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SISÄLTÖ 

Laitteen käyttöopas ZENEC-mediajärjestelmälle 

Kiitos, että valitsit ZENEC-tuotteen. 

Lue tämä käyttöopas ennen uuden ZENEC-järjestelmäsi käyttöä. Tämä laitteen käyttöopas sisältää 
tärkeitä ohjeita ja tietoa ZENEC-järjestelmän turvallisesta käytöstä ja auttaa hyödyntämään 
järjestelmän teknisiä etuja parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kaikki oppaan tiedot ovat olleet voimassa painoajankohtana ja ne koskevat vain alkuperäisessä 
kunnossa olevia ZENEC-järjestelmiä. Laiteohjelmiston mahdollisten päivitysten vuoksi tässä 
käyttöoppaassa esitetyt kuvat ja ominaisuudet saattavat erota ZENEC-järjestelmästäsi. Eroavien 
tietojen, kuvien tai ominaisuuksien perusteella ei voi hakea mitään korvauksia.

Mikäli myyt ajoneuvosi ZENEC-järjestelmä yhä asennettuna, varmistathan, että tämä käyttöopas 
pysyy ajoneuvon mukana ja että poistat laitteelle tallennetun puhelinluettelon sekä muut 
yksityistiedot.
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PÄÄLLE/POIS

  

  HUOM.
Ajoneuvot, joissa on valmiiksi asennetut ohjauspyörän painikkeet, tarvitsevat erillisen Stalk-
rajapinnan (ei sisälly tähän sarjaan).

*ACC-asennossa oleva avain ei välttämättä käynnistä laitetta, riippuen siitä onko ajoneuvossa 
toinen 12 V:n akku ja miten varusteosien sähköjohdotus ja järjestelmän liittäminen on suoritettu.

Lisätietoja on mahdollista saada ajoneuvon valmistajalta tai valtuutetulta ZENEC-jälleenmyyjältä.

ZENEC-järjestelmässä on varkaudenestotoiminto. Kun toiminto on päällä ja ZENEC-järjestelmä 
käynnistetään virtakatkoksen jälkeen, sinun tulee syöttää salasanasi. 

Salasanan vaihtaminen:

Laitteen	käyttöohje	→	Asetukset	→	Salasana

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!

VARKAUDENESTOSUOJAUS

  

HUOM.
Pidä salasanastasi huolta. Jos salasana 
katoaa, ZENEC-järjestelmä on poistettava 
ja lähetettävä ZENEC-huoltoon 
varkaudenestotoiminnon vapauttamista 
varten. Vapautuspalvelu ei ole ilmainen!

Katso sivulta 7 kohdasta  missä virtatoiminnon sisältävä kiertonuppi on ja miten sitä käytetään.

AUTOMAATTINEN PÄÄLLE/POIS
Z-E3756-laite liitettynä ajoneuvoon, jossa ei ole tehtaalla asennettuja ohjauspyörän painikkeita: Laite 
käynnistyy, kun avain on ACC-asennossa*.
Z-E3756-laite liitettynä ajoneuvoon, jossa on valmiiksi asennetut ohjauspyörän painikkeet ja Stalk-
rajapinta: Laite käynnistyy, kun avain on ACC-asennossa*.

TURVAOHJEET
  

VAROITUS
Jos kuljettajaan kohdistuu häiriötekijöitä, tämä voi johtaa onnettomuuteen tai loukkaantumiseen. 
ZENEC-järjestelmän käyttö voi häiritä liikenteeseen keskittymistä! Myös datalaitteiden liittäminen, 
vaihtaminen tai käyttäminen voi häiritä liikenteeseen keskittymistä.

  

VAROITUS
Valitse aina sellainen kaiutinasetus, joka mahdollistaa ulkopuolisten akustisten äänien (esim. 
äänimerkkien tai sireenien) kuulemisen ajoneuvon sisätiloissa.

  

VAROITUS
ZENEC-järjestelmän virheellinen asennus tai valtuutus saattaa vaurioittaa ZENEC-järjestelmää tai 
ajoneuvon elektroniikkaa. Salli vain ZENECin valtuuttamien pätevien asiantuntijoiden asentaa laite.

  

VAROITUS
Tämä ZENEC-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ajoneuvoissa, joiden 
sähköjärjestelmän jännite on 12 V DC. ZENEC-järjestelmän käyttö muulla jännitteellä voi 
vaurioittaa ZENEC-järjestelmää tai ajoneuvon sähköjärjestelmää.

  

VAROITUS
ZENEC-järjestelmän purkaminen tai muokkaaminen voi vaurioittaa laitetta tai ajoneuvoa. Laitteen 
avaaminen tai muokkaaminen muun kuin ZENECin valtuuttaman henkilön toimesta mitätöi sen 
takuun.

Jos laitteessa on toimintahäiriö tai vika, otathan yhteyttä valtuutettuun ZENEC-jälleenmyyjään. 
Valtuuttamaton korjaus mitätöi takuun.

  

VAROITUS
ZENEC-järjestelmän reittisuositukset ja näkyvät liikennemerkit voivat erota todellisesta 
tilanteesta. Todellisten liikennemerkkien ja -sääntöjen seuraaminen on etusijalla ennen ZENEC-
järjestelmän tarjoamia reittisuosituksia ja merkkejä.
Navigointijärjestelmässä näkyvät nopeustiedot vastaavat sallittua nopeusrajoitusta. Säädä 
ajonopeuttasi ja -tapaasi näkyvyyden, sään, tien sekä liikenneolosuhteiden mukaan. 

  

VAROITUS
Mobiililaitteiden liitäntä- ja latausjohdot voivat olla kuljettajan tiellä. Käytä johtoja niin, että 
kuljettaja voi liikkua vapaasti.
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Z-E3756 (ETUPANEELI)

Kohde Kuvake Toiminto

1
Käännä lisätäksesi tai vähentääksesi toiston äänenvoimakkuutta.
Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi laitteen päälle/pois.
Paina mykistääksesi laitteen / palauttaaksesi äänen.

2 KOTI Paina siirtyäksesi takaisin päävalikkoon.
Paina ja pidä painettuna siirtyäksesi audioasetuksiin.

3 VIRITIN Paina avataksesi radiolähteen.
4 MEDIA Paina avataksesi medialähteen.

5 NAV Paina siirtyäksesi navigointiin.
Navigointilähteessä: Paina lyhyen aikaa avataksesi median pikaohjauspalkin.

6 Paina poistaaksesi CD-/DVD-levyn.

7 CD-/DVD-paikka

8 MicroSD-korttipaikka GPS-navigointiohjelmistoa varten ”MAP”-suojuksen takana

9
Käännä vierittääksesi luetteloa.
Vahvista valinta painamalla.
Käännä zoomataksesi navigointikarttaa.

10 Reikä paneelissa nollauspinniä varten

11 CAM Paina siirtyäksesi kameralähteeseen. Paina uudelleen vaihtaaksesi 
kameran tulokanavaa (CAM1 -> CAM2 -> CAM3).

12 ÄÄNI
Paina käynnistääksesi Android-ääniohjauksen. Napauta vielä kerran 
peruuttaaksesi ääniohjauksen.
Paina ja pidä painettuna käynnistääksesi äänisyötteen uudelleen.

13 ALT Paina valitaksesi halutun sisällön tai suorittaaksesi toiminnon.
Paina ja pidä painettuna siirtyäksesi audioasetuksiin.

14 BT Paina avataksesi Bluetooth-sovelluksen.
15 Kaukosäätimen IR-vastaanotin
16 Kosketusnäyttö
17 Sisäinen mikrofoni

MONITOIMIOHJAUSPYÖRÄ

  

  HUOM.
Näitä toimintoja voidaan käyttää vain silloin, kun monitoimiohjauspyörä on asennettu ajoneuvoon, 
ja ZENEC-järjestelmä on yhdistetty autoon erityisellä CAN/Stalk-liitännällä.

Laitteen etupaneelin ohjausasetukset

Mallivuoteen 2015 

Kohde Toiminto

 Vähennä äänenvoimakkuutta

 Lisää äänenvoimakkuutta

 Mykistä

 Muuta toistolähdettä


Radiolähde Valitse seuraava radiokanava.

Medialähde Valitse seuraava kappale tai nimike.
Paina ja pidä painettuna pikakelataksesi eteenpäin.


Radiolähde Valitse edellinen radiokanava.

Medialähde Valitse edellinen kappale tai nimike.
Paina ja pidä painettuna pikakelataksesi taaksepäin.

 Vastaanota puhelu

 Hylkää/Lopeta puhelu

Alkaen mallivuodesta 2015

SRC
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PÄÄVALIKON RAKENNE

Näyttö – kosketustoiminta

Toiminto Kuvake Käyttö

Liu’utus Siirry päävalikossa pyyhkäisemällä eli liu'uttamalla vasemmalle 
tai oikealle.

Siirtäminen Paina ja pidä painettuna siirtääksesi kuvaketta. 

Päävalikko, jossa on 3 kuvaketta

Päävalikko, jossa on 6 kuvaketta

Päävalikon sivulla näkyvien kuvakkeiden määrää voidaan säätää asetuksista (katso sivu 59, 
”Päävalikon tyyli”).

KAUKOSÄÄDIN

Kohde Toiminto

 Muuta toistolähdettä 

 Toisto/tauko

 LED

 Avaa/sulje laite


Radiolähde Valitse seuraava radiokanava.

Medialähde Valitse seuraava kappale tai nimike.
Paina ja pidä painettuna pikakelataksesi eteenpäin.

 Lisää äänenvoimakkuutta

 Mykistä/palauta ääni

 Vähennä äänenvoimakkuutta


Radiolähde Valitse edellinen radiokanava.

Medialähde  Valitse edellinen kappale tai nimike.
Paina ja pidä painettuna pikakelataksesi taaksepäin.

 Kytke kaukosäädin päälle/pois 





















PÄÄLLÄ
POIS
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Toiminto Kuvake Käyttö

Navi Napauta avataksesi navigointisovelluksen.

Bluetooth Napauta avataksesi Bluetooth-sovelluksen.

Viritin (FM) Napauta avataksesi FM-radiolähteen.

USB Napauta siirtyäksesi USB-lähteeseen.

iPod Napauta avataksesi audiotoistolähteen (Apple).

BT-musiikki Napauta avataksesi BT-musiikkilähteen.

DAB+ Napauta avataksesi DAB+-radiolähteen.

PÄÄVALIKON KUVAKKEET

Voit navigoida päävalikon sivuja pyyhkäisemällä tai napauttamalla oransseja sivumerkkejä kunkin 
sivun alaosassa.

ÄÄNIMEDIALÄHTEET

Toiminto Kuvake Käyttö

USB Napauta siirtyäksesi USB-lähteeseen.

iPod Napauta avataksesi audiotoistolähteen (Apple).

BT-musiikki Napauta avataksesi BT-musiikkilähteen.

Android Auto Napauta käynnistääksesi Android Auton.

Viritin (FM) Napauta avataksesi FM-radiolähteen.

DAB+ Napauta avataksesi DAB+-radiolähteen.

HDMI Napauta avataksesi HDMI-lähteen.

DVD Napauta siirtyäksesi SD-lähteeseen.

Voit käyttää liitettyä sisäisiä tai ulkoisia lähteitä napauttamalla pääkuvaketta seuraavan luettelon 
mukaisesti.
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SYÖTTÖLÄHTEET

Toiminto Kuvake Käyttö

HDMI Napauta avataksesi HDMI-lähteen.

Kamera Napauta siirtyäksesi kameralähteeseen.

Android Auto Napauta käynnistääksesi Android Auton.

AV/IN Napauta avataksesi AV/IN-lähteen.

Syöttölähteet

  

HUOM.
Päävalikon kuvakkeet ovat harmaina lähteille, joita ei ole liitetty laitteeseen.

Jotta voit valita ja avata ulkoisia lähteitä, kuten HDMI, kamera, AV/IN tai Android Auto, niihin on 
muodostettava pariyhteys tai ne on liitettävä fyysisesti laitteeseen. 

