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SPIS TREŚCI 

Instrukcja obsługi zestawu multimedialnego ZENEC  

Dziękujemy za wybór produktu firmy ZENEC. 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem nowego systemu ZENEC. 
Zawiera ona ważne instrukcje oraz informacje dotyczące bezpiecznej obsługi systemu ZENEC i pomoże w jak 
największym stopniu wykorzystać jego zalety techniczne. 

Wszystkie informacje tej instrukcji obsługi odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i dotyczą jedynie 
systemów ZENEC w stanie pierwotnym. Ponieważ oprogramowanie urządzenia może zostać zaktualizowane, 
przedstawione tu ilustracje i funkcje mogą różnić się od Twojego systemu ZENEC. Różnice w informacjach, 
ilustracjach lub funkcjach nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Jeżeli sprzedaż pojazd wyposażony w system ZENEC, upewnij się, że ta instrukcja obsługi zostanie przekazana 
wraz z pojazdem oraz że dane osobowe, takie jak przechowywana w urządzeniu książka telefoniczna zostały 
usunięte.
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WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

UWAGA
Dla pojazdów wyposażonych w fabryczne elementy sterowania na kierownicy wymagany jest osobny interfejs 
sterowania (nie jest częścią tego zestawu).

*Kluczyk zapłonu ACC może nie uruchomić automatycznie urządzenia, w zależności od obecności drugiego 
akumulatora 
12 V w pojeździe oraz specyficzne dla danej marki poprowadzenie kabli zasilających oraz podłączenie systemu 
elementów zewnętrznych.

Więcej informacji można uzyskać u producenta pojazdu lub upoważnionego dostawcy ZENEC.

System ZENEC jest wyposażony w funkcję zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Gdy zostanie uruchomione, 
podczas ponownego uruchomienia systemu ZENEC po przerwaniu zasilania użytkownik zostanie poproszony o 
wprowadzenie hasła. 

Zmiana hasła:

Instrukcja obsługi urządzenia → Ustawienia → Hasło

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!

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

UWAGA
Nie udostępniaj nikomu hasła. Jeżeli utracisz hasło, 
system ZENEC należy odinstalować i odesłać do 
serwisu ZENEC w celu 
odblokowania zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowego. Usługa odblokowania nie 
jest darmowa!

Ręczne włączanie / wyłączanie Z-E3766

Patrz strona 8 oraz pozycja , aby zapoznać się z lokalizacją i obsługą ręczną lewego enkodera przyrostowego z 
funkcją włączania/wyłączania zasilania.

Automatyczne włączanie / wyłączanie

Urządzenia Z-E3766 zamontowane w pojazdach bez fabrycznie zainstalowanej funkcji sterowania z 
kierownicy: 
Urządzenie zostanie włączone razem z położeniem zapłonu (ACC) kluczyka w stacyjce*.

Pojazdy z interfejsem sterowania z kierownicy lub sterowania 
Zamontowane w pojazdach z fabrycznie zamontowaną funkcją sterowania z kierownicy oraz dodatkowym 
interfejsem sterowania: 
Urządzenie zostanie włączone razem z położeniem zapłonu (ACC) kluczyka w stacyjce*.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZESTROGA
Jeśli uwaga kierowcy będzie rozproszona, może to doprowadzić do wypadku lub obrażeń. Obsługa systemu 
ZENEC może rozproszyć uwagę od ogólnej sytuacji na drodze! Podobnie podłączanie, zmiana lub wkładanie 
nośnika danych może rozproszyć uwagę kierowcy.

PRZESTROGA
Należy zawsze dostosować ustawienia głośnika tak, aby słyszalne były dźwięki dobiegające spoza pojazdu 
(np. sygnały dźwiękowe lub syreny).

PRZESTROGA
Nieprawidłowa instalacja lub uruchomienie systemu ZENEC może uszkodzić system lub elektronikę pojazdu. 
Urządzenie powinni instalować jedynie wykwalifikowani specjaliści upoważnieni przez firmę ZENEC.

PRZESTROGA
Ten system ZENEC jest przeznaczony do pracy przy napięciu 12 V DC. Obsługa systemu ZENEC przy innym 
napięciu może doprowadzić do uszkodzenia jego lub 
systemów elektrycznych pojazdu.

PRZESTROGA
Demontaż lub modyfikacja systemu ZENEC może skutkować uszkodzeniami urządzenia lub pojazdu. 
Otwieranie lub modyfikowanie urządzenia przez osobę nieupoważnioną przez firmę ZENEC spowoduje, że 
roszczenia gwarancyjne staną się nieważne.

W przypadku usterki lub wady prosimy o kontakt z upoważnionym dostawcą firmy ZENEC. Nieupoważnione 
naprawy unieważnią gwarancję.

PRZESTROGA
Zalecenia dotyczące trasy i znaki drogowe wyświetlane w systemie ZENEC mogą różnić się od 
prawdziwej sytuacji. Prawdziwe znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego mają pierwszeństwo wobec 
zaleceń trasy i wskazań systemu ZENEC.

Dane o prędkości wyświetlane w systemie nawigacji odpowiadają dopuszczalnym ograniczeniom. Należy 
dostosować prędkość i zachowanie na drodze do widoczności, pogody, drogi i warunków drogowych. 

PRZESTROGA
Przewody łączące i zasilające zewnętrznych urządzeń mobilnych mogą przeszkadzać kierowcy. Należy je 
poprowadzić w taki sposób, aby zapewnić kierowcy swobodę ruchu.

Patrz szczegółowe informacje na stronie 78
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WIELOFUNKCYJNE STEROWANIE NA KIEROWNICY (za pomocą interfejsu sterowania IR)

UWAGA
Tych funkcji można używać jedynie, gdy kierownica wielofunkcyjna znajduje się w pojeździe,
a system ZENEC jest podłączony za pomocą interfejsu danego samochodu CAN/sterowania.

Do roku 2015 

Element Funkcja

 Zmniejsz głośność

 Zwiększ głośność

 Wyciszenie

 Zmień źródło odtwarzania


Źródło radia Naciśnij, aby wybrać następną stację radiową.

Źródło multimediów Naciśnij, aby wybrać następny utwór/tytuł.
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu.



Źródło radia Naciśnij, aby wybrać poprzednią stację radiową.

Źródło multimediów
Naciśnij, aby wybrać poprzedni utwór/tytuł.
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu.

 Odbierz połączenie

 Odrzuć/zakończ połączenie


SRC Obsługa interfejsu IR: Naciśnij, aby zmienić źródło.

CAM Obsługa przycisków na kierownicy (Key1/Key2 - mini-ISO): Naciśnij, 
aby otworzyć kamerę.

Od roku 2015 >

PRZYCISKI STEROWANIA NA KIEROWNICY (tryb nauki)

Element Ikona Obsługa

 Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.

 Pokazuje funkcje przypisane do przycisków z lewej strony kierownicy pojazdu.



Pokazuje funkcje, które można przypisać.
Przyciski funkcji z zielonym wskaźnikiem są już przypisane i można je odnaleźć po 
lewej lub po prawej stronie.
Przyciski funkcji z przekreślonym czerwonym kółkiem nie są przypisane.

 Pokazuje funkcje przypisane do przycisków z prawej strony kierownicy pojazdu.


Stuknij, aby przywrócić wartości domyślne.

Urządzenie ZENEC jest wstępnie dostosowane do pojazdu (patrz zgodność z pojazdem) i może bezpośrednio 
obsługiwać przyciski sterowania na kierownicy, o ile zostanie połączone z pojazdem za pomocą Key1/Key2 (mini-
ISO). Przyciski na kierownicy można dostosować za pomocą ustawień urządzenia, otwierając powyższy ekran. 
Patrz strona 61, „Przypisanie funkcji do przycisków na kierownicy”.

