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BU KILAVUZ HAKKINDA

Bu kılavuz araca özel olgulara ve en önemli temel işlevlere göre aygıtın nasıl çalışacağını açıklamaktadır. 
Buna ek olarak, aracınızda standart olarak bulunmayabilen araç imalatçısının opsiyonel ekipmanlarının yanı 
sıra ZENEC sisteminin ekipman değişkenlerini ve fonksiyonlarını da açıklar. Bu kılavuz, bu gibi konuları ayrı 
ayrı ele almaz. Bu bilginin, özelliklerin veya fonksiyonların dışındaki farklılıklar hiçbir sebeple kullanılamaz.

GÜVENLİK TALİMATLARI

  

DİKKAT
Sürücünün dikkati dağılırsa, bir kaza veya 
yaralanma oluşabilir. ZENEC sistemini sürüş 
sırasında çalıştırmak 
dikkati genel trafik durumundan dağıtabilir! 

  

  NOT
Çok fonksiyonlu direksiyonun ve diğer araç 
fonksiyonlarının kullanımı için araca özel bir 
CAN/Stalk arayüzü gereklidir. Ayrıntılı 
bilgilere ZENEC yetkili satıcısından ulaşılabilir.

GENEL BAKIŞ

İLK KULLANMDAN ÖNCE

 ✓ Araç imalatçısının tüm güvenlik talimatlarına ve bu kılavuzda verilen talimatlara her zaman uyun. 
 ✓ ZENEC sisteminin güvenlik talimatlarını göz ardı etmeyin.
 ✓ 1 yıllığına ücretsiz navigasyon güncellemelerini etkinleştirin (ayrıntılı bilgi bu kılavuzun sonundadır).
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ZENEC SİSTEMİ
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Çiz. S / 01

CİHAZA GENEL BAKIŞ

Öğe Fonksiyon



ANA SAYFA - Ana Menüyü açmak için basın.
- Ses ayarını açmak için basın.

Aygıt Kullanım Kılavuzu → Giriş → Ana 
Kaynaklar

FREKANS 
AYARLAYICI Radyo kaynağını seçin Aygıt Kullanım Kılavuzu → Eğlence → Frekans 

Ayarlayıcı

MEDYA Medya kaynağını seçin Aygıt Kullanım Kılavuzu → Eğlence → Ses/Video

NAV Navigasyon modunu seçin Nav Kullanıcı Kılavuzu
KAM Kamera görüntüsünü seçin
EKR Ekran parlaklığını ayarlayın (3 seviye)

ALT Önceden atanmış kaynağı seçin Aygıt Kullanım Kılavuzu → Kurulum → Aygıt 
Kurulumu → Diğer

BT Bluetooth modunu seçin Aygıt Kullanım Kılavuzu → Eller Serbest kiti



Sol 
döner düğme  

- Aygıtı açmak / kapatmak için basın.
- Ses ayarı için döndürün.

Sağ 
döner düğme

- Seçimi onaylamak için basın.
- Listede gezinmek için döndürün.

 CD/DVD yerleştirmek için basın. 

 CD/DVD yuvası

 microSD yuvası, yalnızca navigasyon/Gracenote veritabanı kullanımı içindir.

 Sıfırla

 Uzaktan kumanda için IR alıcısı

 Dokunmatik ekran

 Dahili mikrofon
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ÇOK FONKSİYONLU DİREKSİYON

Model yılı 2015 itibariyle 

Öğe Fonksiyon

 Sesi azalt

 Sesi artır

 Sessize al

 Çalma kaynağını değiştir


Radyo kaynağı Sonraki radyo kanalını seçmek için basın.

Medya kaynağı Sonraki şarkıyı/dosyayı seçmek için basın.
İleri sarmak için basılı tutun.


Radyo kaynağı Önceki radyo kanalını seçmek için basın.

Medya kaynağı Önceki şarkıyı/dosyayı seçmek için basın.
Geri sarmak için basılı tutun.

