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OVERZICHT

OVER DEZE HANDLEIDING
In deze handleiding wordt beschreven hoe u het apparaat, voertuigspecifieke feiten en de belangrijkste 
basisfuncties kunt bedienen. Daarnaast worden de apparatuurvarianten en functies van het ZENEC-sys-
teem beschreven, evenals optionele uitrusting van de fabrikant van het voertuig die niet altijd standaard in 
uw voertuig zit. In deze handleiding wordt niet afzonderlijk naar dergelijke kwesties verwezen. Indien deze 
informatie, eigenschappen of functies verschillen van de werkelijke situatie, kan dat niet worden gebruikt 
als basis voor eventuele klachten.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  

WAARSCHUWING
Als de bestuurder wordt afgeleid, kan dit een 
ongeluk of letsel veroorzaken. Bediening van het 
ZENEC-systeem kan de aandacht afleiden van 
de algemene verkeerssituatie!

 LET OP
Het ZENEC-systeem ondersteunt functies 
zoals het multifunctionele stuurwiel, weerga-
ve van de instellingen van de airconditioning, 
het optisch parkeersysteem en ondersteu-
ning voor het multifunctionele display. Deze 
zijn allemaal afhankelijk van het voertuig en 
kunnen alleen worden gebruikt wanneer zij 
in het voertuig aanwezig zijn.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

 ✓  Volg altijd alle veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het voertuig en de aanwijzingen in deze 
handleiding.

 ✓ Besteed aandacht aan de veiligheidsvoorschriften van het ZENEC-systeem.
 ✓  Activeer de gratis navigatie-updates gedurende 1 jaar (meer informatie aan het eind van deze hand-

leiding).

  

OVERZICHT
ZENEC-SYSTEEM

1

3

4 5

8

7

22

1

6

9bl
Afb. S/01

Onder-
deel Functie


Draaiknop links - Indrukken om de audio aan/uit te schakelen. 

- Draai eraan om het volume te regelen.

Draaiknop rechts - Indrukken om een keuze te bevestigen.
- Draai eraan om door de lijst te navigeren.



HOME
-  Druk in om het hoofdmenu te openen.
-  Houd dit vast om naar Geluidsregeling 

te gaan.
Gebruikershandleiding apparaat → Introductie → Hoofdbronnen

TUNER Selecteer radiobron Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → Tuner
MEDIA Selecteer mediabron Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → Audio/Video
NAV Selecteer de navigatiemodus Gebruikershandleiding navigatie

ALT Selecteer vooraf toegewezen bron Gebruikershandleiding apparaat → Instelling → Instelling apparaat 
→ Misc

<< Radiobron - Druk hierop om de vorige zender te kiezen. Mediabron - Druk hierop om de vorige track/titel te 
kiezen.

>> Radiobron - Druk hierop om de volgende zender te kiezen. Mediabron - Druk hierop om e volgende track/
titel te kiezen.

BT Selecteer de Bluetooth-modus Gebruikershandleiding apparaat → Handsfree kit

 Schakel apparaat aan/uit

 IR-ontvanger voor de afstandsbediening

 CD/DVD-sleuf

 Druk hierop om een cd/dvd uit te werpen.

 Resetten

 Aanraakscherm

 SD-sleuf, alleen voor gebruik door navigatie/Gracenote-database.

 Interne microfoon
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MULTIFUNCTIONEEL STUURWIEL

�

Afb. S / 02
Onderdeel Functie

Verlaag volume

Verhoog volume

 
Dempen

Radiobron Druk hierop om de volgende radiozender te kiezen.

Mediabron Druk hierop om de volgende track/titel te kiezen. Houd dit inge-
drukt om snel vooruit te spoelen.

Radiobron Druk hierop om de vorige zender te kiezen.

Mediabron Druk hierop om de vorige volgende track/titel te kiezen. Houd dit 
ingedrukt om snel terug te spoelen.