Aby dostosować lub przeprogramować funkcje, naciśnij przycisk „Zmień” w dolnej części (4). Po jego naciśnięciu 
nastąpi aktualizacja obszaru o dostępne przyciski funkcji, takie jak pokazano powyżej. System następnie usunie 
lewą (2) i prawą (3) stronę; będzie konieczne ponowne ich przypisanie.
Nieużywany/dostępny do przypisania przycisk, którym system chce skonfigurować w następnej kolejności, zos-
tanie podświetlony; można wybrać jeden z przycisków funkcji w obszarze (4). Po naciśnięciu przycisku funkcji 
ikona przycisku zostanie skopiowana/przypisana do podświetlonego nieużywanego przycisku. Przycisk funkcji 
zostanie oznaczony zielonym wskaźnikiem, a system przejdzie do kolejnego przycisku wymagającego przypisan-
ia. Proces ten będzie trwać, aż zostaną przypisane wszystkie nieużywane przyciski.

UWAGA
Ta funkcja jest dostępna, jeśli urządzenie połączono z pojazdem za pomocą Key1/Key2 (mini-ISO). Nie jest 
dostępna, jeśli interfejs sterowania IR połączono, używając przewodu IR.

 







SRC

(

(
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PANEL PRZEDNI

Opcje sterowania na przednim panelu urządzenia

1

bm

2 3 4 5 6 7 8 9

bnbl

Element Ikona Funkcja

1
Obróć, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność odtwarzania
Stuknij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie
Stuknij, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie urządzenia

2 HOME Stuknij, aby powrócić do menu głównego
Stuknij i przytrzymaj, aby przejść do ustawień dźwięku

3 TUN Stuknij, aby otworzyć źródło radia

4 NAV Stuknij, aby przejść do systemu nawigacji
W ramach źródła Nawigacja: Naciśnij, aby otworzyć pasek sterowania multimediami

5 CAM Stuknij, aby otworzyć źródło Kamera
Stuknij ponownie, aby przełączyć kanał wejścia KAMERA (CAM1 -> CAM2 ->CAM3)

6 STEROWANIE 
GŁOSOWE

Stuknij, aby rozpocząć sterowanie głosowe w systemie Android lub usłudze CarPlay. 
Stuknij ponownie, aby anulować sterowanie głosowe.
Stuknij i przytrzymaj, aby zrestartować wejście głosu.

7 FAV Stuknij, aby wybrać preferowaną zawartość lub wykonać funkcję
Stuknij i przytrzymaj, aby przejść do ustawień audio

8 BT Stuknij, aby otworzyć pakiet Bluetooth

9 Odbiornik IR do sterowania zdalnego

10 Wbudowany mikrofon

11 Ekran dotykowy

12 Gniazdo karty microSD do oprogramowania nawigacji GPS za pokrywą „MAP”

ZDALNE STEROWANIE

Element Funkcja

 Zmień źródło odtwarzania 

 Odtwarzaj/wstrzymaj

 LED

 Wyłącz/wyłącz urządzenie


Źródło radia Naciśnij, aby wybrać następną stację radiową

Źródło multimediów Naciśnij, aby wybrać następny utwór/tytuł
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu

 Zwiększ głośność

 Wycisz / wyłącz wyciszenie

 Zmniejsz głośność



Źródło radia Naciśnij, aby wybrać poprzednią stację radiową

Źródło multimediów 
Naciśnij, aby wybrać poprzedni utwór/tytuł
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu


Włącz/wyłącz zdalne sterowanie 





















Wł.
Wył.
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STRUKTURA MENU GŁÓWNEGO

Wyświetlacz – Działanie ekranu dotykowego

Funkcja Ikona Obsługa

Slide Przeciągnij, aby poruszać się po menu głównym, przesuwając stronę w 
lewo lub w prawo

Przesuń Naciśnij i przytrzymaj, aby przesunąć ikonę w wybrane miejsce 

Menu główne z 3 ikonami

Menu główne z 6 ikonami

Liczba ikon wyświetlanych na stronie menu głównego można regulować w ustawieniach (patrz strona 59 „Styl 
menu głównego”).

Funkcja Ikona Obsługa

Nawigacja Stuknij, aby otworzyć aplikację nawigacji

Bluetooth Stuknij, aby otworzyć pakiet Bluetooth

Tuner (FM) Stuknij, aby otworzyć źródło radia FM

USB Stuknij, aby wprowadzić źródło USB

iPod Stuknij, aby otworzyć źródło odtwarzania audio (Apple)

Muzyka BT Stuknij, aby otworzyć źródło muzyki BT

DAB+ Stuknij, aby otworzyć źródło radia DAB+

IKONY MENU GŁÓWNEGO

Możesz poruszać się po stronach menu głównego przeciągając lub stukając w pomarańczowe znaczniki strony w 
dolnym obszarze każdej strony.
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ŹRÓDŁA AUDIO MEDIÓW

Funkcja Ikona Obsługa

USB Stuknij, aby wprowadzić źródło USB

iPod Stuknij, aby otworzyć źródło odtwarzania audio (Apple)

Muzyka BT Stuknij, aby otworzyć źródło muzyki BT

Android Auto Stuknij, aby uruchomić Android Auto

Apple CarPlay Stuknij, aby uruchomić Apple CarPlay

Tuner FM Stuknij, aby otworzyć źródło radia FM

DAB+ Stuknij, aby otworzyć źródło radia DAB+

HDMI Stuknij, aby otworzyć źródło HDMI

Możesz uzyskać dostęp / otworzyć podłączone wewnętrzne lub zewnętrzne źródła, stukając w ikonę główną 
zgodnie z poniższą listą.

ŹRÓDŁA WEJŚCIOWE

Funkcja Ikona Obsługa

HDMI Stuknij, aby otworzyć źródło HDMI

Kamera Stuknij, aby otworzyć źródło Kamera

Android Auto Stuknij, aby uruchomić Android Auto

Apple CarPlay Stuknij, aby uruchomić Apple CarPlay

AV/IN Stuknij, aby otworzyć źródło AV/IN

Źródła wejściowe

UWAGA
Ikony w menu głównym pozostają wyszarzone dla źródeł nie podłączonych do urządzeń.

Aby wybrać i otworzyć zewnętrzne źródła, takie jak HDMI, Kamera, AV/IN, Android Auto lub CarPlay, należy je 
sparować lub fizycznie podłączyć do urządzenia. 
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Funkcja Ikona Obsługa

Cofnij Stuknij, aby przejść o jeden poziom do przodu lub tyłu

Godzina Wyświetla godzinę (brak możliwości interakcji)

Informacje o
ruchu drogowym Informacje o ruchu drogowym przez radio FM (gdy funkcja jest włączona)

Głośność Pokazuje aktualną głośność odtwarzania

ALT Stuknij, aby wybrać / uruchomić wcześniej przypisaną funkcję 
Ustawienia → Różne → przycisk ALT

Brak 
sygnału DAB

Ta ikona wskazuje, że nie ma sygnału DAB lub antena DAB jest 
podłączona do urządzenia.

PASEK STANU („PASEK INFORMACJI”)

„Pasek informacji” w górnym ekranie pokazuje informacje o ruchu drogowym, głośność i godzinę, ale zawiera 
również dwa ważne elementy sterowania dla pracy urządzenia: BACK (strona lewa) i ALT (strona prawa).

FUNKCJA WYSZUKIWANIA I WPROWADZANIA

Klawiatura do wyszukiwania i wprowadzania bazuje na układzie systemu Android OS. Wybór języka systemu 
automatycznie przydzieli układ QUERTY lub QWERTZ.