 Çağrıyı kabul et

 Çağrıyı reddet/sonlandır

Çiz. S / 02

Model yılı 2015 itibaren

SRC
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UZAKTAN KUMANDA

Öğe Fonksiyon

 Çalma kaynağını değiştir 

 Çal/Duraklat

 LED

 ZENEC sistemini aç/kapat


Radyo kaynağı Sonraki radyo kanalını seçmek için basın.

Medya kaynağı Sonraki şarkıyı/dosyayı seçmek için basın.
İleri sarmak için basılı tutun.

 Sesi artır

 Sessize al

 Sesi azalt


Radyo kaynağı Önceki radyo kanalını seçmek için basın.

Medya kaynağı  Önceki şarkıyı/dosyayı seçmek için basın.
Geri sarmak için basılı tutun.

 Uzaktan kumandayı aç/kapat 

Çiz. S / 03
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AÇ / KAPAT

Manuel Açık / Kapalı
ZENEC sistemini açmak için soldaki döner düğmeye kısa süreli basın, kapatmak için uzun süreli 
basın  (şek. S / 01 ).

Otomatik Açık / Kapalı
CAN veriyolu olmayan araçlar: 
Cihaz otomatik olarak marş sinyali ile açık/kapalı konuma değişir.

CAN veriyolu arayüzü olan araçlar: 
Marşı değiştirmek ZENEC sistemini etkinleştirecektir. Önyükleme işlemi 1,5 dakikaya kadar sürebilir. 
Bu, sistem hazır olana kadar bazı gecikmeler oluşturabilir. ZENEC sistemi marş kapatılarak veya marş 
anahtarı çıkarılarak sonlandırıldı.  

TEMEL ÇALIŞMA

ZENEC sistemi hırsızlığa karşı koruma fonksiyonuyla donatılmıştır. Bu etkinse, güç desteğinin 
kesintisinden sonra ZENEC sistemi yeniden başladığında şifre girmeniz istenecektir. 

Şifreyi değiştirmek için:

Aygıt Kullanım Kılavuzu → Kurulum → Aygıt Kurulumu → Yardım → Şifre

Z-E3726 5 

GERÄTEBEDIENUNG – Z-E3726 

GRUNDSÄTZLICHE BEDIENUNG 

EIN-/AUSSCHALTEN 

Manuelle Ein-/Ausschaltung 

Drehregler links gedrückt halten, bis sich das ZENEC-System ein- oder ausschaltet 
(Abb. S/01 ) 

Automatische Ein-/Ausschaltung 

 Fahrzeuge mit CAN-Bus Anbindung: Bei Einschalten der Zündung wird das ZENEC-System
aktiviert. Der Bootvorgang kann max. 1,5 Minuten in Anspruch nehmen. Dies kann zur Folge
haben, dass das System nur mit Verzögerung einsatzbereit ist. Das Ausschalten des ZENEC- 
Systems wird durch das Ausschalten der Zündung oder Abziehen des Zündschlüssels aktiviert.

  HINWEIS 
Für eine Nutzung des Multifunktionslenkrads sowie weiterer Fahrzeugfunktionen wird ein 
fahrzeugspezifisches CAN/Stalk Interface benötigt. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem 
autorisierten ZENEC-Fachhändler. 

DIEBSTAHLSICHERUNG 

Das ZENEC-System ist mit einer Diebstahlschutzfunktion ausgestattet. Ist diese aktiv, werden Sie nach 
Trennung der Stromversorgung bei erneutem Einschalten des ZENEC-Systems aufgefordert, das von 
Ihnen hinterlegte Password einzugeben.  

Um das Passwort zu ändern: 

Bedienungsanleitung  Einstellungen  Geräte Konfiguration  Help  Passwort 

  HINWEIS 
Bewahren Sie das 
Passwort sorgfältig auf. 
Bei einem Verlust des 
Passworts muss das 
ZENEC-System ausgebaut 
und zur Freischaltung des 
Diebstahlschutzes an den 
ZENEC-Service 
eingesendet werden. 
Dieser Dienst ist 
kostenpflichtig! 