Accepteer 
oproep

 

Afwijzen / 
Gesprek beëin-
digen

BASISBEDIENING

INSCHAKELEN / UITSCHAKELEN

Handmatig Aan/Uit
Druk kort op de knop om het ZENEC-systeem aan te zetten, druk lang om het uit te schake-

len (afb. S/01 ).

Automatisch aan / uit

Voertuigen met CAN-bus-interface:
Als u het contact inschakelt, wordt het ZENEC-systeem worden geactiveerd. De opstartprocedure kan 
tot anderhalve minuut duren. Het kan dus even duren voor het systeem gereed is. Het ZENEC-systeem 
wordt afgesloten door het uitschakelen van het contact of door de contactsleutel te verwijderen.

 LET OP
In het geval van software-updates door de fabrikant van het voertuig kunnen communicatiestoringen 
en defecten optreden tussen het voertuig en het ZENEC-systeem.

DIEFSTALBEVEILIGING

Het ZENEC-systeem is uitgerust met een anti-diefstalfunctie. Als dit actief is, wordt u gevraagd om uw 
wachtwoord in te voeren wanneer u het ZENEC-systeem herstart na onderbreking van de stroomvoor-
ziening.

Om het wachtwoord te wijzigen:

Gebruikershandleiding apparaat → Instelling → Instelling apparaat → Help → Wachtwoord

 LET OP
Houd uw wachtwoord veilig.
Als u het wachtwoord 
niet meer weet, moet het 
ZENEC-systeem worden 
verwijderd en teruggestuurd 
naar de ZENEC-service om 
de diefstalbeveiliging op te 
heffen.
Er wordt een vergoeding in 
rekening gebracht voor deze 
service!
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VOLUMEREGELING

ZENEC-systeem

Functie Knop Bediening

Verhoog volume Draai de volumeknop (afb. S/01 )met de klok mee.

Verlaag volume Draai de volumeknop (afb. S/01 ) tegen de klok in.

Dempen Druk kort op de draaiknop aan de linkerkant (afb. S/01 ).
Druk opnieuw op de knop om het dempen te annuleren.

Standaardinstel-
lingen

De standaardinstellingen van de verschillende bronnen kunnen 
worden ingesteld in Instelling.
Gebruikershandleiding apparaat → Instelling → Audio

Multifunctioneel1)

Functie Knop Bediening

Toename volume Druk op de knop (afb. S/02) om het volume te verhogen.

Verlaag volume Druk op de knop ((afb. S/02) om het volume te verlagen.

Dempen Druk kort op de knop (afb. S/02).
Druk opnieuw op de knop om het dempen te annuleren.

 LET OP
1)  Deze functies kunnen alleen worden gebruikt wanneer een multifunctioneel stuurwiel in het voer-

tuig is gemonteerd.

GELUIDSINSTELLINGEN

"

Afb. S/03

In dit menu kunt u de verschillende geluidsinstellingen vastleggen. Toonregeling is voor elke bron afzon-
derlijk beschikbaar.

Functie Pictogram Bediening

BASS Tik hierop om het bereik van de lage tonen aan te passen van -6 tot +6.

MID Tik hierop om de mid-range aan te passen van -6 tot +6.

TRE Tik hierop om de hoge tonen aan te passen van -6 tot +6.

Ultra basse Tik hierop om extra versterking te geven aan de basweergave.

Volume Tik hierop om extra versterking te geven aan de lage en hoge output.
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BALANS / FADER 

Afb. S / 04

In dit menu kunt u het volume tussen de luidsprekers in evenwicht brengen.

Functie Pictogram Bediening

Links / Rechts Tik hierop om het evenwicht tussen linker en rechter luidspreker in 
te stellen.

Voor / Achter Tik hierop om de balans tussen de luidsprekers voor en achter te 
regelen.

Dradenkruis Tik hierop en schuif het naar de gewenste positie.