Funkcja Ikona Obsługa

Szukaj Kursor i pole wprowadzania tekstu

Usuń
Stuknij, aby usunąć cyfrę, literę lub znak

Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć pełen ciąg znaków

Cofnij Stuknij, aby zakończyć wyszukiwanie lub wprowadzanie 

Duże / małe
Stuknij, aby wybrać małe / duże litery wpisów

Stuknij dwukrotnie, aby pisać dużymi literami lub cyframi

Podgląd listy Stuknij, aby wyświetlić wszystkie wyniki wyszukiwania / pełną listę

Otwórz klawiaturę Stuknij, aby otworzyć klawiaturę
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RADIO FM

Menu źródła FM RDS oferuje część sterowania-/obsługi po prawej stronie, aby umożliwić szybką i wygodną 
regulację podczas odtwarzania radia. 

Funkcja Ikona Obsługa

Szukaj częst. 
stacji do góry

Stuknij, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji FM, 
przeszukując pasmo częstotliwości do góry

Stacja Nazwa stacji / częstotliwość stacji

Szukaj częst. 
stacji w dół

Stuknij, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji FM, 
przeszukując pasmo częstotliwości w dół

Okładka Pokazuje grafikę stacji radia lub okładkę artysty 

Obszar wyświetl. 
info.

Przesuń palcem w lewo i prawo, aby otworzyć poprzednią/następną 
zapisaną stację FM

Funkcja Ikona Obsługa

Informacje Stuknij, aby wyświetlić informacje o stacji

Częstotliwość
Skala Stuknij, aby pasek częstotliwości stacji FM 

Ustawienia 
domyślne Stuknij, aby wyświetlić listę przechowywanych stacji FM

Konfiguracja 
tunera Ustawienia tunera

Informacje o 
ruchu drogowym

Stuknij, aby aktywować lub dezaktywować automatyczne przełączanie 
między informacjami o ruchu drogowym RDS 

FM / DAB
Przełącz Stuknij, aby przełączyć do DAB

Część sterowanie i obsługa

Środkowa część wyświetlacza

TRYB WYKRESU FM BAR

Tryb ustawień FM (naciśnij ikonę zębatki) umożliwia przydział dwóch różnych trybów pracy do strzałek częstotliwości 
stacji: kroki ręczne o 100 kHz lub skanowanie automatyczne (zatrzymuje się przy kolejnej stacji). Patrz strona 18.

Funkcja Ikona Obsługa

Częstotliwość stacji 
do góry

Stuknij, aby ręcznie przejść o 100 kHz lub rozpocząć automatyczne 
wyszukiwanie stacji FM do góry

Stacja 
- wprowadzenie 
częstotliwości

Stuknij, aby otworzyć klawiaturę trybu bezpośredniego wprowadzania 
częstotliwości

Częstotliwość stacji 
w dół

Stuknij, aby ręcznie przejść o 100 kHz lub rozpocząć automatyczne 
wyszukiwanie stacji FM w dół

Skala wykresu 
słupkowego

Naciśnij i przytrzymaj, aby przesunąć wskaźnik częstotliwości 
wykresu słupkowego na dowolną pozycję. Stuknij, aby ustawić 
wybraną wartość częstotliwości na skali 
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RĘCZNE WYSZUKIWANIE STACJI FM 

Funkcja Ikona Obsługa

Częstotliwość stacji 
do góry

Stuknij, aby szukać stację automatycznie / ręcznie do góry, w 
zależności od ustawienia

Częstotliwość stacji Stuknij, aby otworzyć i zamknąć bezpośrednie wprowadzanie 
częstotliwości za pomocą klawiatury

Częstotliwość stacji 
w dół

Stuknij, aby szukać stację automatycznie / ręcznie w dół, w zależności 
od ustawienia

Skala Wyświetlacz skali częstotliwości radia

Usuń Stuknij, aby usunąć cyfrę
Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć pełen ciąg tekstowy

Klawiatura Opcja bezpośredniego wprowadzania częstotliwości

OK Stuknij, aby potwierdzić częstotliwość

Gdy stukniesz w obszar wyświetlania częstotliwości, otworzy się klawiatura numeryczna, aby umożliwić 
wprowadzenie częstotliwości stacji.

KONFIGURACJA FM 

Funkcja Ikona Obsługa

AF Wł./Wył. alternatywną częstotliwość

REG Ustawienie służące do zachowania AF w regionalnym (lokalnym) trybie 
stacji.

SCAN Ustawienie służy do wyboru automatycznego lub ręcznego szukania 
stacji. 

Wersja TMC Wyświetla aktualną wersję TMC

Informacje o 
ruchu drogowym

Stuknij, aby aktywować lub dezaktywować automatyczne przełączanie 
między informacjami o ruchu drogowym RDS

Tu możesz ustawić ważne ustawienia bazujące na RDS FM, takie jak AF i REG.
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USTAWIENIA DOMYŚLNE STACJI FM

Funkcja Ikona Obsługa

Poprzednia 
strona Stuknij, aby przełączyć do poprzedniej ustawionej strony 

Następna 
strona Stuknij, aby przełączyć do następnej ustawionej strony 

Wybierz stację / 
zachowaj stację

Stuknij, aby wybrać wcześniej zapisaną stację radiową. Naciśnij i 
przytrzymaj stację, aby zapisać bieżącą stację radiową na jednym z 
przycisków zaprogramowanych stacji 

Wybierz poprzednio przechowywaną stację FM, stukając w przycisk ustawień domyślnych stacji.

RADIO DAB+

Funkcja Ikona Obsługa

FM / DAB+
Przełącz Stuknij, aby przełączyć do źródła tunera FM

Informacje Stuknij, aby wyświetlić informacje o stacji – wyświetlacz główny

Lista Stuknij, aby otworzyć listę stacji (pokazuje wszystkie stacje radiowe 
aktualnie odbierane w okolicy)

Ustawienia domyślne Stuknij, aby wyświetlić listę przechowywanych stacji DAB

Ustawienie Stuknij, aby zmienić ustawienie funkcji DAB+

Funkcja Ikona Obsługa

Stacja do góry
Stuknij, aby przejść do następnej stacji
Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do następnego multipleksu

Informacje o stacji Nazwa stacji / nazwa multipleksu

Stacja w dół
Stuknij, aby przejść do poprzedniej stacji
Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do poprzedniego multipleksu

Pokaz slajdów Okładka stacji radiowej / artysty(„pokaz slajdów MOT”)

Obszar wyświetl. info.

Przeciągnij palcem w lewo lub prawo, aby przełączać między 
ustawionymi stacjami
Obszar wstępnego pokazuj slajdów (wstępny pokaz stacji): Przesuń 
palcami w lewo i prawo, aby przewinąć po liście stacji

Cofnij listę stacji
(Przewijanie listy) Naciśnij / przytrzymaj, aby przesunąć listę stacji do tyłu

Wstępny pokaz
(Wstępny pokaz listy 
stacji)

Wstępne wyświetlenie okładek stacji DAB+ / artystów, gdy dostępne

Lista stacji do przodu
(Przewijanie listy) Naciśnij / przytrzymaj, aby przesunąć listę stacji do przodu

Menu Źródło DAB+ umożliwia sterowanie + część obsługi po prawej stronie wyświetlacza, umożliwiając wygodną 
bezpośrednią regulację funkcji DAB+ w menu odtwarzania.

Część sterowanie i obsługa
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LISTA MULTIPLEKSU DAB+ I STACJI

Stuknięcie w każdy multipleks otwiera powiązaną listę stacji DAB+. Zawartość listy stacji jest taka sama jak format 
i kolejność wyświetlania oryginalnego multipleksu.