Toiminto Kuvake Käyttö

Takaisin Palaa yksi taso ylös- tai takaisinpäin.

Kellonaika Näyttää ajan (ei napautettavissa).

Liikennetiedotus FM-radion liikennetiedotukset (jos toiminto on asetettu 
aktiiviseksi).

Äänenvoimakkuus Näyttää toiston äänenvoimakkuuden.

ALT Napauta valitaksesi/käynnistääksesi aiemmin määritetyn 
toiminnon	Asetukset	→	Muut	→	ALT-ohjelmistopainike.

Ei DAB-signaalia Tämä kuvake osoittaa, että DAB-signaalia ei ole tai että 
laitteeseen ei ole liitetty DAB-antennia.

TILAPALKKI (”TIETOPALKKI”)

Näytön yläalueen ”tietopalkki” näyttää liikennetiedotukset, äänenvoimakkuuden ja ajan, mutta 
sisältää myös kaksi tärkeää laitteen ohjaustapaa: Takaisin (vasen puoli) ja ALT (oikea puoli).
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HAKU- JA SYÖTTÖTOIMINTO

Haku- ja syöttönäppäimistö pohjautuu Android-järjestelmän asetteluun. Järjestelmäkielen valinta 
määrittää automaattisesti QWERTY- tai QWERTZ-asettelun.

Toiminto Kuvake Käyttö

Haku Kohdistin ja tekstin syöttökenttä.

Poista
Napauta poistaaksesi numeron, kirjaimen tai merkin.

Paina ja pidä painettuna poistaaksesi koko merkkijonon.

Takaisin Napauta lopettaaksesi haun tai syötön. 

Iso/pieni
Napauta valitaksesi pienet/isot kirjaimet syöttämiseen.

Napauta kahdesti kirjoittaaksesi kaikki kirjaimet isolla.

Luettelonäkymä Napauta näyttääksesi kaikki hakutulokset / täyden luettelon.

Avaa 
näppäimistö Napauta avataksesi näppäimistön.

FM-RADIO

FM RDS -lähdevalikko tarjoaa oikealla puolella ohjaus-/käyttöosion, jolla voi säätää FM-radiotoistoa 
nopeasti ja kätevästi. 

Toiminto Kuvake Käyttö

Kanavataajuuden 
haku ylöspäin

Napauta aloittaaksesi automaattisen FM-kanavahaun 
taajuuskaistaa ylöspäin.

Kanava Kanavan nimi / kanavan taajuus

Kanavataajuuden 
haku alaspäin

Napauta aloittaaksesi automaattisen FM-kanavahaun 
taajuuskaistaa alaspäin

Kansikuva Näyttää radiokanavan grafiikan tai artistin kansikuvan 

Tietonäyttöalue Pyyhkäise sormella vasemmalle tai oikealle siirtyäksesi 
edelliselle/seuraavalle tallennetulle FM-kanavalle.

Toiminto Kuvake Käyttö

Tietoja Napauta näyttääksesi kanavan tietoja.

Taajuus
Asteikko Napauta avataksesi FM-kanavan taajuuspalkin. 

Esiasetus Napauta näyttääksesi tallennettujen FM-kanavien luettelon.

Viritinasetukset Virittimen asetukset.

Liikennetiedotukset Napauta kytkeäksesi RDS-liikennetiedotusten automaattisen 
vaihdon päälle/pois. 

FM-/DAB-kytkin Napauta kytkeäksesi päälle/pois.

Ohjaus- ja käyttöosio

Näytön keskiosa
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FM-PALKKIGRAAFITILA

FM-asetustila (paina rataskuvaketta) antaa määrittää kaksi eri toimintatilaa kanavataajuusnuoliin: 
manuaaliset 100 kHz:n askelet tai automaattisen haun (seuraavaan kanavaan pysähtymisen). 
Katso sivu 18.

Toiminto Kuvake Käyttö

Kanavataajuus 
ylöspäin

Napauta aloittaaksesi manuaalisen haun 100 kHz:n askelin 
tai FM-kanavan automaattisen haun ylöspäin.

Kanava 
Taajuussyöte

Napauta avataksesi taajuuden suoran syöttötilan 
näppäimistön.

Kanavataajuus 
alaspäin

Napauta aloittaaksesi manuaalisen haun 100 kHz:n askelin 
tai FM-kanavan automaattisen haun alaspäin.

Palkkigraafin 
asteikko

Paina ja pidä painettuna liu’uttaaksesi palkkigraafin 
taajuuskohdistimen mihin tahansa paikkaan. Napauta 
asettaaksesi halutun taajuuden asteikolta. 

MANUAALINEN FM-KANAVAHAKU

Toiminto Kuvake Käyttö

Kanavataajuus 
ylöspäin

Napauta hakeaksesi automaattisesti/manuaalisesti ylöspäin 
asetuksen mukaan.

Kanavataajuus Napauta avataksesi ja sulkeaksesi kanavan suoraan 
taajuushaun näppäimistöllä.

Kanavataajuus 
alaspäin

Napauta hakeaksesi automaattisesti/manuaalisesti alaspäin 
asetuksen mukaan.

Asteikko Radiotaajuuden skaalanäyttö

Poista Napauta poistaaksesi numeron.
Paina ja pidä painettuna poistaaksesi koko merkkijonon.

Näppäimistö Suora taajuuden syöttövaihtoehto.

OK Napauta vahvistaaksesi taajuus.

Kun napautat taajuusnäyttöaluetta, numeronäppäimistö aukeaa kanavan taajuuden suoraa syöttöä 
varten.
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FM-ASETUKSET 

Toiminto Kuvake Käyttö

AF Vaihtoehtoinen taajuus päällä/pois.

REG Asetus, joka pitää vaihtoehtoisen taajuuden alueellisessa 
(paikallisessa) kanavaviritystilassa.

SCAN Asetus, jolla valitaan automaattinen tai manuaalinen 
kanavataajuushaku. 

TMC Version Näyttää nykyisen TMC-version

Liikennetiedotukset Napauta kytkeäksesi RDS-liikennetiedotusten automaattisen 
vaihdon päälle/pois.

Tästä voit asettaa tärkeitä FM RDS -pohjaisia asetuksia, kuten AF ja REG.

FM-KANAVIEN ESIVALINNAT

Toiminto Kuvake Käyttö

Edellinen sivu Napauta vaihtaaksesi edelliselle esiasetussivulle. 

Seuraava sivu Napauta vaihtaaksesi seuraavalle esiasetussivulle. 

Valitse kanava / 
tallenna kanava

Napauta valitaksesi aiemmin tallennetun radiokanavan. 
Paina ja pidä kanavaa painettuna tallentaaksesi todellisen 
radiokanavan mihin tahansa esiasetuspainikkeeseen. 

Valitse aiemmin tallennettu FM-radiokanava napauttamalla kanavan esiasetuspainiketta.
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DAB+-RADIO

Toiminto Kuvake Käyttö

FM-/DAB+-
kytkin Napauta vaihtaaksesi FM-viritinlähteen.

Tietoja Napauta näyttääksesi kanavan tietoja – päänäyttö.

Luettelo Napauta avataksesi kanavaluettelon (näyttää kaikki alueella 
vastaanotettavat radiokanavat).

Esiasetus Napauta näyttääksesi tallennettujen DAB-kanavien luettelon.

Asetukset Napauta vaihtaaksesi DAB+-toimintojen asetuksia. 

Toiminto Kuvake Käyttö

Seuraava 
kanava

Napauta siirtyäksesi seuraavalle kanavalle.
Paina ja pidä painettuna siirtyäksesi seuraavaan ryhmään.

Kanavatiedot Kanavan nimi / ryhmän nimi.

Edellinen 
kanava

Napauta siirtyäksesi edelliselle kanavalle.
Paina ja pidä painettuna siirtyäksesi edelliseen ryhmään.

Kuvaesitys Radiokanavan taide-/artistinäyttö (”MOT Slideshow”).

Tietonäyttöalue Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle vaihtaaksesi esiasetettujen 
kanavien välillä.

DAB+-lähdevalikossa on näytön oikeassa laidassa ohjaus- ja käyttöosio, jonka avulla voi tehdä 
yksinkertaisia ja käteviä säätöjä DAB+-toimintoihin toistovalikossa.

Ohjaus- ja käyttöosio

DAB+-RYHMÄ- JA KANAVALUETTELO

Kukin ryhmän napautus avaa kyseiseen ryhmään liittyvän DAB+-kanavaluettelon. Kanavaluettelon 
sisältö noudattaa alkuperäisen ryhmän näyttömuotoa ja luettelojärjestystä.

Toiminto Kuvake Käyttö

Radiokanavan 
valinta Napauta valitaksesi tietyn radiokanavan luettelosta.

Luettelon 
vieritys

Paina ja pidä painettuna liikuttaaksesi kanavaluettelon 
liukusäädintä ylös ja alas.

Kun ensimmäinen DAB+-kaistahaku on suoritettu, laite näyttää kaikki DAB+-ryhmät ja radiokanavat, 
joiden signaalivoimakkuus on riittävä. Ryhmäluettelo ja sen sisältö päivitetään ajoittain automaattisesti.

Toiminto Kuvake Käyttö

Ryhmäluettelon 
valinta

Napauta avataksesi ryhmän, joka näyttää määritetyn 
DAB+-radiokanavaluettelon.

Luettelon 
vieritys

Paina ja pidä painettuna liikuttaaksesi ryhmäluettelon liukusäädin-
tä ylös ja alas.

Takaisin Palaa yksi taso ylös- tai takaisinpäin.
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DAB+-ASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

DAB-DAB-
seuranta

Napauta kytkeäksesi DAB-DAB-kanavaseurannan päälle tai 
pois. 

FM-DAB-seuranta Napauta kytkeäksesi FM-DAB-kanavaseurannan päälle tai 
pois.

DAB-antennin 
phantom-virta

Napauta kytkeäksesi laitteen takana olevan DAB-
antennipaikan 12 V:n phantom-virran päälle tai pois.

DAB-
laiteohjelmisto Näyttää nykyisen DAB+-laiteohjelmistoversion.

DAB+virittimen asetussivun avulla voit määrittää tärkeitä toimintoja, kuten DAB<>DAB- ja 
FM<>DAB-kanavan seurannan. Siellä voi myös aktivoida DAB-antennin phantom-virransyötön.

  

HUOM.
FM-DAB-seuranta toimii staattisella toimintoalgoritmilla. Tämä saattaa antaa hyvät vaihtotulokset 
lähetysalueesta riippuen.

DAB+-KANAVIEN ESIVALINNAT

Valitse aiemmin tallennettu DAB+-radiokanava napauttamalla kanavan esiasetuspainiketta.

Toiminto Kuvake Käyttö

Edellinen sivu Napauta vaihtaaksesi edelliselle esiasetussivulle. 

Seuraava sivu Napauta vaihtaaksesi seuraavalle esiasetussivulle. 

Valitse kanava / 
tallenna kanava

Napauta valitaksesi tallennetun DAB+-kanavan. Paina ja pidä 
kanavaa painettuna tallentaaksesi todellisen radiokanavan mihin 
tahansa esiasetuspainikkeeseen. 
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USB / BT A2DP / IPOD / DVD (AUDIO) -MEDIA

Toiminto Kuvake Käyttö

Kansitaide/
kansikuva

Jos kansikuva on tallennettu musiikkimediaan, se näytetään.
Tätä toimintoa ei tueta BT-äänentoistossa.

Artisti Tietoa artistista.

Kappale Tietoa kappaleesta.

Albumi Tietoa albumista.

Musiikkityyli Tietoa musiikkityylistä tai muuta erityistä tietoa

Takaisin

Napauta siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.
Paina ja pidä painettuna pikakelataksesi taaksepäin.

Pyyhkäise vasemmalle siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.

Toisto Napauta toistaaksesi kappaleen.

Tauko Napauta keskeyttääksesi kappaleen.

Eteenpäin

Napauta siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.
Paina ja pidä painettuna pikakelataksesi eteenpäin.