  

   NOT
Çok fonksiyonlu direksiyonun ve diğer araç fonksiyonlarının kullanımı için araca özel bir CAN/Stalk 
arayüzü gereklidir. Ayrıntılı bilgilere yetkili bir ZENEC satıcısından ulaşılabilir.

HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA

  

  NOT
Şifrenizi unutmayınız. 
Şifrenizi unutursanız, 
hırsızlığa karşı korumanın 
sürdürülmemesi için ZENEC 
sisteminin kaldırılması ve 
ZENEC Servisine geri gön-
derilmesi gerekir. Bu hizmet 
ücretlidir!
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SES KONTROLÜ       

Fonksiyon Düğme İşletim

Sesi artır Ses düğmesini saat yönünde (şek. S / 01 ) döndürün.

Sesi azalt Ses düğmesini saat yönünün tersine (şek. S / 01 ) döndürün.

Sessize al Soldaki döner düğmeye kısa süreli basın (şek. S / 01 ). 
Düğmeye tekrar basıldığında sessize alma iptal edilecektir.

Varsayılan ayarlar Farklı kaynakların varsayılan ayarları Kurulum’da ayarlanabilir.
Cihaz Kullanım Kılavuzu → Kurulum → Ses

ZENEC Sistemi

Çok fonksiyonlu direksiyon 1)

Fonksiyon Eski düğme Yeni düğme İşletim

Sesi artır Sesi artırmak için (şek. S / 02 ) düğmeye basın.

Sesi azalt Sesi azaltmak için (şek. S / 02 ) düğmeye basın.

Sessize al
Kısa bir süre düğmeye basın (şek. S / 02 ).
Düğmeye tekrar basıldığında sessize alma iptal 
edilecektir.

Uzaktan Kumanda

Fonksiyon Düğme İşletim

Sesi artır
                  Sesi artırmak için (şek. S / 03 ) düğmeye basın.

Sesi azalt
   Sesi azaltmak için (şek. S / 03 ) düğmeye basın.

Sessize al
   

Kısa bir süre düğmeye basın (şek. S / 03 ). 
Düğmeye tekrar basıldığında sessize alma iptal edilecektir.

  

  NOT
1)  Bu fonksiyonlar, yalnızca araca çok fonksiyonlu bir direksiyon kurulduğunda kullanılır, ve ZENEC 

sistemine otomobile özel CAN/Stalk arayüzü aracığıyla bağlanılır.
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SES AYARLARI

Fonksiyon İkon İşletim

BAS Bas aralığını -6’dan +6’ya kadar ayarlamak için dokunun.

MİD Mid aralığını -6’dan +6’ya kadar ayarlamak için dokunun. 

TİZ Tiz aralığını -6’dan +6’ya kadar ayarlamak için dokunun. 

Ultra bas Bas çıkışına ekstra ses artırma eklemek için dokunun.

Ses şiddeti Düşük ve yüksek çıkışa ses artırma eklemek için dokunun.

Bu menüde çeşitli ses ayarlarını yapabilirsiniz. Her kaynak için ayrı ayrı ton kontrolü mevcuttur.

Şek. S / 04
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Şek. S / 05

DENGE/AZALTICI

Bu menüde hoparlörler arasındaki sesi dengeleyebilirsiniz.

Fonksiyon İkon İşletim

Sol / Sağ Sol ve sağ arasındaki hoparlör dengesini ayarlamak için dokunun.

Ön / Arka Ön ve arka arasındaki hoparlör dengesini ayarlamak için dokunun.

Göstergeler

 

8  Z-E3726 

GERÄTEBEDIENUNG – Z-E3726 

BALANCE / FADER 

 
  ABB. S / 05 

In diesem Menü können Sie die Lautstärkeverteilung der Lautsprecher vornehmen. 