Funkcja Ikona Obsługa

Stacja radiowa
wybór Stuknij, aby wybrać konkretną stację radiową z listy

Przewijanie listy Naciśnij i przytrzymaj, aby przesunąć suwak listy stacji radiowych w górę 
i dół

Po zakończeniu skanu pierwszego pasma DAB+ urządzenie pokaże wszystkie multipleksy DAB+ oraz wszystkie 
stacje radiowe o wystarczającej sile sygnału. Lista multipleksów oraz jej zawartość są okresowo aktualizowane 
automatycznie.

Funkcja Ikona Obsługa

Wybór listy 
multipleksu

Stuknij, aby otworzyć multipleks, pokazujący przydzieloną listę radiostacji 
DAB+

Przewijanie listy Naciśnij i przytrzymaj, aby przesunąć suwak listy multipleksu w górę i dół

Cofnij Stuknij, aby przejść o jeden poziom do tyłu lub przodu

DAB+ SETUP

Funkcja Ikona Obsługa

DAB-DAB 
Śledzenie Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć śledzenie stacji DAB-DAB 

FM-DAB 
Śledzenie Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć śledzenie stacji FM-DAB

DAB 
zasilanie fantomowe 
gniazda anteny

Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć fantomowe zasilanie 12 V gniazda 
anteny DAB z tyłu urządzenia

DAB 
Oprogramowanie 
układowe

Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania układowego DAB+

TPEG 
Wersja Wyświetla aktualną wersję TPEG

Strona z ustawieniami dla tunera DAB+ umożliwia określenie ważnych funkcji, takich jak śledzenie stacji 
DAB<>DAB i FM<>DAB. Oraz do aktywacji fantomowego napięcia zasilania gniazda anteny DAB.

UWAGA
Funkcja śledzenia FM-DAB działa przy algorytmie funkcji statycznej. To może 
zapewnić dobre wyniki przełączania, w zależności od regionu nadawania.
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STACJA DAB+ - GOTOWE USTAWIENIA

Wybierz poprzednio przechowywaną stację DAB+, stukając w przycisk ustawień domyślnych stacji.

Funkcja Ikona Obsługa

Poprzednia 
strona Stuknij, aby przełączyć do poprzedniej ustawionej strony 

Następna 
strona Stuknij, aby przełączyć do następnej ustawionej strony 

Wybierz stację / 
zachowaj stację

Stuknij, aby wybrać przechowywane stacje DAB+. Naciśnij i przytrzymaj 
stację, aby zapisać bieżącą stację radiową na jednym z przycisków 
zaprogramowanych stacji 

USB / BT A2DP / iPOD / MEDIA

Funkcja Ikona Obsługa

Grafika albumu / 
Okładka

Jeżeli okładka jest przechowywana w plikach muzycznych, zostanie 
wyświetlona.
Ta funkcja nie jest obsługiwana podczas odtwarzania BT Audio.

Wykonawca Informacje o wykonawcy

Ścieżka Informacje o ścieżce

Album Informacje o albumie

Gatunek Informacje o gatunku lub inne specjalne informacje

Cofnij

Stuknij, aby wybrać poprzednią ścieżkę
Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć do tyłu

Przeciągnij w lewo, aby wybrać poprzednią ścieżkę

Odtwarzaj Stuknij, aby odtworzyć ścieżkę

Wstrzymaj Stuknij, aby wstrzymać odtwarzanie ścieżki

Do przodu

Stuknij, aby wybrać następną ścieżkę
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu

Przeciągnij w prawo, aby wybrać następną ścieżkę

Linia czasu
odtwarzania Stuknij lub przesuń, aby przewijać wewnątrz ścieżki

Różne typy informacji wyświetlanych w menu źródła odtwarzania audio (USB, BT A2DP, iPOD itp.).
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Funkcja Ikona Obsługa

Lista odtwarzania Stuknij, aby wyświetlić folder i listę ścieżki 
Ta funkcja nie jest obsługiwana podczas odtwarzania BT Audio.

Inteligentna lista 
odtwarzania

Stuknij, aby dodać ścieżkę do własnej listy odtwarzania 
Ta funkcja nie jest obsługiwana przez BT Audio i iPod

Ulubione Stuknij, aby dodać ścieżkę do listy odtwarzania FAV 
Ta funkcja nie jest obsługiwana przez BT Audio i iPod

Wideo <-> Audio
Źródło

Stuknij, aby przełączyć między odtwarzaniem audio lub wideo. Ta 
funkcja nie jest obsługiwana przez BT Audio i iPod

Odtwarzanie 
losowe

Stuknij, aby włączyć funkcję odtwarzania losowego ścieżek aktualnego 
folderu

Powtórz Stuknij, aby automatycznie powtórzyć odtwarzanie ścieżki lub całego 
zbioru muzycznego

Źródło Stuknij, aby przejść do następnego dostępnego źródła
(Dostępne źródła to USB, iPod i Muzyka-BT)

Pasek sterowania i obsługi po prawej stronie menu odtwarzania audio odtwarza ścieżki z listy, ulubione i z 
zewnętrznej pamięci USB.

PASEK STEROWANIA I OBSŁUGI USB / BT A2DP / IPOD / MEDIA MUZYKA BT (A2DP)

UWAGA
Przedstawione funkcje zależą od sparowanego telefonu komórkowego, zainstalowanych wersji 
oprogramowania i stopnia kompatybilności.

Interfejs A2DP RVC umożliwia Odtwarzane, Wstrzymanie i Pominięcie ścieżek na wcześniej sparowanych 
smartfonach w trybie odtwarzania audio. Wyświetlanie metadanych iD3-Tag jest dostępne jedynie, gdy dane tagu 
znajdują się w strumieniowanej ścieżce. 
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iPOD (AUDIO)

Kolejność wyświetlanych artystów jest zgodna z kolejnością sortowania na mobilnym urządzeni Apple i nie można 
jej w żaden sposób zmienić lub dostosować.

Funkcja Ikona Obsługa

Folder 
(najwyższy) Stuknij, aby przejść do najwyższego poziomu

Folder Dotknij, aby przejść do folder najwyższego poziomu
Przytrzymaj, aby przejść do podglądu dysku twardego (root)

Utwór Sortowanie według utworu

Wykonawca Sortowanie według artysty

Album Sortowanie według albumu

Inteligentna lista 
odtwarzania

Stuknij, aby otworzyć inteligentną listę odtwarzania (pokazuje utworzone 
listy odtwarzania) 

Lista FAV Stuknij, aby otworzyć ulubioną listę odtwarzania (FAV)

Szukaj Stuknij, aby otworzyć klawiaturę wyszukiwania

Przewiń
Przewiń w liście:
Dotknij i przytrzymaj, aby przesunąć suwak w górę lub w dół
Stuknij i przytrzymaj palec na liście, aby przewinąć listę w górę lub dół

Istnieją różne playlisty. Ogólnie rozróżniamy między standardowymi i specjalnymi listami odtwarzania (inteligent-
na lista odtwarzania i ulubione).

LISTA ODTWARZANIA (AUDIO)
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INTELIGENTNA LISTA ODTWARZANIA (AUDIO)

Ta funkcja umożliwia zarządzanie listami odtwarzania utworzonymi funkcją Inteligentna lista odtwarzania. Listy 
odtwarzania możne przemianować.