Pyyhkäise oikealle siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.

Toiston aikajana Napauta tai liu’uta siirtyäksesi kappaleen eri kohtaan.

Audiotoiston lähdevalikossa näytetään erityyppisiä tietoja (USB, BT A2DP, iPOD, jne.).

Toiminto Kuvake Käyttö

Soittolista Napauta näyttääksesi kansion ja kappalelistan.  
Tätä toimintoa ei tueta BT-äänentoistossa.

Älykäs 
soittolista

Napauta lisätäksesi kappaleen omaan soittolistaan. 
Tätä toimintoa ei tueta BT- ja iPod-toistossa.

Suosikit Napauta lisätäksesi kappaleen suosikkisoittolistaan. 
Tätä toimintoa ei tueta BT- ja iPod-toistossa.

Videolähde <-> 
Audiolähde

Napauta vaihtaaksesi audio- ja videotoiston välillä. Tätä 
toimintoa ei tueta BT- ja iPod-toistossa.

Sekoita Napauta ottaaksesi käyttöön satunnaistoiston toistettavassa 
kansiossa.

Uudelleentoisto Napauta toistaaksesi automaattisesti kappaleen tai koko 
musiikkikokoelman uudelleen.

Lähde Napauta siirtyäksesi seuraavaan saatavilla olevaan lähteeseen.
(Saatavilla olevat lähteet USB, iPod, DVD ja BT-musiikki)

Audiotoiston mediavalikon oikean laidan ohjaus- ja toimintapalkki jatkaa luetteloiden, suosikkien ja 
ulkoisen USB-musiikin toistoa.

USB / BT A2DP / IPOD / DVD (AUDIO) -MEDIAN OHJAUS- JA TOIMINTAPALKKI
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BT-MUSIIKKI (A2DP)

  

HUOM.
Listatut toiminnot riippuvat laiteparina toimivasta matkapuhelimesta, asennetuista 
ohjelmistoversioista ja yhteensopivuudesta.

A2DP RVC -liitännällä voidaan käyttää aiemmin liitetyn älypuhelimen toisto-, tauko- ja 
ohitusohjausta audiotoistotilassa. ID3-tagin metatietojen näyttäminen on mahdollista vain, kun tagin 
tiedot sisältyvät toistettuun musiikkikappaleeseen. 

iPOD (AUDIO)

Artistinäytön järjestys muodostuu Apple-mobiililaitteen järjestyksestä eikä sitä voi muuttaa millään 
lailla.
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Toiminto Kuvake Käyttö

Kansio (ylin) Napauta siirtyäksesi tason ylöspäin.

Kansio
Napauta siirtyäksesi korkeimpaan yläkansioon.
Pidä painettuna siirtyäksesi kiintolevyn yleiskatsaukseen 
(juurihakemisto).

Kappale Listaus kappaleen mukaan.

Artisti Listaus artistin mukaan.

Albumi Listaus albumin mukaan.

Älykäs 
soittolista

Napauta käyttääksesi älykästä soittolistaa (näyttää luodut 
soittolistat). 

Suosikkilista Napauta käyttääksesi suosikkisoittolistaa.

Haku Napauta avataksesi hakunäppäimistön.

Vieritys
Vieritä luetteloa:
Pidä liukusäädintä painettuna siirtääksesi sitä ylös- tai alaspäin.
Pidä listaa painettuna siirtääksesi sitä ylös- tai alaspäin.

Soittolistoja on useita. Erottelemme yleensä tavallisen ja erityisten soittolistojen välillä (älykäs soitto-
lista ja suosikkisoittolista).

SOITTOLISTA (AUDIO) ÄLYKÄS SOITTOLISTA (AUDIO)

Tämän toiminnon avulla voit hallita älykkäällä soittolistatoiminnolla luotuja soittolistoja. Soittolistat 
voidaan nimetä uudelleen.

Toiminto Kuvake Käyttö

Soittolistan 
nimikenttä Napauta siirtyäksesi tason ylöspäin.

Soittolistan 
muokkaustila

Napauta muokataksesi soittolistaa (muokkaustila).

Napauta poistaaksesi soittolistan.

Napauta nimetäksesi soittolistan uudelleen.

Napauta peruuttaaksesi soittolistan muokkaustilan.

Kappaleen 
muokkaustila

Napauta muokataksesi soittolistan kappaletta (muokkaustila).

Napauta poistaaksesi soittolistan kappaleen.

Napauta siirtääksesi soittolistan kappaletta.
(Lisää kappale toiseen soittolistaan.)

Napauta peruuttaaksesi muokkaustilan.

Vieritys

Vieritä luetteloa:
Pidä liukusäädintä painettuna siirtääksesi sitä ylös- tai 
alaspäin.
Pidä listaa painettuna siirtääksesi sitä ylös- tai alaspäin.
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SUOSIKKISOITTOLISTA (AUDIO)

Tämän soittolistatoiminnon avulla voit lisätä kappaleita helposti ja nopeasti kiinteään 
suosikkisoittolistaan.

Toiminto Kuvake Käyttö

Soittolistan 
nimikenttä

Ei toimintoa, vain tekstikenttä.
Huomaa: Suosikkisoittolistan nimeä ei voi muuttaa.

Poista Napauta poistaaksesi suosikkisoittolistan kappaleen.

Vieritys

Vieritä luetteloa:
Pidä liukusäädintä painettuna siirtääksesi sitä ylös- tai 
alaspäin.
Pidä listaa painettuna siirtääksesi sitä ylös- tai alaspäin.

USB- tai DVD-videotoistoa varten kaapeli on liitettävä laitteen asennuksen aikana. Ilman tätä 
liitäntää näyttö pysyy mustana.

VIDEOMEDIA: KIINTOLEVY/DVD

Toiminto Kuvake Käyttö

Siirry nimikkeen 
sisällä 

Napauta siirtyäksesi suoraan haluamaasi kohtaan.
Liu’uta hakeaksesi haluamasi kohdan.

Videolähde 
<-> Audiolähde

Napauta vaihtaaksesi audio- ja videotoiston välillä. Tätä 
toimintoa ei tueta BT- ja iPod-toistossa.

Takaisin Napauta palataksesi edelliseen osaan.

Toisto Napauta toistaaksesi elokuvan.

Tauko Napauta asettaaksesi elokuvan tauolle.

Eteenpäin Napauta siirtyäksesi seuraavaan osaan.

Soittolista Napauta näyttääksesi kansion ja kappalelistan. 
Tätä toimintoa ei tueta BT-äänentoistossa.

Sekoita Napauta ottaaksesi käyttöön satunnaistoiston toistettavassa 
kansiossa.

Uudelleentoisto Napauta toistaaksesi automaattisesti elokuvan tai koko 
videokokoelman uudelleen.
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SOITTOLISTA (VIDEO)

Toiminto Kuvake Käyttö

Kansio
Napauta siirtyäksesi korkeimpaan yläkansioon.
Pidä painettuna siirtyäksesi kiintolevyn yleiskatsaukseen 
(juurihakemisto).

Takaisin Napauta palataksesi edelliseen osaan.

Toisto/tauko Napauta toistaaksesi elokuvan tai videon.
Napauta asettaaksesi elokuvan tai videon tauolle.

Eteenpäin Napauta siirtyäksesi seuraavaan osaan.

Sekoita Napauta ottaaksesi käyttöön satunnaistoiston toistettavassa 
kansiossa.

Uudelleentoisto Napauta toistaaksesi automaattisesti elokuvan tai koko 
videokokoelman uudelleen.

Videolähde <-> 
Audiolähde

Napauta vaihtaaksesi audio- ja videotoiston välillä. Tätä 
toimintoa ei tueta BT- ja iPod-toistossa.

Vieritys
Vieritä luetteloa:
Pidä liukusäädintä painettuna siirtääksesi sitä ylös- tai alaspäin.
Pidä listaa painettuna siirtääksesi sitä ylös- tai alaspäin.

  

VAROITUS
Videotiedostojen toisto ajon aikana on kielletty lailla. Tämän takia näyttö kytketään pois päältä, 
kun ajoneuvo on liikkeessä, ja vain ääni toistetaan.

Soittolista (video) näyttää USB-muistin videotiedostot niiden tiedostonimellä. Tätä listaa voi vierittää 
ylös ja alas. 

HDMI/AV-IN

Toiminto Kuvake Käyttö

HDMI Napauta avataksesi HDMI-lähdetilan.

Napauta HDMI-kuvaketta avataksesi HDMI-lähteen, jos yhteensopiva HDMI-lähde on liitetty, 
esimerkiksi pelikonsoli, älypuhelin, tabletti tai kannettava.

Toiminto Kuvake Käyttö

AV/IN Napauta avataksesi AV/IN-lähdetilan.

Napauta AV/IN-kuvaketta avataksesi AV/IN-lähteen, jos yhteensopiva AV/IN-lähde on liitetty, 
esimerkiksi pelikonsoli, älypuhelin, tabletti tai kannettava.
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Kamerakuvakkeen napauttaminen käynnistää manuaalisen kameratilan, kun CVBS-tyyppinen kame-
ra on liitetty laitteen kameratuloon.

Toiminto Kuvake Käyttö

Kamera Napauta avataksesi kameralähteen.

Kameran 
vaihtaminen

Napauta vaihtaaksesi järjestyksessä kaikkien kolmen kameran 
välillä. 
(CAM-1 > CAM-2 > CAM-3)
Sama ohjauskäyttö on mahdollista myös lyhyellä SmartDial-
painalluksella.

KAMERA KAMERAN RISTIKKOVIIVAT

Kätevä pysäköintiavustus, jossa on kolme säädettävää kameran ristikkoviivaa eri tarkoituksiin.

Toiminto Kuvake Käyttö

Asetukset Napauta säätääksesi viivoja. 

Esittely Napauta näyttääksesi tai piilottaaksesi viivat.

Viiva-alueet Näytä viiva-alueet (1–3) ja nuolet  tasojen muuttamiseen.

Takaisin Napauta poistuaksesi asetusvalikosta.

Yhdessä ►◄ Napauta kaventaaksesi nykyistä aluetta.

Erillään ◄► Napauta laajentaaksesi nykyistä aluetta.

Ylös ▼ Napauta lähentääksesi nykyistä aluetta.

Alas ▲ Napauta loitontaaksesi nykyistä aluetta. 

Perusasetus Napauta asettaaksesi linjat perusasetuksen mukaan. 

  

HUOM.
Voit kalibroida apuviivat peruuttamalla parkkipaikan reunojen mukaisesti keskelle sen alkukohtaa.



36 Rev.E   37 Rev.E

ANDROID AUTO -KÄYTTÖANDROID AUTO -TOIMINNON KÄYTTÖ

  

   HUOM.
●		 	Android	Auto	ei	välttämättä	ole	saatavilla	kaikilla	laitteilla	eikä	se	ole	saatavilla	kaikissa	maissa	

ja kaikilla alueilla.  
●		 	Jotta	Android	Auto	-toimintoa	voi	käyttää	Android-älypuhelimella,	älypuhelimessa	on	oltava	

asennettuna vähintään Android 5.0 (Lollipop) -versio Android-käyttöjärjestelmästä. 
●		 	Jotta	voit	käyttää	Android	Auto	-toimintoa	ZENEC-laitteellasi,	sinun	on	säädettävä	ZENEC-

laitteen	kellonaika	ja	päivämäärä	oikein.	Katso	lukua	”Asetustoiminnat	→	Järjestelmä	→	Kello-	
ja pvm-asetukset”.  

●		Lisätietoja	Android	Auto	-toiminnosta	voit	katsoa	osoitteesta
https://www.android.com/auto/ ja https://support.google.com/androidauto#topic=6348027

    







Kohde Kuvake Käyttö

1 Android Auto -käyttöliittymä

2 Navigointi

3 Puhelin

4 Avaa Android Auto -käyttöliittymä

5 Mediatoisto

6 Avaa ZENEC-päävalikko

7 Aktivoi Android Auto -ääniohjaus

8 Älypuhelimen tilatiedot (voivat vaihdella mallien välillä)

Google Android Auto -toiminnon avulla voit käyttää yhteensopivia sovelluksia ja online-palveluita 
Android-älypuhelimellasi ajoneuvossasi ja käyttää niitä intuitiivisesti ZENEC-laitteen näytöltä tai 
Googlen ääniavustajalla. 