OE-GELUIDSYSTEEM

Afb.S / 05

In dit menu kunt u de uitgebreide instellingen voor de vooraf geïnstalleerde OE-amp instellen.

Functie Pictogram Bediening

OE Amp SDVC
Deze instellingen kunnen alleen worden gebruikt als ze worden 
ondersteund door de OE-versterker.

0 < > +7

OE Amp Kazancı
Deze instellingen kunnen alleen worden gebruikt als ze worden 
ondersteund door de OE-versterker.

0 < > +30
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AUTO

INSTELLING

Afb. S / 06

In dit menu kunt u alle instellingen bepalen die specifiek zijn voor de auto. U vindt een verklaring van de 
afkortingen aan het eind van de hoofdhandleiding.

Functie Pictogram Bediening

AUTO-instellingen Tik hierop om deze weergave te openen.
Gebruikershandleiding apparaat → Instelling → AUTO-instelling

Functie Pictogram Bediening

Parkeerhulp Tik hierop om de weergavebron van de parkeerhulp in te stellen. 
UIT / CAM / OPS / OPS & CAM

Omgekeerde 
Audio assist

Tik hierop om de functie voor dempen in te stellen wanneer de 
parkeerhulp actief is. UIT / Lager volume / CAM Audio / Audio 
DEMPEN

Merk Tik hierop om de fabrikant van het voertuig te kiezen.

Voertuigtype Tik hierop om de corresponderende voertuig voor de OPS en AC 
Info-indicatie te kiezen.

AC-info Uit = Airconditioning pop-upvenster verschijnt niet tijdens het instellen 
Aan =Airconditioning pop-upvenster verschijnt tijdens het instellen

Bestuurderspo-
sitie Stuur links / Stuur rechts

 LET OP
Deze functies worden alleen ondersteund indien dit wordt ondersteund door het voertuig.

AIRCONDITIONING (AC INFO)

 
Afb. S / 07

Als AC Info is ingeschakeld, worden veranderingen als gevolg van de werking van de airconditioning 
weergegeven door het ZENEC-systeem.

OVERZICHT

Functie Pictogram Bediening

Ventilatie Aan = Schakelaar voor ventilatie is minimaal ingesteld op niveau 1 
Uit = Schakelaar voor ventilatie is ingesteld op niveau 0

Achterruitver-
warming Achterruitverwarming in- of uitgeschakeld

Voorruit verwarm-
ing Ontdooifunctie in- of uitgeschakeld

Airconditioning Airconditioning in- of uitgeschakeld

Bediening lucht-
circulatie Bediening luchtcirculatie in- of uitgeschakeld

Dual Temperatuurinstelling voor bestuurders- en passagierszijde zijn gelijk

Auto Automatische aanpassing van de temperatuur
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Temperatuurpijlen Indicatie van de huidige luchtstroom: Voorruit - Midden - Beenruimte

Temperatuur Blauw ca. LAAG <20.0 C Geel ca. 20,0-24,0 C Rood ca. 
24,0>HOOG

Instelling ventilator Het cijfer erachter toont de aangepaste instelling.

DYNAMISCHE INDICATIE VAN DE STOELVERWAMRMING

Functie Pictogram Bediening

Stoelverwarming

Indicatie van de huidige stoelverwarming setting.

Naast het cijfer, wordt de instelling van de stoelverwarming in drie 
verschillende kleurschakeringen worden vermeld.

Instelling De instelling van de stoelverwarming wordt in combinatie met een 
cijfer getoond.

 LET OP
Alle functies die verband houden met de airconditioning zijn slechts indicatoren. Het is niet mogelijk 
om de airconditioning te bedienen met het ZENEC-systeem.

Het effectieve bereik van functies is afhankelijk van de fabrikant van het voertuig, het type voertuig 
en voertuig-configuratie. Het ZENEC-systeem ondersteunt alle hierboven genoemde functies. Indien 
deze informatie, eigenschappen of functies verschillen van de werkelijke situatie, kan dat niet wor-
den gebruikt als basis voor klachten.