Funkcja Ikona Obsługa

Pole nazwy listy 
odtwarzania Stuknij, aby przejść do najwyższego poziomu

Lista odtwarzania
tryb edycji

Stuknij, aby edytować listę odtwarzania (tryb edycji)

Stuknij, aby usunąć listę odtwarzania

Stuknij, aby zmienić nazwę listy odtwarzania

Stuknij, aby anulować tryb edycji listy odtwarzania

Utwór
tryb edycji

Stuknij, aby edytować piosenkę w liście odtwarzania (tryb edycji)

Stuknij, aby usunąć utwór listę odtwarzania

Stuknij, aby przenieść utwór z listy odtwarzania
(Dodaj piosenkę do innej listy odtwarzania)

Stuknij, aby anulować tryb edycji

Przewiń
Przewiń w liście:
Dotknij i przytrzymaj, aby przesunąć suwak w górę lub w dół
Stuknij i przytrzymaj palec na liście, aby przewinąć listę w górę lub dół.

ULUBIONA LISTA ODTWARZANIA (AUDIO)

Ta lista odtwarzania umożliwia dodanie piosenki do stałej listy odtwarzania w sposób wygodny i szybki.

Funkcja Ikona Obsługa

Pole nazwy listy 
odtwarzania

Brak funkcji, tylko pole tekstowe.
Uwaga: Nazwa listy odtwarzania Ulubione nie może zostać zmieniona.

Usuń Stuknij, aby usunąć utwór z listy odtwarzania Ulubione

Przewiń
Przewiń w liście:
Dotknij i przytrzymaj, aby przesunąć suwak w górę lub w dół
Stuknij i przytrzymaj palec na liście, aby przewinąć listę w górę lub dół.
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Do odtwarzania wideo za pomocą USB należy podłączyć kabel parkowania podczas instalacji urządzenia. Bez 
tego połączenia ekran pozostanie pusty.

MEDIA WIDEO: DYSK TWARDY 

Funkcja Ikona Obsługa

Przejdź w 
tytule 

Stuknij, aby przejść bezpośrednio do wybranej pozycji
Przesuń, aby osiągnąć wybraną pozycję

Wideo<->Audio
Źródło

Stuknij, aby przełączyć między odtwarzaniem audio lub wideo. Ta 
funkcja nie jest obsługiwana przez BT Audio i iPod

Cofnij Stuknij, aby wrócić do poprzedniej części

Odtwarzaj Stuknij, aby odtworzyć film

Wstrzymaj Stuknij, aby wstrzymać odtwarzanie filmu

Do przodu Stuknij, aby przejść do następnej części

Lista odtwarzania Stuknij, aby wyświetlić folder i listę ścieżki 
Ta funkcja nie jest obsługiwana przez BT Audio

Odtwarzanie 
losowe

Stuknij, aby włączyć funkcję odtwarzania losowego ścieżek aktualnego 
folderu

Powtórz Stuknij, aby automatycznie powtórzyć odtwarzanie filmu lub całego 
zbioru wideo

LISTA ODTWARZANIA (WIDEO)

Funkcja Ikona Obsługa

Folder Stuknij, aby przejść do folder najwyższego poziomu
Przytrzymaj, aby przejść do podglądu dysku twardego (root)

Cofnij Stuknij, aby wrócić do poprzedniej części

Odtwarzaj / 
wstrzymaj

Stuknij, aby odtworzyć film lub wideo
Stuknij, aby wstrzymać odtwarzanie filmu lub wideo

Do przodu Stuknij, aby przejść do następnej części

Odtwarzanie 
losowe

Stuknij, aby włączyć funkcję odtwarzania losowego ścieżek aktualnego 
folderu

Powtórz Stuknij, aby automatycznie powtórzyć odtwarzanie filmu lub całego 
zbioru wideo

Wideo <-> Audio
Źródło

Stuknij, aby przełączyć między odtwarzaniem audio lub wideo. Ta 
funkcja nie jest obsługiwana przez BT Audio i iPod

Przewiń
Przewiń w liście:
Dotknij i przytrzymaj, aby przesunąć suwak w górę lub w dół
Stuknij i przytrzymaj palec na liście, aby przewinąć listę w górę lub dół

PRZESTROGA
Odtwarzanie plików wideo podczas prowadzenia pojazdu jest niezgodne z prawem. Z tego powodu ekran 
wyłączy się, gdy pojazd będzie znajdować się w ruchu, odtwarzając jedynie dźwięk.

Lista odtwarzania (wideo) wyświetla pliki wideo znajdujące się na nośniku USB wraz z ich nazwami. Na tej liście 
można swobodnie przesuwać palcem w górę i dół. 
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HDMI / AV/IN

Funkcja Ikona Obsługa

HDMI Stuknij, aby otworzyć tryb źródła HDMI

Stuknij w ikonę HDMI, aby otworzyć źródło HDMI, gdy kompatybilne źródło HDMI jest podłączone, na przykład 
gra wideo, smartfon, tablet, laptop.

Funkcja Ikona Obsługa

AV/IN Stuknij, aby otworzyć tryb źródła AV/IN

Stuknij w ikonę AV/IN, aby otworzyć źródło AV/IN, gdy kompatybilne źródło AV/IN jest podłączone, na przykład 
gra wideo, smartfon, tablet, laptop.

Stuknięcie w ikonę kamery uruchamia ręczny tryb kamery, gdy kamera CVBS jest podłączona do wejścia kamery 
urządzenia.

Funkcja Ikona Obsługa

Kamera Stuknij, aby otworzyć źródło Kamera

Przełączanie 
kamery

Stuknij, aby przełączać po kolei między wszystkimi trzema kamerami 
(CAM-1 > CAM-2 > CAM-3)
Identyczne działanie sterowania można osiągnąć krótkim naciśnięciem 
SmartDial

KAMERA
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LINIE SIATKI KAMERY

Wygodna asysta parkowania dzięki trzem regulowanym liniom siatki.

Funkcja Ikona Obsługa

Ustawienia Stuknij, aby dostosować linie 

Prezentacja Stuknij, aby wyświetlić lub ukryć linie

Pola linii Wyświetla pola linii (1 – 3) ze strzałkami ,
aby zmienić poziomy.

Cofnij Stuknij, aby wyjść z menu ustawień

Razem ►◄ Stuknij, aby zawęzić aktualne pole

Osobno ◄► Stuknij, aby poszerzyć aktualne pole

Góra ▼ Stuknij, aby przybliżyć aktualne pole

Dół ▲ Stuknij, aby oddalić aktualne pole 

Ustawienie 
podstawowe Stuknij, aby przywrócić podstawowe ustawienie linii 

UWAGA
Aby przeprowadzić kalibrację linii pomocniczych, wykonaj cofanie równolegle do linii parkingowych i centralnie 
do początku miejsca parkingowego.

ANDROID AUTO

Dzięki platformie Google Android Auto można uzyskać dostęp do kompatybilnych aplikacji i usług online smart-
fona z systemem Android w samochodzie, a następnie obsługiwać je intuicyjnie za pomocą wyświetlacza 
urządzenia ZENEC lub asystenta głosowego Google. 

UUŻYWANIE ANDROID AUTO
PRZYGOTOWANIE:
•   Pobierz aplikację Android Auto ze sklepu Google Play. 
•   Podłącz smartfon z systemem Android do złącza USB-1 w urządzeniu ZENEC. 
•    Aby użyć funkcji zestawu głośnomówiącego Android Auto, podłącz smartfon z systemem Android z 

urządzeniem ZENEC za pomocą funkcji Bluetooth. Zwróć uwagę na rozdział „Bluetooth (zestaw 
głośnomówiący) → Parowanie”. 

POCZĄTEK OBSŁUGI: 
1.   Pojazd nie może znajdować się w ruchu, a hamulec musi być włączony.
2.    Stuknij ikonę Android Auto w menu głównym urządzenia ZENEC, aby wybrać źródło Android Auto. 
3.    Postępuj zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu urządzenia ZENEC, aby zainstalować Android Auto i 

skonfigurować zachowanie początkowe. Zachowanie początkowe można zmienić w późniejszym czasie. 
Zapoznaj się z rozdziałem „Obsługa ustawień → Różne → Uruchamianie Android Auto“. 