VALMISTELU:
•  Lataa Android Auto -sovellus Google Play Kaupasta. 
•  Liitä Android-älypuhelimen ZENEC-laitteen USB-liittimellä.  
•   Jos haluat käyttää Android Auto -handsfree-toimintoa, yhdistä Android-älypuhelin ZENEC-
laitteeseen	Bluetooth-yhteydellä.	Katso	lukua	”Bluetooth	(Handsfree-järjestelmä)	→	Pariyhteyden	
muodostaminen”.  

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ: 
1.  Ensimmäistä käyttöä varten ajoneuvon on oltava paikallaan ja käsijarrun on oltava käytössä.
2.  Napauta ZENEC-laitteen päävalikosta Android Auto -kuvaketta valitaksesi Android Auto -lähteen. 
3.  Noudata ZENEC-laitteen näytön ohjeita Android Auto.
4.  Kun ensimmäinen käyttö on suoritettu onnistuneesti, Android Auto -käyttöliittymä näkyy ZENEC-

laitteen näytössä.

ANDROID AUTO -TOIMINNON KÄYTTÖ
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BLUETOOTH (HANDSFREE-JÄRJESTELMÄ)

TIETOJA TÄSTÄ LUVUSTA 

Tässä luvussa kerrotaan handsfree-järjestelmän käytöstä. Lisäksi siinä kuvataan ZENEC-
järjestelmän Bluetooth-asetukset ja -toiminnot.

  

VAROITUS
Verkon kattavuus riippuu useista tekijöistä, kuten verkkopalvelun tarjoajasta tai ajoneuvon 
maantieteellisestä sijainnista. Yhteys saattaa katketa tunneleissa, alikulkutunneleissa, 
parkkihalleissa tai katukuiluissa. Myös lämpölasit tai metalliset tarrat ajoneuvon ikkunoissa voivat 
häiritä älypuhelimen yhteyttä GSM-verkkoon.

TURVAOHJEET
  

VAROITUS
Matkapuhelimen käyttäminen käsillä ajon aikana ei ole sallittua. Syötä tietoja tai tee muutoksia 
ZENEC-järjestelmässä vain kun ajoneuvo on pysäköity tai liikennetilanne sallii sellaiset toimet.

Toiminto Kuvake Käyttö

Laitehallinta Napauta siirtyäksesi laitehallintasivulle.

Puhelinluettelo Napauta siirtyäksesi nykyisen laiteparina toimivan 
puhelimen puhelinluetteloon.

Suosikit Napauta siirtyäksesi tallennettuihin suosikkeihin.

Puhelulokit Napauta siirtyäksesi puhelulokeihin.

Numeronäppäimistö Napauta avataksesi numeronäppäimistön.

Bluetooth-asetukset Napauta muuttaaksesi tärkeimpiä BT-käytön asetuksia.

Haku Napauta hakeaksesi uutta Bluetooth-laitetta.

OHJAUS- JA TOIMINTAPALKKI (OIKEA)

Bluetooth-sivun oikean laidan pystysuuntaisen ohjaus- ja toimintapalkin avulla voi käynnistää 
laitehallinnan ja käyttää puhelinluetteloa, suosikkeja, puhelulokia, numeronäppäimistöä, Bluetooth-
asetuksia ja -hakua (BT-laitehaku).
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Toiminto Kuvake Käyttö

Laitehallinta Napauta lisätäksesi laiteparin, tai poistaaksesi tai hallitaksesi 
mobiililaitteita.

Toiminto Kuvake Käyttö

Laiteparin 
luonti Napauta liittääksesi uudelleen Bluetooth-laiteparin.

Katkaisu Napauta katkaistaksesi Bluetooth-laiteparin yhteyden.

Poista Napauta poistaaksesi Bluetooth-laitteen listasta 
(laitteen yhteyden on oltava katkaistu).

LAITEHALLINTA

Laitteen BT-toiminto on aktivoitava yhteyden muodostamista varten. Huomioi älypuhelimen 
valmistajan ohjeet laiteparin muodostamista varten.

Kuvake Merkitys

Tämä kuvake osoittaa, että Bluetooth-laitepari tukee HSP-/HFP-profiilia ja sopii 
käytettäväksi handsfree-järjestelmän kautta. 

Tämä kuvake osoittaa, että ulkoinen Bluetooth-kaiutinlaitepari tukee SBC-/
A2DP-profiilia ja sopii käytettäväksi handsfree-järjestelmän kautta audiotoistoa 
varten.

LAITEPARIN LUONTI

ZENEC-järjestelmän kautta

Toiminto Kuvake Käyttö

Haku
Napauta SCAN-kuvaketta aloittaaksesi BT-laitteiden haun. 
Valitse listalta se mobiililaite, jonka haluat synkronoida ZENEC-
järjestelmän kanssa. Kun laite on valittu, noudata ohjeita.

Mobiililaitteen kautta

Toiminto Kuvake Käyttö

Haku

Varmistathan, että ZENEC-järjestelmä on laitehallinta-
näkymässä. Muutoin ZENEC-järjestelmä ei ole muiden laitteiden 
nähtävissä. Seuraa laitteen valmistajan ohjeita laiteparin 
muodostamista varten.

Automaattinen yhdistäminen

Kun mobiililaite on yhdistetty ZENEC-järjestelmään, siitä tulee automaattisesti laitepari, kun ZENEC-
järjestelmä käynnistetään. Mikäli yhteys katkeaa hetkeksi, ZENEC-järjestelmä yrittää muodostaa 
uuden yhteyden.

  

HUOM.
Kun muodostat laiteparia ensimmäistä kertaa, varmista, että yhteyden vahvistus otetaan pysyvästi 
käyttöön mobiililaitteessa, muutoin automaattisessa yhdistämisessä saattaa esiintyä ongelmia.

Jotta voit yhdistää älypuhelimen ZENEC-laitteeseen Bluetooth-yhteydellä, suorita ensin laiteparin 
muodostaminen. 



42 Rev.E   43 Rev.E

Kuvake Toiminto

Matkapuhelin on yhdistetty.

Yhdistetyn matkapuhelimen akun kapasiteetti.

Nykyisen mobiiliverkon signaalin voimakkuus.

BT A2DP -lähteen tilailmaisin, jos A2DP (SRC) -tila on aktiivinen.
(Audiosignaalilähetys ulkoisiin Bluetooth-kaiuttimiin tai -kuulokkeisiin.)

BLUETOOTH- TILAPALKKI

BLUETOOTH-ASETUKSET

Bluetooth-asetussivulla voit säätää Bluetooth-toiminnan asetuksia. Muuta listassa näkyviä asetuksia 
painamalla painikkeita/kenttiä.

Toiminto Kuvake Käyttö

Bluetooth-
asetukset Napauta muuttaaksesi BT-asetuksia.

Autom. 
yhdistäminen Päällä/pois.

Yhteyst. 
järjestys

1. Yhteystiedon etunimen mukaan.
2. Yhteystiedon sukunimen mukaan.

Mikrofoni Sisäinen = laitteen sisällä.
Ulkoinen = vain asennettuna erikseen.

Mikrofonin 
vahvistus Napauta asettaaksesi mikrofonin vahvistuksen välillä 1–3.

SAAPUVAAN PUHELUUN VASTAAMINEN / PUHELUN LOPETUS (LAITTEEN KAUTTA)

Napauta ohjaus-/toimintapaneelissa  avataksesi numeronäppäimistön. 
Näppäile haluamasi puhelinnumero kokonaisuudessaan numeronäppäimillä. Muodosta yhteys napaut-
tamalla . Sinut ohjataan puhelun yhdistämisnäkymään. 

PUHELUN SOITTAMINEN NUMERONÄPPÄIMISTÖLLÄ

Toiminto Kuvake Käyttö

Vastaus Napauta vihreää luuria vastataksesi puheluun.

Hylkäys Napauta punaista luuria hylätäksesi saapuvan puhelun.

Lopetus Napauta punaista luuria lopettaaksesi puhelun.

PUHELUN SOITTAMINEN PUHELINLUETTELOSTA

Napauta ohjaus-/toimintapaneelissa  avataksesi puhelinluettelon. 
Valitse puhelinluettelosta henkilö puhelua varten ja muodosta yhteys napauttamalla . 
Kun olet napauttanut yhteystietoa, sinut ohjataan yhteystietonäkymään. 

  

HUOM.
Matkapuhelimen ja puhelinluettelon yhteystietojen määrästä riippuen ensimmäinen synkronointi 
voi kestää useita minuutteja.
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Toiminto Kuvake Käyttö

Erillinen Napauta siirtääksesi puhelun handsfree-
järjestelmästä matkapuhelimeen tai päinvastoin.

Mykistä keskustelu Mykistä/palauta mikrofonitulo.

Numeronäppäimistö
Napauta näyttääksesi numeronäppäimistön.
Välttämätön, jos puhelun aikana pyydetään 
syöttämään numeroja (esim. puhelinpalvelukeskus).

Takaisin Napauta palataksesi edelliselle tasolle.

  

HUOM.
Käyttääksesi puhelinluetteloa tai puhelutietoja ongelmitta varmista, että sallit datayhteyden 
älypuhelimeen laiteparin muodostamisen aikana. 

BLUETOOTH-VALIKKO

Toiminto Kuvake Käyttö

Haku Napauta avataksesi yhteystietojen hakunäppäimistön. 

Vieritys
Vieritä luetteloa:
Pidä liukusäädintä painettuna siirtääksesi sitä ylös- tai alaspäin 
ja näyttääksesi kirjaimet aakkosjärjestyksessä.

Puhelinluettelon 
yhteystiedot

Napauta siirtyäksesi yhteystietoihin.
Voit synkronoida jopa 1 000 yhteystietoa laiteparina olevaa 
matkapuhelinta kohden (riippumatta siitä, onko yhteystiedot 
tallennettu puhelinluetteloon vai SIM-kortille).

Yhteystiedot Napauta näyttääksesi yhteystiedon puhelinnumerot.

Soitto/vastaus Napauta vihreää luuria aloittaaksesi puhelun.

Lisää suosikki Napauta lisätäksesi uuden suosikin.
Napauta uudelleen poistaaksesi suosikin.

Yhteystiedot

PUHELINLUETTELO

Kun olet muodostanut laiteparin älypuhelimen kanssa ja synkronoinut puhelinluettelon, laite näyttää 
kaikki yhteystiedot. Voit lisätä yhteystiedon suoraan suosikkeihin.



46 Rev.E   47 Rev.E

Toiminto Kuvake Käyttö

Puhelulokit Napauta nähdäksesi kaikki puhelulokit.

Vastaamattomat 
puhelut Napauta nähdäksesi vain vastaamattomat puhelut.

Vastatut puhelut Napauta nähdäksesi vain vastatut puhelut.

Soitetut puhelut Napauta nähdäksesi vain soitetut (lähtevät) puhelut.

Toiminto Kuvake Käyttö

Vastaamattomat Tämä kuvake viittaa vastaamattomiin puheluihin.

Saapuvat Tämä kuvake viittaa vastattuihin saapuviin puheluihin.

Soitetut Tämä kuvake viittaa soitettuihin puheluihin.

PUHELUTIEDOT

Jos yhteensopiva matkapuhelin on yhdistetty, matkapuhelimen puhelutiedot synkronoidaan BT-
handsfree-järjestelmän kanssa (prosessi voi kestää muutamia minuutteja riippuen yhteystietojen 
määrästä). Kun synkronointi on suoritettu, voit käyttää seuraavia lokeja:

KAUKOSÄÄDINSOVELLUS ÄLYPUHELIMILLE

iOS- ja Android-järjestelmien ZENEC SP-REM -sovelluksella voidaan hallita kätevästi audiotoimintoja 
(äänenvoimakkuus, toisto, tauko, pysäytys) sekä Z-E3756:n audiolähteen vaihtamista.