OPTISCH PARKEERSYSTEEM (OPS)

Afb. S / 08

Als uw auto is uitgerust met een origineel in de fabriek geïnstalleerd optisch parkeersysteem, kunt u 
deze gebruiken met uw ZENEC-systeem.

OVERZICHT

Functie Pictogram Bediening

Parkeerhulp UIT / CAM / OPS / OPS & CAM

OFF De functie is permanent uitgeschakeld.

CAM Als er een achteruitrijcamera is aangesloten, wordt het camerabeeld 
automatisch weergegeven.

OPS Toont het optische parkeersysteem afhankelijk van de configuratie van 
het voertuig.

OPS & CAM Geeft een gecombineerde beeld van de achteruitrijcamera en het optis-
che parkeersysteem.

Camera Tik hierop om het beeld van de camera te tonen.

Bestuurderspo-
sitie Tik hierop om deze weergave te verlaten.

 LET OP
Het effectieve bereik van functies is afhankelijk van de fabrikant van het voertuig, het type voertuig 
en voertuig-configuratie. Het ZENEC-systeem ondersteunt alle hierboven genoemde functies. Indien 
deze informatie, eigenschappen of functies verschillen van de werkelijke situatie, kan dat niet wor-
den gebruikt als basis voor klachten.
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ALGEMEEN

NAVIGATIE-UPDATE
De activering van de periode voor gratis update van de kaartsoftware gedurende 12 maanden begint 
zodra het ZENEC-systeem is ingeschakeld en een afstand van meer dan 10 km aflegt.

Vereisten
1.   PC of notebook met besturingssysteem Windows XP (Service Pack 2) of hoger, een SD-kaartlezer, 

naast toegang tot breedbandinternet. Apple OS wordt niet ondersteund.
2.  Een geactiveerde microSD-kaart met navigatiekaart (vaste inhoud)
3.   De meest recente versie van Naviextras Toolbox-software geïnstalleerd op uw computer. 

Downloadlink: https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads

Om uw ZENEC-apparaat te kunnen bijwerken met nieuwe kaarten, gaat u als volgt te werk:

1.   Ga naar https://zenec.naviextras.com/shop/portal en zet een gebruikersaccount op met een wacht-
woord en de persoonlijke gegevens voor uw navigatiesysteem.

2.   Download de Toolbox-software: Naviextras Toolbox-download. Lees eerst de handleiding van de 
toepassing door voordat u verder gaat met de volgende stappen. De Toolbox wordt regelmatig bijge-
werkt. Daarom moet u altijd de nieuwste versie van de Toolbox downloaden ingeval u een kaartup-
date wilt maken op een later tijdstip. Zo wordt een optimale compatibiliteit van alle data-overdracht-
functies gegarandeerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES /GOEDKEURINGSNUMMER

Dit is een voertuigspecifiek multimediasysteem met dvd-speler, hands-free-systeem, navigatie en radio.
Dit ZENEC-systeem is ontworpen voor een 12 V DC-boordnet. Gedetailleerde informatie kan worden
verkregen van de startpagina van ZENEC:

www.zenec.com

Mocht u in de toekomst dit product willen verwijderen, moet u er rekening mee houden dat 
elektrische producten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Maak 
indien mogelijk gebruik van recyclefaciliteiten. Neem contact op met uw lokale autoriteiten of 
verkoper voor advies over recycling (Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektroni-
sche apparatuur).

Fabrikant: ACR Braendli + Voegeli AG ▪ Bohrturmweg 1 ▪ CH-5330 Bad Zurzach / 
Zwitserland

Wettelijke vertegenwoordiger EU: ACR S & V GmbH ▪ Industriestr. 35 ▪ D-79787 Lauchringen / Duitsland

https://zenec.naviextras.com/shop/portal/newLogin
https://zenec.naviextras.com/shop/portal
www.zenec.com%0D
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