4.    Po początkowym rozruchu, na ekranie urządzenia ZENEC pojawi się interfejs użytkownika Android Auto.
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OBSŁUGA ANDROID AUTO

UWAGA
●   Android Auto może nie być dostępne na wszystkich urządzeniach i we wszystkich krajach oraz regionach. 
●   Aby użyć Android Auto ze smartfonem Android, na smartfonie wymagany jest system operacyjne Android 5.0 

(Lollipop) lub nowszy. 
●   Aby użyć funkcji Android Auto na Twoim urządzeniu ZENEC, musisz ustawić prawidłową godzinę i datę na 

urządzeniu ZENEC. Zapoznaj się z rozdziałem „Obsługa ustawień → System → Ustawienie zegara i daty“. 
●   Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat Android Auto, odwiedź stronę

https://www.android.com/auto/ and https://support.google.com/androidauto#topic=6348027

    







Element Ikona Obsługa

1 Interfejs użytkownika Android Auto

2 Nawigacja

3 Telefon

4 Otwiera interfejs użytkownika Android Auto

5 Odtwarzanie mediów

6 Otwiera menu główne ZENEC

7 Aktywuje sterowanie głosowe Android Auto

8 Informacje o statusie smartfonów (może być różne w zależności od modelu)

APPLE CARPLAY

Dzięki Apple CarPlay możesz otwierać kompatybilne aplikacje i usługi online
znajdujące się na telefonie iPhone, i obsługiwać je w sposób intuicyjny za pomocą wyświetlacza na urządzeniu 
ZENEC lub poprzez asystę głosową Apple Siri.

KORZYSTANIE Z APPLE CARPLAY
PRZYGOTOWANIE:
• Podłącz kompatybilne urządzenie iPhone do TYLNEGO złącza USB-1 w urządzeniu ZENEC.
• Dla tylnego portu USB zostanie automatycznie nawiązane pierwsze połączenie Bluetooth.
• Odblokuj urządzenie iPhone.

POCZĄTEK OBSŁUGI:
1. Pojazd nie może znajdować się w ruchu, a hamulec musi być włączony.
2. Stuknij ikonę CarPlay w menu głównym urządzenia ZENEC, aby wybrać źródło CarPlay.
3. Po początkowym rozruchu, na ekranie urządzenia ZENEC pojawi się interfejs użytkownika CarPlay.
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OBSŁUGA APPLE CARPLAY





Element Ikona Obsługa

1 Stuknij, aby wyświetlić ekran główny CarPlay

2 Stuknij, aby otworzyć menu główne urządzenia ZENEC

3 Stuknij ikonę aplikacji, aby uruchomić wybraną aplikację

4 Informacje o urządzeniu iPhone





 
  UWAGA

●   Usługa CarPlay nie jest dostępna na starszych urządzeniach iPhone. 
●   Aby używać usługi CarPlay na urządzeniu iPhone, wymagany jest system operacyjny iOS 7.1.x lub nowszy.
●   Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat Apple CarPlay, odwiedź stronę
 https://www.apple.com/de/ios/carplay/

BLUETOOTH (ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY)

INFORMACJE O TYM ROZDZIALE 

Rozdział opisuje sposób obsługi i używania systemu głośnomówiącego. Dodatkowo opisano tu ustawienie BT i 
funkcje ZENEC BT.

 

PRZESTROGA
Zasięg sieci zależy od wielu czynników, takich jak operator komórkowy lub położenie geograficzne pojazdu. 
Tunele, przejazdy podziemne, parkingi podziemne lub droga między wysokimi budynkami mogą prowadzić do 
zakłóceń w łączności. Szyby termoizolacyjne lub naklejki metalowe na szybach pojazdu również mogą zakłócić 
połączenie smartfonu z siecią GSM.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
 

PRZESTROGA
Obsługa telefonu komórkowego rękoma podczas prowadzenia jest zabroniona. Wprowadzaj dane lub dokonuj 
zmian za pomocą systemu ZENEC jedynie, gdy pojazd jest zaparkowany lub ruch drogowy pozwala na takie 
działanie.
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Funkcja Ikona Obsługa

Menedżer 
urządzeń Stuknij, aby otworzyć stronę menedżera urządzeń

Książka 
telefoniczna

Stuknij, aby otworzyć książkę telefoniczną aktualnie sparowanego 
telefonu komórkowego

Ulubione Stuknij, aby otworzyć przechowywane ulubione

Spis połączeń Stuknij, aby otworzyć spis połączeń

Klawiatura 
numeryczna Stuknij, aby otworzyć klawiaturę numeryczną

Bluetooth
ustawienia Stuknij, aby zmienić najważniejsze ustawienia obsługi BT

Skanowanie 
(wyszukiwanie) Stuknij, aby szukać nowego urządzenia Bluetooth

PASEK STEROWANIA I OBSŁUGI (PRAWY)

Pionowy pasek sterowania i obsługi z prawej strony Bluetooth służy do wywołania menedżera urządzeń lub 
otwarcia książki telefonicznej, ulubionych, spisu połączeń, klawiatury numerycznej, ustawień Bluetooth i 
skanowania (wyszukiwanie urządzeń BT).

Funkcja Ikona Obsługa

Menedżer 
urządzeń

Stuknij, aby sparować, odłączyć lub zarządzać urządzeniami 
mobilnymi

Funkcja Ikona Obsługa

Paruj Stuknij, aby podłączyć ponownie sparowane urządzenie Blue-
tooth

Rozłącz Stuknij, aby rozłączyć sparowane urządzenie Bluetooth

Usuń Stuknij, aby usunąć urządzenie Bluetooth z listy (wymaga 
odłączenia urządzenia)

MENEDŻER URZĄDZEŃ

Aby rozpocząć proces łączenia, należy aktywować funkcję BT urządzenia. Pamiętaj, aby przestrzegać instrukcji 
producenta smartfona dotyczących parowania urządzeń.

Ikona Znaczenie

Ta ikona wskazuje, że sparowane urządzenie Bluetooth obsługuje HSP/HFP i można go 
używać za pomocą systemu głośnomówiącego. 

Ta ikona wskazuje, że sparowany głośnik zewnętrzny Bluetooth obsługuje SBC/A2DP i 
można go używać za pomocą systemu głośnomówiącego do strumieniowania audio.
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PAROWANIE

Za pomocą systemu ZENEC

Funkcja Ikona Obsługa

Skanowanie 
(Szukaj)

Stuknij ikonę SCAN, aby uruchomić wyszukiwanie urządzeń BT. Wybierz 
z listy urządzenie przenośne, które chcesz zsynchronizować z systemem 
ZENEC. Po wybraniu urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami.

Za pomocą urządzenia przenośnego

Funkcja Ikona Obsługa

Szukaj

Upewnij się, że system ZENEC jest w podglądzie Menedżera Urządzeń, 
w przeciwnym wypadku system ZENEC nie będzie widoczny dla innych 
urządzeń. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia 
podczas parowania.

Automatyczne łączenie

Po połączeniu urządzenia mobilnego z systemem ZENEC, zostanie ono automatycznie sparowane po 
uruchomieniu systemu. Po krótkim rozłączeniu, system ZENEC spróbuje ponowić połączenie. 

UWAGA
Podczas pierwszego parowania należy upewnić się, aby włączyć na urządzeniu mobilnym potwierdzenie 
stałego połączenia, w przeciwnym wypadku może dojść do problemów podczas procesu automatycznego 
łączenia.