Asenna ZENEC SP-REM -sovellus älypuhelimeen seuraavasti:
1. Siirry viralliseen Android Google Play Kauppaan ja hae ”ZENEC SP-REM” -sovellusta.
2. Asenna ZENEC-kaukosäädinsovellus älypuhelimille.

Apple iOS -versio:
Asenna ZENEC SP-REM -sovellus iPhoneen tai iPadiin seuraavasti:
1. Siirry viralliseen Apple App kauppaan ja hae ”ZENEC SP-REM” -sovellusta.
2. Asenna Apple iPhonen/iPadin ZENEC-kaukosäädinsovellus.

  

HUOM.
Kun käytät kaukosäädinsovellusta, varmista, että älypuhelin on liitetty onnistuneesti ZENEC-
laitteeseen Bluetooth-yhteydellä, muuten audiokaukosäädintoimintojen käyttö ei ole mahdollista.
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SUOSIKIT

Tällä sivulla voit liittää kahdeksan tai useampia puhelinnumeroita suosikeiksi. Voit valita minkä 
tahansa puhelinnumeron puhelinluettelosta ja tallentaa sen suosikkeihisi – tämä ei koske 
sähköposti- ja katuosoitteita.

  

HUOM.
Kaikki suosikit ovat näkyvissä kaikille laitteen käyttäjille, koska ne tallennetaan laitteen muistiin.

  

HUOM.
Matkapuhelimen tietojen muuttamista ei synkronoida automaattisesti tallennetuissa suosikeissa. 
Jos haluat muuttaa puhelinnumeroita, tämä muutos on siirrettävä manuaalisesti suosikkeihin 
poistamalla vanha suosikki ja määrittämällä uusi numero.

Toiminto Kuvake Käyttö

Tallennettu 
suosikki Napauta soittaaksesi tallennetulle suosikille.

Määritä uusi 
suosikki

 Napauta lisätäksesi uuden suosikkiyhteystiedon.

  Valitse haluamasi numero puhelinluettelosta ja vahvista 
tällä kuvakkeella .

Poista Napauta poistaaksesi tallennetun suosikin. 

Toiminto Kuvake Käyttö

Sulje Napauta sulkeaksesi M-Zone-lähdevalinnan.

BT-SRC (EXT 
BT A2DP -lähdetila)

Napauta ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä ulkoisen 
BT-lähdetilan (audiotoisto ulkoisiin Bluetooth-kaiuttimiin tai 
-kuulokkeisiin).

CD/DVD Napauta siirtyäksesi DVD-toistoon.

A/V-IN Napauta siirtyäksesi ulkoiseen ääneen/videoon.

M-Zone pois Napauta poistaaksesi M-Zonen käytöstä.

MONIALUE (TAKAPENKIN VIIHDEMAHDOLLISUUDET)

DVD
Jos ZENEC-järjestelmään on liitetty ylimääräisiä näyttöjä, todellisesta toistosta erillinen DVD-toisto 
takanäytöissä on mahdollista tällä toiminnolla.
A/V-IN
Jos ZENEC-järjestelmään on liitetty ylimääräisiä näyttöjä, tällä ääni-/videosyöttöyhdistelmällä 
voidaan liittää monia erilaisia ulkoisia laitteita ja toistaa erillään lisänäyttöjen todellisesta toistosta.
BT A2DP -lähdetila BT-kaiuttimelle
Tällä toiminnolla todellista audiotoisto voidaan toistaa ulkoisista BT-kaiuttimista.

  

HUOM.
Kun käytät ulkoisia BT-kaiuttimia, varmista, että ne on yhdistetty laitteeseesi Bluetooth-yhteydellä. 
Katso myös lukua Bluetooth-laiteparin muodostamisesta.
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NAVIGOINTI

ZENEC-laitteisiin Z-E3756 navigointipaketti on erikseen saatavilla. Tämän paketin mukana tulee 
monikielinen pikaopas ja navigointiohjelmisto microSDHC-kortilla. Tällä ja seuraavalla sivulla 
näkyvät kuvat sekä ohjeet ovat tästä ratkaisusta.

  

HUOM.
Karttoja voi päivittää käymällä osoitteessa https://zenec.naviextras.com/shop/portal. 
Turvaohjeet: katso sivu 4.

Toiminto Kuvake Käyttö

Navigointi

Napauta aloittaaksesi navigoinnin ja näyttääksesi 
karttanäkymän.
(Vain, jos Z-E3756-sarjan navigointi-microSD-kortti on asetettu 
laitteeseen.)

NAVIGOINNIN PÄIVITYS
Karttaohjelmiston 36 kuukauden ilmainen päivitysjakso alkaa, kun ZENEC-järjestelmä on kytketty 
päälle ja ajoneuvo on liikkunut yli 10 km matkan. 

Vaatimukset
 1. PC tai kannettava tietokone, jossa on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai uudempi, SD-

kortinlukija sekä laajakaistayhteys. Apple OS -käyttöjärjestelmää ei tueta.
 2. Aktivoitu navigointikartta microSD-kortilla (kiinteä sisältö). 
 3. Viimeisin Naviextras Toolbox -ohjelmisto, asennettu tietokoneeseen. 
  Latauslinkki: https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads

Päivitä ZENEC-laitteeseen uudet kartat näin:

 1.  Mene osoitteeseen https://zenec.naviextras.com/shop/portal ja rekisteröi käyttäjätili. Sinun 
tulee luoda salasana sekä syöttää henkilökohtaisia tietojasi saadaksesi navigaattorin käyttöön.

 2.  Lataa Toolbox-ohjelmisto: Naviextras Toolbox -lataus. Lue sovellusohjeet ennen kuin teet 
mitään toimenpiteitä. Toolbox päivitetään säännöllisesti. Lataa tulevia karttapäivityksiä varten 
aina uusin Toolbox-versio. Siten varmistat, että kaikki tiedonsiirtotoiminnot ovat keskenään 
yhteensopivia.

KARTAT

Edistynyt reittiopastus

Korkean resoluution 3D-kartat.

Nopea ja yksinkertainen reitinlaskenta.
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NAVIGOINTIOHJELMISTON ASENNUS 
Ennen kuin voit käyttää microSD-kortilla toimitettua Z-N3756-navigointiohjelmistoa, Android-laite 
(Z-E3756) on valmisteltava asentamalla sovellus.

a.  Aseta mukana toimitettu navigointiohjelmiston sisältävä microSD-kortti laitteen korttipaikkaan. 
Käynnistä laite.

b.  Napauta päävalikon navigointilähdekuvaketta aloittaaksesi tavallisen asennusprosessin (kuva 1).

c.   Ohjelmiston asennus tapahtuu vaihe kerrallaan. Voit seurata edistymistä ohjelmiston asennuksen 
animoidun tilapalkin avulla (kuva 2). Koko päivitystoimenpiteessä kestää noin 30–60 sekuntia.

d.  Lopuksi navigointi käynnistyy automaattisesti, jos asennus onnistui. Laitteen pitäisi näyttää 
navigoinnin lataustila (kuva 3). Sulje sitten navigointiohjelmisto, sammuta laite ja lue ohjeet 
kohdasta ”Sat-Fix”.

NAVIGOINNIN KÄYNNISTYSOHJEET

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

1

2

NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄN ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS (SAT-FIX-TOIMENPIDE)
›   Kun laitteen asennus on valmis, varmista, että ajoneuvo on ulkona esteettömän taivaan alla. 

Yläpuolelle ei saisi olla GPS-vastaanottoon vaikuttavia kohteita (puita, korkeita rakennuksia jne.).
›   Napauta päävalikon navigointikuvaketta käynnistääksesi navigointitilan. Napauta ”Näytä kartta” 

aloittaaksesi GPS-hakuprosessin.
›   Odota niin kutsutun Sat-Fix-signaalin muodostumista 3–5 minuutin ajan. Tänä aikana ajoneuvo ei 

saa liikkua!

Online-päivitykset (karttasisältö ja bugikorjaukset)
Naviextras Toolbox on Windows-ohjelma, jonka avulla voidaan muodostaa yhteys Naviextras-
portaalin palvelimelle.
■			Ennen	kuin	päivität	microSD-kortin	navigointisisällön,	lataa,	asenna	ja	käytä	uusinta	Toolbox-

ohjelmistoa.
■			Ennen	kuin	voit	ladata	sisältöä	ja	päivityksiä,	sinua	pyydetään	luomaan	käyttäjätili	Naviextras-

portaaliin. Kun Toolbox-ohjelmisto on asennettu, näkyviin tulee kirjautumisikkuna, joka osoittaa 
valmiuden käyttäjätilin asettamiseen.

■			Kun	käyttäjätili	on	valmis,	varmista,	että	varmuuskopioit	microSD-kortin	sisällön	ennen	mitään	
sisältöpäivityksiä. Toolbox tarjoaa automaattisen tietojen varmuuskopioinnin, kun se tunnistaa 
microSD-kortilla kelvollisen navigointilisenssin.

■			Älä	käynnistä	päivitystä,	jos	et	ole	luonut	varmuuskopiota.	Varmuuskopioinnin	avulla	voit	palauttaa	
alkuperäisen paketin karttatiedot, mikä on hyödyllistä päivitys- tai asennusongelmien tapahtuessa, 
koska muuten ohjelmiston palauttaminen voisi olla kallista.

■			Tärkeää:	Kun	microSD-kortille	on	asennettu	ilmainen	tai	maksullinen	sisältöpäivitys,	lisenssi	on	
aktivoitava uudelleen seuraavasti:

1) Aseta microSD-kortti Naviceiveriin ja aloita navigointi.
 Sammuta laite ja poista microSD-kortti.
2)  Käynnistä Toolbox ja liitä microSD-kortti tietokoneeseen tai kannettavaan ja noudata ohjelmiston 

ohjeita (lisenssin aktivoiminen).

NAVIGOINNIN KÄYNNISTYSOHJEET
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NAVIGOINNIN JAETTU RUUTU

Kun napautat paikkamerkkiä, albumin kansitaidetta tai MOT Slideshow -aluetta, aktiivisen 
navigointiohjeen näyttävä ZENEC-navigoinnin jaettu ruutu otetaan käyttöön / poistetaan käytöstä.

Toiminto Kuvake Käyttö

Mediasoittimen 
albumitaide/
kansikuva

ZENEC-paikkamerkki:

Napauta ottaaksesi käyttöön ZENEC-navigoinnin jaetun 
ruudun mediasoittimessa (USB, iPod, BT-musiikki, DVD).Kansikuvaesimerkki:

DAB-radio

ZENEC-paikkamerkki:

Napauta ottaaksesi käyttöön ZENEC-navigoinnin jaetun 
ruudun DAB-viritinlähteessä. MOT Slideshow  

Esimerkki:

FM-radio

ZENEC-paikkamerkki:

Napauta ottaaksesi käyttöön ZENEC-navigoinnin jaetun 
ruudun FM-viritinlähteessä. 

Navigoinnin 
jaettu ruutu
(Navigointiohjeet)

Näyttää nykyisen aktiivisen reitin navigointiohjeet.

Napauta poistaaksesi käytöstä ZENEC-navigoinnin jaetun 
ruudun.

ASETUSTOIMINNAT

Tässä luvussa kuvataan kaikki ZENEC-järjestelmän parametri- ja asetustoiminnot. Huomaathan, 
että asetuksilla tai muutetuilla parametreilla voi olla suora vaikutus ZENEC-järjestelmän 
jokapäiväiseen käyttöön.

