarsler for fartsgrenser, varselpunkter (som fartskameraer) og 
veiskilt. 

Finjuster kartskjermen eller juster hvordan programvaren hjelper deg til å navigere med 
ulike typer rute-relatert informasjon på kartskjermen. 

Endre språket for stemmeveiledning, angi tidssone, måleenheter, dato og klokkeslett, 
og deres formater, samt tilpasse programmet til ditt språk. 

Aktiver eller deaktiver menyanimasjoner. 

Den anbefalte ruten er ikke alltid den samme mellom to punkter. Når det finnes 
passende data, kan trafikkinformasjon brukes i beregningen av ruten. Still inn 
preferansene dine for denne tjenesten. 

Obs! Funksjonen avhenger av enhetsvarianten.
Se enhetsspesifikasjon / enhetsnøkkelfunksjoner.
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Slå lagring av den automatiske turloggen av eller på, og kontroller den nåværende 
størrelsen på turdatabasen. 

Tilpass de grunnleggende programvareparametrene som er innstilt under det 
innledende oppsettet. 
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Redigere kjøretøyprofiler 
 

Systemet kan planlegge ruter i henhold til de spesifikke parametrene til kjøretøyet ditt. Hvis du 

vil endre kjøretøytype og konfigurere kjøretøyparametere, går du til , , 

>. 

Hvis du vil redigere parametrene for det valgte kjøretøyet, gjør du som følger: 

1. Trykk på og så på . Skjermbildet «Velg kjøretøy som skal 
redigeres» vises. 
 

2. Trykk på kjøretøynavnet i listen. Skjermbildet «Kjøretøyinnstilling» vises. 
 

3. Bla gjennom listen, og endre standardverdiene for høyde, lengde og andre 
parametere. 

4. Når du har gjort alle nødvendige endringer, trykker du på  for å gå tilbake til 

kjøretøylisten. Trykk på  for å lagre endringene for denne 
kjøretøyprofilen. 

 

Obs! Kjøretøyprofiler og -typer er spesifikke for MH- eller PC-serien. 
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