Aby podłączyć smartfon do urządzenia ZENEC za pomocą łączności Bluetooth, pierwszym krokiem jest 
prawidłowe wykonanie procesu parowania. 

Ikona Funkcja

Aktualnie połączony telefon komórkowy

Stan baterii aktualnie połączonego telefonu komórkowego

Siła sygnału aktualnej sieci komórkowej

Wskaźnik trybu źródła BT A2DP, gdy aktywny jest tryb A2DP (SRC)
(transmisja sygnału audio do zewnętrznych głośników Bluetooth lub zestawów 
słuchawkowych)

PASEK STANU BLUETOOTH

USTAWIENIA BLUETOOTH

Na stronie konfiguracji Bluetooth możesz dostosować ustawienia obsługi Bluetooth. Naciśnij odpowiedni przycisk 
/ pole, aby zmienić wymienione ustawienia.

Funkcja Ikona Obsługa

Bluetooth
Ustawienia Stuknij, aby zmienić ustawienie obsługi BT

Automatyczne 
Połączenie Wł. / Wył.

Kontakty
Kolejność

1. według imienia kontaktu
2. według nazwiska kontaktu

Mikrofon Wewnętrzny = wewnątrz urządzenia
Zewnętrzny = jedynie, gdy zainstalowano

Wzmocnienie 
mikrofonu Stuknij, aby ustawić wzmocnienie mikrofonu od 1 do 3

Bluetooth
Adres BT Unikalny adres urządzenia BT ZENEC.
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PRZYJMOWANIE/KOŃCZENIE ROZMÓW PRZYCHODZĄCYCH (ZA POMOCĄ URZĄDZENIA)

W panelu sterowania / obsługi dotknij , aby otworzyć klawiaturę numeryczną. 

Wprowadź za pomocą klawiatury numerycznej numer telefonu. Aby ustanowić połączenie, dotknij . 
Wyświetlacz zmieni obraz na podgląd wykonywanego połączenia. 

WYKONYWANIE POŁĄĆZEŃ KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

Funkcja Ikona Obsługa

Akceptuj Stuknij zieloną słuchawkę, aby przyjąć połączenie

Odrzuć Stuknij czerwoną słuchawkę, aby odrzucić połączenie

Zakończ Stuknij czerwoną słuchawkę, aby zakończyć połączenie

WYKONYWANIE POŁĄĆZEŃ KSIĄŻKĄ TELEFONICZNĄ

W panelu sterowania / obsługi dotknij , aby otworzyć książkę telefoniczną. 

Wybierz osobę z listy w książce i ustanów połączenie dotykając . 
Po dotknięciu kontaktu widok zmieni się na podgląd szczegółowy kontaktu. 

UWAGA
W zależności od numerów we wpisach telefonu komórkowego i książki telefonicznej, pierwsza 
synchronizacja może potrwać kilka minut.

Funkcja Ikona Obsługa

Dyskretne Stuknij, aby przekazać połączenie z systemu głośnomówiącego na 
telefon komórkowy i w drugą stronę

Wyciszenie
rozmowy Wycisz mikrofon / wyłącz wyciszenie

Klawiatura 
numeryczna

Stuknij, aby pokazać klawiaturę numeryczną
Niezbędne, gdy należy wpisać kolejne liczby podczas połączenia 
(infolinie itp.)

Cofnij Stuknij, aby wrócić do poprzedniego poziomu

UWAGA
Aby móc bezproblemowo korzystać z książki telefonicznej lub listy połączeń, upewnij się, że podczas
procesu parowania potwierdzisz dostęp do danych na smartfonie. 

MENU BLUETOOTH
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Funkcja Ikona Obsługa

Szukaj Stuknij, aby otworzyć klawiaturę wyszukiwania kontaktów 

Przewiń
Przewiń w liście:
Dotknij i przytrzymaj, aby przesunąć suwak w górę lub w dół, pokazując 
litery alfabetu.

Książka 
telefoniczna
Kontakty

Stuknij, aby przejść do listy kontaktów.
Można zsynchronizować do 1000 kontaktów na telefon komórkowy;
nie ma znaczenia, czy są przechowywane w
w książce telefonu czy karty SIM.

Kontakt
Lista Stuknij, aby pokazać numery telefonów danego kontaktu

Zadzwoń / 
Akceptuj Stuknij zieloną słuchawkę, aby przygotować / rozpocząć połączenie

Dodaj do 
ulubionych

Stuknij, aby dodać nowy Ulubiony kontakt
Stuknij ponownie, aby usunąć z Ulubionych

Kontakty

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

Po udanym parowaniu smartfona oraz synchronizacji książki telefonicznej, urządzenie wskaże pełną listę 
kontaktów. Możesz dodać bezpośrednio Ulubione kontakty.

Funkcja Ikona Obsługa

Spis połączeń Stuknij, aby zobaczyć wszystkie spisy połączeń

Połączenia 
nieodebrane Stuknij, aby zobaczyć jedynie połączenia nieodebrane

Połączenia 
odebrane Stuknij, aby zobaczyć jedynie połączenia odebrane

Połączenia 
wychodzące Stuknij, aby zobaczyć jedynie połączenia wychodzące

Funkcja Ikona Obsługa

Nieodebrane Wpisy z tą ikoną dotyczą połączeń nieodebranych

Przychodzące Wpisy z tą ikoną dotyczą odebranych połączeń przychodzących

Wychodzące Wpisy z tą ikoną dotyczą połączeń wychodzących

LISTY POŁĄCZEŃ

Jeżeli połączony jest kompatybilne telefon komórkowy, jego lista połączeń zostanie zsynchronizowana
z systemem głośnomówiącym BT (proces może zająć kilka minut w zależności od liczby
kontaktów). Po zakończeniu procesu synchronizacji, możliwe będzie sprawdzenie następujących spisów:
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ULUBIONE

Na tej stronie możesz dodać osiem lub więcej numerów jako ulubione. Możesz wybrać jakikolwiek z numerów 
telefonów w książce telefonicznej i zapisać go jako Ulubiony; wyjątek stanowią adresy e-mail i adresy pocztowe.

UWAGA
Wszystkie Ulubione kontakty są widoczne dla każdego użytkownika urządzenia i są zapisane w pamięci 
urządzenia.

UWAGA
Zmiana danych na telefonie komórkowym nie zsynchronizuje się automatycznie z przechowywanymi 
Ulubionymi kontaktami. 
Jeżeli chcesz zmienić numery telefonów, musisz wykonać ręczny transfer 
do ulubionych lub usunąć istniejący Ulubiony kontakt i przydzielić nowy numer.

Funkcja Ikona Obsługa

Przechowywane
Ulubione 

Stuknij, aby ustawić/rozpocząć połączenie z przechowywanym 
Ulubionym kontaktem

Przydziel nowy 
ulubiony

 Stuknij, aby dodać nowy Ulubiony kontakt

 Wybierz numer z listy telefonicznej i potwierdź 
 tą ikoną

Usuń Stuknij, aby usunąć przechowywany Ulubiony kontakt 

APLIKACJA ZDALNEGO STEROWANIA NA SMARTFONY

Aplikacja ZENEC SP-REM na smartfony z systemem operacyjnym iOS i Android zapewnia wygodne sterowanie 
funkcjami audio (głośność, odtwarzanie, wstrzymanie, zatrzymanie) oraz przełączaniem źródła audio urządzenia 
Z-E3766.