  

HUOM.
Tähän laitteeseen sovellettavat ohjelmistopäivitykset ovat ilmaisia, lukuun ottamatta navigointi-
moottoria ja karttapäivityksiä. Lataa täältä: www.zenec.com/support/software-updates/ 

Toiminto Kuvake Käyttö

Asetukset Napauta siirtyäksesi asetustilaan.
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Toiminto Kuvake Käyttö

Näyttö Napauta himmentääksesi tai kirkastaaksesi TFT-näyttöä 
(	100	%	→	50	%	→	0	%	”valmiustila”	)

NÄYTTÖKUVAKE 

Näyttökuvakkeen avulla LCD-TFT-näytön kirkkaus voidaan himmentää tai sammuttaa (valmiustila) 
kahdella toiminnolla. Tämä suoritetaan napauttamalla kuvaketta.

LÄHTEIDEN ASETTAMINEN 

Toiminto Kuvake Käyttö

Muut Napauta siirtyäksesi eri laiteasetuksiin.

BT/verkko Napauta siirtyäksesi handsfree-järjestelmän asetuksiin.
Napauta siirtyäksesi verkkoasetuksiin.

Ääni Napauta siirtyäksesi ääniasetuksiin.

TFT Napauta siirtyäksesi näytön asetuksiin.

Auto Napauta siirtyäksesi autoasetuksiin (pysäköintiavustus jne.).

Tulot Napauta siirtyäksesi videotuloasetuksiin (kameratulot).

Järjestelmä Napauta siirtyäksesi järjestelmäasetuksiin.

Kun napautat asetuskuvaketta, siirry lähteen asetussivulle, joka tarjoaa kuusi eri lähdettä, jotka voit 
säätää haluamiksesi.
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BT-/VERKKOASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

BT-/
verkkoasetukset Napauta siirtyäksesi BT-asetuksiin.

Bluetooth
Päällä/pois. 
Päällä  = Bluetooth-moduuli käytössä. 
Pois = Bluetooth-moduuli ei käytössä.

BT-äänikanava
1: Kuljettaja: Puheluiden äänilähtö on vain kuljettajan puolella. 
2:  Etu: Puheluiden äänilähtö on molemmilla puolilla 

(koko etualueella).

WiFi
Päällä/pois. 
Päällä = WiFi käytössä.
Pois = WiFi ei käytössä.

BT-/verkkoasetuksissa voit tehdä tärkeitä muutoksia parasta Bluetooth-toimintaa varten. Napauta 
halutut asetukset päälle/pois. 

SEKALAISET ASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Muut Napauta siirtyäksesi perusasetusnäyttöön.

Päävalikon tila Napauta kytkeäksesi päävalikkoon 3 kuvakkeen tai 6 kuvakkeen 
näytön.

ALT-painike ALT
Napsauta liittääksesi lähteen tai toiminnon ALT-painikkeeseen: 
(CAM/NAVI/viritin/taajuuskorjain/asetukset/BT-musiikki/BT/
DISP/iPod/USB/HDMI/GAA/DVD/AV-IN)

ALT-ohjelmisto-
painike

Napsauta liittääksesi lähteen tai toiminnon ALT (HMI) 
-painikkeeseen: (CAM/NAVI/viritin/taajuuskorjain/asetukset/BT-
musiikki/BT/DISP/iPod/USB/HDMI/GAA/DVD/AV-IN)

CAM-painike CAM Napsauta liittääksesi lähteen tai toiminnon kameran 
tulokanavaa (CAM-1, CAM-2, CAM-3)

Painikeäänet
Päällä/pois.
Pois = akustinen vahvistus pois käytöstä
Päällä = akustinen vahvistus käytössä

OSD-kieli Napauta vaihtaaksesi valikon kielen.

Painikkeen väri Napauta vaihtaaksesi näppäinvalaistuksen värin keltaiseksi tai 
valkoiseksi.

Taustakuvat Napauta muuttaaksesi taustakuvan.

Äänenvoimak-
kuuden pon-
nahdusikkuna

Päällä/pois. 
Pois = visuaalinen äänenvoimakkuuden ponnahdusikkuna pois päältä.
Päällä = visuaalinen äänenvoimakkuuden ponnahdusikkuna päällä.

Navi-mediaoh-
jauspalkki

Päällä/pois.
Pois = mediaohjauspalkkia ei näytetä NAVI-lähteessä.
Päällä = mediaohjauspalkki näytetään NAVI-lähteessä.

Muut-valikon sivulla voit muokata useita asetuksia. Näyttötila 3 tai 6 kuvakkeella, merkkiäänet 
päällä/pois, LED-väri (keltainen/valkoinen) laitteen edessä.
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AUDIOASETUKSET 

Toiminto Kuvake Käyttö

Ääni Napauta käyttääksesi ja määrittääksesi audioasetukset.

Esiasetukset

Napauta jotakin esiasetusta muuttaaksesi profiilia (pop/
klassinen/rock jne.). 
Kaikki edistyneessä tilassa tehdyt taajuuskorjaimen muutokset 
tallennetaan esiasetukseen ”Käyttäjä”.

Edistynyt tila Napauta kytkeäksesi edistyneen tilan päälle tai pois päältä, jotta 
pääset edistyneisiin äänimäärityksiin.

Äänenvoimak-
kuus Napauta asettaaksesi aloitus- ja lähdeäänenvoimakkuuden.

Nopea 
äänihallinta

Napauta siirtyäksesi nopeisiin ääniasetuksiin (äänekkyys/
bassotehostus jne.). Näihin voi siirtyä myös pitämällä 
Koti   -painiketta pitkään painettuna.

Audiovalikkosivulla voit tehdä ääneen liittyviä muutoksia, esim. lähteiden äänenvoimakkuus, 
äänekkyys, basso, diskantti jne. Edistyneen tilan näkymä laajentaa näitä asetuksia.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN ASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Median ää-
nenvoimak-
kuus

Median äänenvoimakkuuden määritys.
Aseta = aloita manuaalisesti säädetyllä voimakkuudella.
Viimeisin = aloita viimeisimmällä ennen sammuttamista säädetyllä 
voimakkuudella.

Liikennetiedo-
tusten äänen-
voimakkuus

Liikennetiedotusten äänenvoimakkuuden määritys.
Aseta = aloita manuaalisesti säädetyllä voimakkuudella.
Viimeisin = aloita viimeisimmällä ennen sammuttamista säädetyllä 
voimakkuudella.

Navigoinnin 
äänenvoimak-
kuus

Navigoinnin äänenvoimakkuuden määritys.
Aseta = aloita manuaalisesti säädetyllä voimakkuudella.
Viimeisin = aloita viimeisimmällä ennen sammuttamista säädetyllä 
voimakkuudella.

BT-puhelun 
äänenvoimak-
kuus

BT-puhelun äänenvoimakkuuden määritys.
Aseta = aloita manuaalisesti säädetyllä voimakkuudella.
Viimeisin = aloita viimeisimmällä ennen sammuttamista säädetyllä 
voimakkuudella.

Kohdassa Audiovalikko -> Median äänenvoimakkuus voit mukauttaa kunkin lähteen perusasetuksia yksittäin.

Toiminto Kuvake Käyttö

BT-musiikin vahvistus BT-musiikin äänenvoimakkuuden hienosäätö.

FM-virittimen vahvistus FM-virittimen äänenvoimakkuuden hienosäätö.

DAB-virittimen vahvistus DAB-virittimen äänenvoimakkuuden hienosäätö.

USB-vahvistus USB-äänenvoimakkuuden hienosäätö.

iPod-vahvistus iPod-äänenvoimakkuuden hienosäätö.

A/V-tulovahvistus A/V-tuloäänenvoimakkuuden hienosäätö.

Levyvahvistus Levyäänenvoimakkuuden hienosäätö.

HDMI-vahvistus HDMI-äänenvoimakkuuden hienosäätö.

GAA-vahvistus GAA-äänenvoimakkuuden hienosäätö (Android Auto).

Kameravahvistus Kameran äänenvoimakkuuden hienosäätö.

Kaikkien lähteiden ”Vahvistus”-hienosäätö.
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NOPEAT AUDIOASETUKSET (TASAPAINO/HÄIVYTYS/BASSOKAIUTIN/ÄÄNEKKYYS/BASSOTEHOSTUS)

Tässä valikossa voit säätää ajoneuvon kaiuttimien tasapainoa/häivytystä, äänekkyyttä, 
bassotehostusta ja bassokaiuttimen tasoa.

Toiminto Kuvake Käyttö

Tasapaino
Vasen/
Oikea

7L > 0 < 7R

Häivytys
Etu/
Taka

7F > 0 < 7R

Äänekkyys Päällä/pois.

Bassotehostus Päällä/pois.

Bassokaiuttimen 
vahvistus -6 < 0 > +6

AUDIOASETUKSET: EDISTYNYT TILA

Kun audioasetusten pääsivulla edistynyt tila on päällä, voit muuttaa ääneen liittyviä asetuksia.  
Esimerkiksi taajuuskorjain, jakotaajuus, Navi-mikseri jne. Katso seuraavien sivujen luetteloita.

Toiminto Kuvake Käyttö

Edistynyt tila Napauta kytkeäksesi edistyneen tilan päälle tai pois.

Äänenvoimakkuus Napauta asettaaksesi aloitus- ja lähdeäänenvoimakkuuden.

Tasapaino/
häivytys Napauta asettaaksesi häivytyksen tai tasapainon.

Taajuuskorjain Napauta asettaaksesi 10 taajuuden korjaimen.

Jakotaajuus Napauta siirtyäksesi jakotaajuusasetuksiin.

Bassokaiutin Napauta asettaaksesi bassokaiuttimen asetukset.

Navi-mikseri Napauta asettaaksesi navi-äänilähdön määritykset.

Nopea äänihallinta
Napauta tehdäksesi nopeita ääniasetuksia (äänekkyys/
bassotehostus jne.).
Voidaan käyttää myös painamalla Koti  -painiketta pitkään.

Aikakohdistus Napauta säätääksesi aikakohdistusta.

Äänenvoimakkuuden asetukset: katso sivu 61.
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ÄÄNENVOIMAKKUUS – PERUSTASON ASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Median 
äänenvoimakkuus

Median äänenvoimakkuuden määritys.
Aseta = aloita manuaalisesti säädetyllä voimakkuudella.
Viimeisin = aloita viimeisimmällä ennen sammuttamista 
säädetyllä voimakkuudella.

Liikennetiedotusten 
äänenvoimakkuus

Liikennetiedotusten äänenvoimakkuuden määritys.
Aseta = aloita manuaalisesti säädetyllä voimakkuudella.
Viimeisin = aloita viimeisimmällä ennen sammuttamista 
säädetyllä voimakkuudella.

Navigoinnin 
äänenvoimakkuus

Navigoinnin äänenvoimakkuuden määritys.
Aseta = aloita manuaalisesti säädetyllä voimakkuudella.
Viimeisin = aloita viimeisimmällä ennen sammuttamista 
säädetyllä voimakkuudella.

BT-puhelun 
äänenvoimakkuus

BT-puhelun äänenvoimakkuuden määritys.
Aseta = aloita manuaalisesti säädetyllä voimakkuudella.
Viimeisin = aloita viimeisimmällä ennen sammuttamista 
säädetyllä voimakkuudella.

Kohdassa Audiovalikko -> Median äänenvoimakkuus voit mukauttaa kunkin lähteen perusasetuksia yksittäin.

Toiminto Kuvake Käyttö

BT-musiikin vahvistus BT-musiikin äänenvoimakkuuden hienosäätö.

FM-virittimen vahvistus FM-äänenvoimakkuuden hienosäätö.

DAB-virittimen vahvistus DAB-äänenvoimakkuuden hienosäätö.

USB-vahvistus USB-äänenvoimakkuuden hienosäätö.

iPod-vahvistus iPod-äänenvoimakkuuden hienosäätö.

A/V-tulovahvistus A/V-tuloäänenvoimakkuuden hienosäätö.

Levyvahvistus Levyäänenvoimakkuuden hienosäätö.

HDMI-vahvistus HDMI-äänenvoimakkuuden hienosäätö.

GAA-vahvistus GAA-äänenvoimakkuuden hienosäätö (Android Auto).

Kameravahvistus Kameran äänenvoimakkuuden hienosäätö.