 

Funktion Icon Tätigkeit 

Links/Rechts 

 

Antippen, um Lautstärkeverteilung links – rechts einzustellen  

Front/Heck 

 

Antippen, um Lautstärkeverteilung vorne – hinten 
einzustellen 

Fadenkreuz 
 

Antippen und verschieben auf die gewünschte Position  

  

Dokunup istenen konuma kaydırın.
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OTOMOBİL

Fonksiyon İkon İşletim

ARAÇ Kurulumu
Bu görünümü geçmek için dokunun.
Aygıt Kullanım Kılavuzu → Kurulum → ARAÇ Kurulumu

Bu menüde, otomobile özel tüm ayarları yapabilirsiniz. Ana kılavuzun sonunda kısaltmaların 
açıklamalarını bulacaksınız.

Şek. S / 06

 KURULUM 

  

  NOT
Bu fonksiyonlar yalnızca bir arka görüntü kamerası ZENEC sistemine bağlanırsa desteklenir.

Fonksiyon İkon İşletim

Sürüş Yardımı Park yardımı görüntü kaynağını ayarlamak için dokunun.
KAPALI / KAM

Ters 
Ses Yardımı

Park yardımı aktifken sessize alma fonksiyonunu ayarlamak  
için dokunun.
KAPALI / Azaltılmış Ses / KAM Sesi / SESSİZ Sesi 
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NAVİGASYON GÜNCELLEME
12 aylık harita yazılım güncellemesinin aktivasyonu ZENEC sistemi açık konuma getirildiğinde ve >10 km 
üzerinde bir mesafede çalışınca başlar. 

Gereklilikler
 1. Geniş bantlı İnternet erişimli, bir SD kart okuyuculu, Windows XP (Service Pack 2) veya daha 

yüksek işletim sistemli PC veya dizüstü. Apple OS desteklenmez.
 2. Etkinleştirilmiş bir navigasyon haritası microSD kartı (ayarlı içerik) 
 3. Bilgisayarınızda kurulu bir güncel Naviextras Araç yazılımı. 
  İndirme bağlantısı: https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads

ZENEC aygıtınızı yeni haritalarla güncelleyebilmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Navigasyon aygıtınız için https://zenec.naviextras.com/shop/portal adresine gidip şifre ve kişisel 
bilgilerinizle bir kullanıcı hesabı oluşturun.

 2. Araç yazılımını şuradan indirin: Naviextras Aracını İndir. İlerlemeden önce uygulama talimatlarını 
okuyun. Araç, periyodik olarak güncellenmektedir. Bu nedenle, daha sonra bir harita güncellemesi 
yapmak istemeniz durumunda daima en güncel Araç sürümünü indirin. Bu, tüm veri transfer 
fonksiyonlarının optimal uyumluluğunu garantileyecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER/ONAY NUMARASI
Bu, DVD sürücülü, eller serbest sistemli, navigasyonlu ve radyolu bir araca özel multimedya sistemidir. 
Bu ZENEC sistemi, bir 12 V DC araç elektrik sistemine yönelik tasarlanmıştır. Ayrıntılı bilgiye ZENEC 
ana sayfasından ulaşılabilir:

www.zenec.com

İleride bu ürünü atmanız gerektiğinde, elektrikli atık ürünlerinin, ev atıklarıyla bir arada 
bulundurulmaması gerektiğini unutmayınız. Tesis varsa, lütfen ürünü geri dönüştürünüz. Geri 
dönüşüm önerileri için idari birimlere ya da bayiye başvurunuz (Elektrikli ve Elektronik Atık 
Ekipmanlar Yönetmeliği).
 

İmalatçı: ACR Braendli + Voegeli AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach / İsviçre
AB Yasal Temsilciliği: ACR Braendli + Voegeli AG · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Almanya
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