Kaikkien lähteiden ”Vahvistus”-hienosäätö.

TASAPAINO/HÄIVYTYS

Toiminto Kuvake Käyttö

Tasapaino
Vasen/
Oikea

7L < 0 > 7R

Häivytys
Etu/
Taka

7F < 0 > 7R

Kohdistin Pidä vihreää merkkiä painettuna siirtääksesi sitä.

Tällä edistyneen tilan valikkosivulla voit säätää tasapainoa ja häivytystä. Pidä vihreää merkkiä 
painettuna siirtääksesi äänen keskisijainnin haluttuun paikkaan.
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TAAJUUSKORJAIN

Tällä edistyneen tilan valikkosivulla voit asettaa 10 taajuuden graafisen korjaimen. Pidä yksittäistä taa-
juutta painettuna liikuttaaksesi sitä ylös- tai alaspäin tason muuttamista varten.

Toiminto Kuvake Käyttö

Taajuusalue

Napauta säätääksesi haluttua taajuusaluetta.

Pidä painettuna muuttaaksesi valitun taajuusalueen asetusta.

JAKOTAAJUUDEN ASETUKSET

Tässä edistyneen tilan valikossa voit säätää etu- ja takakaiuttimien high-pass-taajuuksia. 
Tehdasasetus on pois päältä etu- ja takakaiuttimille.

Toiminto Kuvake Käyttö

HPF (Etu)
Napauta asettaaksesi etukanavien high-pass-
suodattimen pois päältä (litteä) 50 Hz/65 Hz/80 Hz/100 
Hz/125 Hz/160 Hz.

HPF (Taka)
Napauta asettaaksesi takakanavien high-pass-
suodattimen pois päältä (litteä) 50 Hz/65 Hz/80 Hz/100 
Hz/125 Hz/160 Hz.
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BASSOKAIUTTIMEN ASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Virta

Bassokaiuttimen RCA-linjalähdöt (vaikuttaa vain 
bassokaiuttimen linjalähtöön).  
Päällä = äänenvoimakkuus asetuksen mukaan. 
Pois = mykistetty.

LPF Napauta asettaaksesi alipäästösuodattimen.
Pois 160 Hz/125 Hz/100 Hz/80 Hz/65 Hz.

Vaihe Vain bassokaiutin.
Vaiheen säätö 0/180°

Vahvistus
Napauta asettaaksesi vahvistuksen taso (sama kuin nopeassa 
äänihallinnassa).
-6 < > +6

Tässä edistyneen tilan valikossa voit säätää bassokaiuttimen vaihetta, vahvistusta ja low-pass-
taajuuksia. Oletusasetukset ovat vaihe 0°, virta päällä, LPF 100 Hz.

AIKAKOHDISTUS

Toiminto Kuvake Käyttö

Yksikkö 
Halutun mittayksikön valinta
ms = aika
cm = etäisyys

Kaiutin  Napauta valitaksesi haluamasi kaiuttimen(FL/FR/RL/RR/SW).

Viive ms = 0,0 < >    10          noin 0,1 ms:n askelin.
cm =    0 < >  340          noin 3 cm:n askelin.

Tässä valikossa voit määrittää ajoneuvosi kaiutinten viiveen korjauksen. 

Korvien ja ajoneuvoon asennetun kaiutinjärjestelmän välinen etäisyys vaihtelee huomattavasti 
kaiuttimien sijoittelun vuoksi. Tässä valikossa voit asettaa kunkin kaiuttimen äänisignaalin viiveen, jotta 
äänet olisit keskellä ääniä. 
Aseta keskeinen kuuntelusijaintisi. Mittaa etäisyys tästä sijainnista kuhunkin kaiuttimeen.
Sitten on lisättävä vastaava viive – kauimmaisen kaiuttimen mukaan – niin, että kaikki kaiuttimet ovat 
yhtä kaukana valitusta sijainnista. Syötä nämä etäisyydet, jotta kaikki kaiuttimet ovat samalla etäisyydellä. 
Voit hienosäätää arvoja korvakuulolla sen jälkeen, kun olet syöttänyt kuuntelusijainnit kaikille kaiuttimille, 
säätämällä yksinkertaisesti vasemman etukaiuttimen viivettä, kunnes keskisijainti on saavutettu.
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NAVI-MIKSERIN ASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Mykistä 
medialähteet 
navigoinnin 
ääniopastusta 
varten

Päällä/pois.
Pois = mediatoisto vaimenee reitin ääniopastuksen aikana.
Päällä = mediatoisto mykistetään kokonaan reitin 
ääniopastuksen aikana. 

Tällä edistyneen tilan valikkosivulla voit säätää ääni- ja videolähteen toistoäänen vaimennusta tai my-
kistystä, kun navigointireitin ääniopastus kuuluu. Toimii vain ZENEC-navigointiohjelmiston kanssa.

TFT-NÄYTÖN MÄÄRITYKSET

TFT-asetusvalikossa voit asettaa näyttöasetukset, jotka säätävät TFT-LCD-näytön päivä-/yökirkkautta. 
Tämä toimii vain ZENEC-navigointiohjelmistopaketin microSD-kortin kanssa (Z-E3756-SDFEU).

Toiminto Kuvake Käyttö

TFT:n määritys Napauta säätääksesi TFT-näytön määritystä.

TFT-ohjaus
Napauta valitaksesi kirkkauden ohjaustilan:
Navi = navigointijärjestelmä ohjaa päivä-/yökirkkautta.
Auto = ajoneuvon valaistusjännite ohjaa päivä-/yökirkkautta.

Kosketusnäytön 
kirkkaus päivällä

Päivän säätöalue 
0–30

Kosketusnäytön 
kirkkaus yöllä

Yön säätöalue
0–30

Kosketusnäytön 
automaattinen 
valmiustila

Napauta kytkeäksesi TFT:n automaattisen valmiustilatoiminnon 
ja näytön automaattisen sammumisen päälle tai pois päältä. 
TFT siirtyy valmiustilaan valitun ajan jälkeen.

  

HUOM.
DISP-painikkeella voit asettaa näytön kirkkauden kolmeen eri tasoon. 
( 100	%	→	50	%	→	0	%	).
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AUTON (AJONEUVON) ASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Auto (ajoneuvo) Napauta siirtyäksesi ajoneuvon määrityksiin.

Peruutustutka

Napauta asettaaksesi pysäköintiavustuksen näyttölähteen. 
CAM/pois
CAM = kamera päällä.
Pois = kamera pois päältä.

Peruutuksen 
ääniavustus

Mykistä ääniavustus koskettamalla, kun peruutustutka on käytössä.
Pois / alennettu äänenvoimakkuus / CAM-ääni / mykistä ääni.

Peruutuska-
meran logiikka

Napauta asettaaksesi kameran vaihtologiikan.
CAM-1
• Suora kamera 1
CAM-2
• Suora kamera 2
CAM-3
• Suora kamera 3
Tila 1
• Automaattinen vaihto asetusten CAM-1 ja CAM-3 välillä.
Tila 2
• Automaattinen vaihto asetusten CAM-1 ja CAM-2 välillä.

Peruutuska-
meran sam-
mutusviive

Napauta asettaaksesi kameran sammutusviipeen.

Kuljettajan 
puoli

Napauta asettaaksesi joko oikeanpuoleisen ohjauksen tai 
vasemmanpuolisen ohjauksen ajoneuvolle.

Autoasetusvalikossa voit asettaa kuinka ZENEC-laite toimii ajoneuvon valinnaisten osien kanssa, 
kuten kameroiden ja pysäköintiavustuksen. Lisäksi voidaan määrittää onko käytössä vasemman- vai 
oikeanpuoleinen ohjaus.

TULOASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Tulot Napauta säätääksesi liitettyjen ulkoisten videolähteiden kuva-
asetuksia (esim. peruutuskamera jne.)

Kirkkaus -10–+10

Kontrasti -10–+10

Kylläisyys -10–+10  

Värisävy -10–+10

Tuloasetusvalikossa voit säätää kuva-asetuksia kullekin liitetylle kamerakanavalle, kuten 
peruutuskameralle. Kontrasti, kirkkaus, värikylläisyys ja värisävy ovat säädettävissä.
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JÄRJESTELMÄASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Järjestelmä Napauta siirtyäksesi erilaisiin järjestelmäasetuksiin.

Ohjelmistover-
sion tiedot Napauta siirtyäksesi yksityiskohtaisiin ohjelmistoversion tietoihin.

Lataa tehdas-
asetukset

Napauta ja vahvista palauttaaksesi ZENEC-järjestelmän 
tehdasasetukset.

Kello- ja pvm-
asetukset Napauta säätääksesi kellonaikaa ja päivämäärää.

Ohjelmisto-
päivitys

Napauta ja vahvista aloittaaksesi ohjelmistopäivityksen. 
www.zenec.com	→	Support	→		Softwareupdates

Navigointi-
asennus

Napauta ja vahvista suorittaaksesi GPS-navigointiohjelmiston 
päivityksen tai navigointiohjelmiston uuden asennuksen.

Salasanatoi-
minto

Pois = salasanasuojaus pois käytöstä.
Päällä = salasanasuojaus käytössä.

Salasana Napauta ja vahvista tallentaaksesi salasanan.

Vie USB:lle Napauta ja vahvista tallentaaksesi kaikki profiiliasetukset 
ulkoiselle datalaitteelle (USB). (FAT32-alustus)

Lataa USB:ltä Napauta ja vahvista ladataksesi tallennetut laiteprofiiliasetukset 
ulkoiselta datalaitteelta (USB) takaisin ZENEC-järjestelmään.

Järjestelmäasetusten valikkosivulla voit tehdä erilaisia järjestelmäasetuksia, kuten: säädä kellonaikaa, 
lataa tehdasasetukset, aloita ohjelmistopäivitys tai aseta salasana.

KELLO- JA PVM-ASETUKSET

Toiminto Kuvake Käyttö

Kellonajan 
synkronointi 
Tila

Napauta vaihtaaksesi kellonajan synkronointitilaa.
- Navigaattorisynkronointi = automaattinen
  synkronointi navigaattorilla. 
   (Manuaaliset säädöt, kuten kellonaika ja aikavyöhyke eivät ole 
mahdollisia.)

- RTC-synkronointi = automaattinen
  synkronointi RTC-järjestelmällä. 
  (Manuaaliset säädöt mahdollisia.)

Kellon 
muoto Napauta vaihtaaksesi kellon muotoa.

Aseta aika Napauta vaihtaaksesi aikaa, jos synkronointi on ”RTC-
synkronointi”.

Aseta päi-
vämäärä Napauta vaihtaaksesi aikavyöhykettä (vuosi: kuukausi: päivä).

Järjestelmäasetusten valikkosivun kohdasta Kello ja pvm voidaan asettaa muoto, muuttaa näkyvää 
aikaa ja valita ajan synkronointilähteen (järjestelmäaika tai GPS) aikanäytölle.

  

HUOM.
”RTC” on lyhenne sanoista ”Real Time Clock”, joka on sisäinen Quartz-aikasignaali.
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OHJELMISTOVERSIO

Toiminto Kuvake Käyttö

Järjestelmä Napauta siirtyäksesi tähän näkymään.

Ohjelmisto-
versio Näyttää nykyisen ohjelmistoversion tiedot.

Järjestelmäasetusten valikkosivun ohjelmistoversiokohdassa näkyy asennetun ohjelmistoversion 
tiedot, mukaan lukien MCU, OS ja APP, sekä yksinkertainen lyhyt ohjelmistoversio.

SALASANA

Toiminto Kuvake Käyttö

Salasanatoi-
minto

Pois = salasanasuojaus pois käytöstä.
Päällä = salasanasuojaus käytössä.

Salasana Napauta ja vahvista tallentaaksesi salasanan*.
Oletussalasana on ”12345”.

Syöttönäppäi-
mistö Anna haluttu salasana.

Järjestelmäasetusten valikkosivun salasanatoiminnossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteen 
salasanasuojauksen.

  

VAROITUS
* Jos suojaat ZENEC-järjestelmän salasanalla, älä unohda tai kadota salasanaa. 
Jos salasana katoaa tai unohdetaan, laitteen asennus on poistettava ja lähetettävä 
ZENEC-huoltoon. Laitteen avaaminen ei ole ilmainen palvelu.
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POISTOTYÖT JA VALMISTELU

HUOMAUTUKSIA ASENNUKSESTA

    HUOM.
●	 	Varmista,	että	kaikilla	ZENEC-järjestelmän	takana	olevilla	liittimillä	on	riittävästi	tilaa	eivätkä	ne	

taitu.
●		Liittimet,	joissa	ei	ole	kiinnitysmekanismia,	on	kiinnitettävä	eristysteipillä.

   VAROITUS
●		 	ZENEC-järjestelmän	asennus	tulisi	jättää	valtuutetulle	asentajalle.	Asennukseen	vaaditaan	

erityisiä tietoja ja työkaluja. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vahinkoa ajoneuvolle ja ZENEC-
järjestelmälle.

●   Oikea toiminta taataan vain, jos käytät sarjan mukana toimitettuja tai lisävarusteena saatavana 
olevia alkuperäisiä ZENEC-varusteita. ZENEC-järjestelmää ja alkuperäisiä varusteita ei saa 
missään tilanteessa muokata tai muuttaa. Vääränlaiset toimet voivat aiheuttaa vahinkoa 
ajoneuvolle ja ZENEC-järjestelmälle.

   

    HUOM.
●   ZENEC Z-E3756 sisältää sisäisen DAB+-vastaanottimen. Tämän käyttämiseen vaaditaan 

ajoneuvoon kiinnitetty DAB-antenni (ei sisälly toimitukseen), joka on yhdistettävä ZENEC-
järjestelmään. 

●   Jos kohdeajoneuvossa on jo valmiiksi DAB-antenni, sitä voidaan käyttää ZENEC-järjestelmän 
kanssa. 

●   ZENEC-järjestelmän ohjelmistopäivitykset asennetaan USB-muistilaitteelta. Sen vuoksi 
järjestelmää asennettaessa on varmistettava, että ZENEC-järjestelmän USB-liitäntä on 
myöhemmin käytettävissä (asentamalla USB-jatkojohto tai USB-laajennus).

●   Jos sinulla on ZENEC-järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä 
jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

   
   HUOM.

1.  Poista virta-avain ja pidä se auton ulkopuolella, kunnes asennus on valmis.  
2.  Odota noin 10 minuuttia, kunnes CAN-väyläjärjestelmä on sammunut kokonaan ennen kuin 

aloitat alkuperäisen laitteen asennuksen poiston.  
3.  Aloita alkuperäisen laitteen asennuksen poisto.
4.  Kytke virta päälle vasta, kun kaikki vaiheet ovat valmiit ja ZENEC-järjestelmä on kiinnitetty 

kokonaan. 

MUKANA TOIMITETUT VARUSTEET

Nro Artikkeli Määrä

1 Kiinnityskehys 1

2 Kaukosäädin 2

3 Talttapääruuvit 4

4 Pysäköintijarrukaapeli 1

5 GPS-antenni, jossa on metallikiinnityslevy ja kaksipuolinen tarralevy 1

6 USB-jatkokaapeli 2

7 Bluetooth-mikrofoni ja kiinnitysvarusteet 1

8 24-pinninen liitäntäkaapeli (4,2, M-Zone, AV-IN) 1

9 20-pinninen liitäntäkaapeli (mikrofoni, kamera, infrapunatulo, eCall Mute) 1

10 ISO-DIN-pääjohto 1

11 Laitteen käyttöopas 2

12 FM-antennisovitin ISO/DIN 1

13 Navigoinnin microSD-kortti ja sovitin (ei kuvassa) 1
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LIITÄNTÄKAAVIO Z-E3756

B9 Kaiutin, takaoikea (-)
B10 Kaiutin, takaoikea  (+)
B11 Kaiutin, etuoikea  (-)
B12 Kaiutin, etuoikea  (+)
B13 Kaiutin, etuvasen  (-)
B14 Kaiutin, etuvasen  (+)
B15 Kaiutin, takavasen  (-)
B16 Kaiutin, takavasen  (+)

B1 N/A
B2 N/A
B3 KL 30 / pysyvä +12 V -virta 
B4 N/A
B5 Valaistus
B6 Kytketty +12 V -antennivirta
B7 KL 31 / virran maadoitus
B8 KL 15 / kytketty +12 V -virta

B2
B1

B4
B3

B6
B5

B8
B7

B9
B10

B11
B12

B13
B14

B15
B16

A9 Kaiutin, takaoikea (+)
A10 Kaiutin, etuoikea (+)
A11 Kaiutin, oikea (-)
A12 Kaiutin, etuoikea (-)
A13 Kaiutin, takavasen (+)
A14 Kaiutin, etuvasen (+)
A15 Kaiutin, takavasen (-)
A16 Kaiutin, etuvasen (-)

A1 KL 31 / virran maadoitus
A2 KL 30 / pysyvä +12 V -virta 
A3 KL 15 / kytketty +12 V -virta
A4 Valaistus
A5 Kytketty +12 V -vahvistinvirta*
A6 Pysäköinti
A7 Kytketty +12 V -antennivirta
A8 Käänteinen vaihde

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

FM

DAB

GPS

D

Bluetooth-antenni
A

C E HDMI USB 1/2
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B9 Loudspeaker rear right (-)
B10 Loudspeaker rear right (+)
B11 Loudspeaker front right (-)
B12 Loudspeaker front right (+)
B13 Loudspeaker front left (-)
B14 Loudspeaker front left (+)
B15 Loudspeaker rear left (-)
B16 Loudspeaker rear left (+)

B1 N.A.
B2 N.A.
B3 KL 30 / Constant +12V PWR 
B4 N.A.
B5 Illumination
B6 Switched +12V antenna PWR
B7 KL 31 / Power GND
B8 KL 15 / Switched +12V PWR

B2
B1

B4
B3

B6
B5

B8
B7

B9
B10

B11
B12

B13
B14

B15
B16

A9 Loudspeaker rear right (+)
A10 Loudspeaker front right (+)
A11 Loudspeaker right (-)
A12 Loudspeaker front right (-)
A13 Loudspeaker rear left (+)
A14 Loudspeaker front left (+)
A15 Loudspeaker rear left (-)
A16 Loudspeaker front left (-)

A1 KL 31 / Power GND
A2 KL 30 / Constant +12V PWR 
A3 KL 15 / Switched +12V PWR
A4 Illumination
A5 Switched +12V amp PWR*
A6 Parking
A7 Switched +12V antenna PWR
A8 Reverse gear

*300mA max.

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

CONNECTION DIAGRAM

(see note on DAB antenna page 2)A
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YLEISET

LYHENTEET 

Lyhenne Kuvaus

A2DP Valmistajasta riippumaton Bluetooth®-teknologia, joka mahdollistaa 
äänisignaalien lähetyksen (Advanced Audio Distribution Profile).

AF Vaihtoehtoinen taajuus (Alternative Frequency).

CAN-väylä CAN-väylä (Controller Area Network) on sarjamuotoinen väyläjärjestelmä 
ajoneuvon ohjausyksikköjen viestintää varten.

DAB/DAB + Digitaalisen radion maanpäällisen vastaanoton siirtostandardi 
(Digital Audio Broadcasting).

DSP Digitaalista signaaliprosessoria käytetään digitaalisten signaalien käsittelyyn 
(esim. ääni- tai videosignaalien).

EQ Taajuuskorjain

FAT32 Digitaalisen median alustusmuoto (File Allocation Table 32-bit).

UKW/FM Erittäin korkeita taajuuksia käyttävän analogisen radion maanpäällisen 
vastaanoton siirtostandardi (VHF).

GAA Google Android Auto.

GPS Maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä sijainninmääritystä varten 
(Global Positioning System).

GSM Maailmanlaajuinen matkaviestinverkon standardi täysin digitaalisille 
matkaviestinverkoille (Global System for Mobile Communications).

ID3-tagi
ID3 on metadatasäilö, jota käytetään useimmiten MP3-audiotiedostomuodon 
kanssa. Sen avulla tiedostoon voidaan tallentaa tietoja, kuten nimi, artisti, 
albumi, kappalenumero ja muita tietoja.

microSD Kompakti flash-muisti.

REG Paikallisasema.

SSP Yksinkertainen laiteparin muodostus Bluetooth-laitepareille 
(Secure Simple Pairing).

TA Liikennetiedotus (Traffic Announcement, RDS-palvelu).

USB USB-liitäntä on sarjaväyläjärjestelmä muihin laitteisiin yhdistämistä varten 
(Universal Serial Bus).

www.zenec.com

E9 10R-05 11960

LAKISÄÄTEISET OIKEUDET JA TAKUU

Hyvä asiakas

Lue alla olevat takuuehdot huolellisesti.
Jos ZENEC-tuote kaipaa takuuhuoltoa, palauta se sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, tai 
maahantuojalle. Älä lähetä mitään tuotteita suoraan ZENECille.
Tämän ZENEC-tuotteen valmistajan takuu kattaa viallisten materiaalien käytön ja/tai virheellisen työn. 
Takuu on voimassa 3 vuotta siitä päivästä, jolloin jälleenmyyjä luovutti tuotteen alkuperäiselle ostajalle.
Toimitettu valmistajan tuotetakuu ei vaikuta kuluttajan lakimääräiseen takuuseen (”lakimääräinen 
EU-takuu”).
Takuuseen liittyvien pyyntöjen käsittelyä varten jälleenmyyjä/maahantuoja tarvitsee tuotteen 
sarjanumeron ja alkuperäisen ostokuitin tai -laskun, joka näyttää ostopäivämäärän.

Valmistajan takuu ei kata vahinkoja, joiden syynä on:

1. Luvaton tai hyväksymätön asennus, virheellinen ääni- tai verkkoliitäntä.
2. Virheet, jotka johtuvat tuotteen altistumisesta kosteudelle, vedelle tai orgaanisille nesteille

(”liuottimet”), liialliselle lämmölle, pitkäkestoiselle altistukselle auringonsäteille, tai liiallisesta
liasta tai pölystä.

3. Onnettomuuksista, pudottamisesta tai iskuista aiheutuneet mekaaniset viat.
4. Tuotteen luvattomat korjausyritykset ja muokkaukset ilman valmistajan hyväksyntää.
5. Vahingot, jotka johtuvat normaalista kulumisesta ajan mittaan.

Tämä takuu on rajoitettu viallisen tuotteen korjaukseen tai korvaamiseen valmistajan valinnan mukaan. 
Se ei kata muita laitteessa esiintyviä vaurioita, olivat ne sitten satunnaisia, välillisiä tai muita.
Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat virheellisestä pakkauksesta tuotteen toimituksessa jälleenmyyjälle 
tai maahantuojalle. Takuuseen eivät kuulu kojelaudassa olevat apulaitteet tai osat, jotka ovat 
vahingoittuneet suoraan tai epäsuoraan laitteen takia.
Valmistaja ei kata kuluja, joita tuotteen käsittely saattaa vaatia takuuhuollon suorittamista varten. 
Näihin kuuluvat esimerkiksi laitteiden asennuksen poisto ja uudelleenasennus, joka vaaditaan 
laitteistovian tai -virheen korjaamiseen.

Virallinen EU-edustaja:	ACR	S	&	V	GmbH	∙	Industriestraße	35	∙	D-79787	Lauchringen	∙	Germany
ZENEC	by	ACR	AG	∙	Bohrturmweg	1	∙	CH-5330	Bad	Zurzach ∙	Switzerland

Täten ACR Brändli + Vögeli AG vakuuttaa radiolaitetyypin Z-E3756 olevan 2014/53 / EU-
direktiivin mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana 
seuraavassa Internet-osoitteessa: http://www.zenec.com (katso linkki "Tuotteiden 
vaatimustenmukaisuusasiakirjat" sivun alatunnisteella). 
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