Wersja na system Android:
Aby móc zaktualizować smartfon o aplikację ZENEC SP-REM, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1. Przejdź do oficjalnego sklepu Android Google Play i wyszukaj „ZENEC SP-REM”
2. Zainstaluj aplikację zdalnego sterowania ZENEC na smartfony

Wersja dla Apple iOS:
Aby zaktualizować urządzenie iPhone / iPad o aplikację ZENEC SP-REM, postępuj zgodnie z poniższymi 
wytycznymi:
1. Przejdź do oficjalnego sklepu Apple App Store i wyszukaj „ZENEC SP-REM”
2. Zainstaluj aplikację zdalnego sterowania ZENEC na urządzeniu Apple iPhone / iPad

UWAGA
Używając aplikacji zdalnego sterowania pamiętaj, aby smartfon był połączony z 
urządzeniem ZENEC przez Bluetooth, w przeciwnym wypadku funkcja zdalnego sterowania audio nie działa.
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Funkcja Ikona Obsługa

Zamknij Stuknij, aby zamknąć wybór źródła strefy M

BT-SRC (EXT 
BT A2DP Source 
Mode)

Stuknij, aby aktywować lub dezaktywować tryb zewn. źródła BY 
(audio – strumieniowanie na zewnętrzny głośnik Bluetooth lub 
słuchawki)

Wejście A/V Stuknij, aby otworzyć zewnętrzne audio/wideo

STREFA M WYŁ. Stuknij, aby wyłączyć strefę M

MULTIZONE (SYSTEM ROZRYWEK NA TYLNYM SIEDZENIU)

Wejście A/V
Jeżeli do systemu ZENEC są podłączone dodatkowe monitory, wejście audio/wideo można wykorzystać do 
podłączenia wielu typów urządzeń i odtwarzać na nich rzeczy niezależnie od bieżącej ścieżki odtwarzania.
Tryb BT A2DP SRC dla głośnika BT
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie / strumieniowanie aktualnej ścieżki audio do zewnętrznych głośników BT.

UWAGA
Używając zewnętrznego głośnika BT upewnij się, że jest podłączony do Twojego urządzenia. Zapoznaj się z 
rozdziałem Bluetooth, w którym przedstawiono proces parowania.

NAWIGACJA

Dla urządzeń ZENEC Z-E3766 pakiet nawigacyjny jest dostępny oddzielnie. Ten pakiet jest dostępny z 
wielojęzykową skróconą instrukcją obsługi i oprogramowaniem nawigacji na karcie microSDHC. Zdjęcia i 
instrukcje przedstawione na tej oraz następnej stronie pochodzą z tego rozwiązania.

UWAGA
Aktualizacje mapy można przeprowadzić, odwiedzając stronę https://zenec.naviextras.com/shop/portal. 
Instrukcje bezpieczeństwa: patrz strona 4.

Funkcja Ikona Obsługa

Nawigacja
Stuknij, aby rozpocząć nawigację i zobaczyć podgląd mapy
(możliwe jedynie, gdy karta microSD z nawigacją urządzenia jest 
włożona)

AKTUALIZACJA NAWIGACJI
Uruchomienie darmowej aktualizacji oprogramowania mapy rozpoczyna się, gdy system ZENEC zostanie 
włączony, a pojazd przejechał > 10 km. 

Wymagania
 1.  komputer PC lub laptop z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym, czytnik kart SD oraz 

szerokopasmowe łącze internetowe. System operacyjny firmy Apple nie jest obsługiwany.
 2.  Karta microSD z aktywowaną mapą nawigacyjną (ustawiona zawartość) 
 3.  Najnowsza wersja oprogramowania Naviextras Toolbox zainstalowana na komputerze. 
   Link do pobrania: https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads

Aby zaktualizować urządzenie ZENEC o nowe mapy, postępuj zgodnie z poniższymi:

 1.  Przejdź do https://zenec.naviextras.com/shop/portal i ustaw nowe konto użytkownika i hasło oraz wprowadź 
dane osobowe dla urządzenia nawigacyjnego.

 2.  Pobierz oprogramowanie Toolbox: Pobieranie programu Naviextras Toolbox. Przed podjęciem dalszych 
kroków zapoznaj się z instrukcjami aplikacji. Oprogramowanie Toolbox jest okresowo aktualizowane. 
Dlatego jeżeli chcesz przeprowadzić aktualizację mapy w późniejszym czasie, pamiętaj, aby najpierw 
pobrać najnowszą wersję oprogramowania Toolbox. Zapewni to optymalną kompatybilność wszystkich 
funkcji transferu danych.
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MAPY

Zaawansowane wskazówki trasy

Mapy 3D w dużej rozdzielczości

Szybkie i proste obliczenie trasy

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA NAWIGACYJNEGO 
Przed użyciem oprogramowania nawigacyjnego Z-E3766 dostarczonego na karcie microSD, urządzenie z 
systemem operacyjnym Android 
(Z-E3766) należy przygotować instalując oprogramowanie.

a.   Włóż dostarczoną kartę mircoSD z oprogramowaniem nawigacyjnym do odpowiedniego gniazda urządzenia. 
Włącz urządzenie.

b.   Stuknij w ikonę „źródła nawigacji” w menu głównym, aby rozpocząć standardowy proces instalacji (ilustracja 1).

c.   Instalacja oprogramowania będzie działać w trybie krok po kroku. Animowany pasek postępu instalacji 
oprogramowania umożliwi śledzenie postępu (ilustracja 2). Ukończenie procesu aktualizacji zajmuje około 30 ~ 
60 sekund.

d.   Po pomyślnym zakończeniu nawigacja uruchomi się automatycznie. Urządzenie powinno pokazywać tryb 
ładowania nawigacji (rysunek 3). Następnie zamknij oprogramowanie nawigacji, wyłącz urządzenie i odczytaj 
informacje zawarte pod „Sat-Fix”.

INSTRUKCJE URUCHAMIANIA NAWIGACJI

Ilustracja 1

Ilustracja 2

Ilustracja 3

1

2



56 Wer. C   57 Wer. C

PIERWSZE URUCHOMIENIE NAWIGACJI (PROCES USTAWIANIA NAWIGACJI)
›   Po zakończeniu instalacji upewnij się, że pojazd znajduje się na otwartej przestrzeni.

Nad pojazdem nie powinny znajdować się żadne przedmioty wpływające na odbiór GPS (drzewa, wysokie 
budynki itp.).

›   Stuknij w ikonę nawigacji w menu głównym, aby uruchomić tryb nawigacji. Stuknij w „Show Map”, aby 
uruchomić proces „wyszukiwania sygnału GPS”.

›   Odczekaj 3 do 5 minut na utworzenie tzw. Sat-Fix (połączenia z satelitą). W tym czasie pojazd nie może się 
poruszać!

Aktualizacje przez internet (zawartość mapy + rozwiązania błędów)
Oprogramowanie Naviextras Toolbox jest narzędziem Windows, które może ustanowić dostęp serwerowy do 
portalu Naviextras.
■   Przed aktualizacją zawartości nawigacji karty microSD należy zawsze pobrać najnowszą wersję 

oprogramowania Toolbox, zainstalować ją i używać.
■   Zanim będzie można pobrać zawartość i aktualizacje, pojawi się komunikat o ustawieniu kotna użytkownika w 

portalu Naviextras. Po instalacji oprogramowania Toolbox otworzy się wyskakujące okno, aby wskazać 
gotować do ustawienia konta użytkownika.

■   Po ustawieniu konta użytkownika upewnij się, że pierwszym krokiem jest stworzenie kopii zapasowej 
zawartości karty microSD przed aktualizacją. Kopia zapasowa danych jest ofertowana automatycznie, gdy 
oprogramowanie Toolbox rozpoznaje na karcie microSD prawidłową licencję nawigacji.

■   Nie uruchamiaj aktualizacji przed stworzeniem kopii zapasowej. Kopia zapasowa umożliwia odzyskanie 
oryginalnych danych mapy z pakietu, co jest bardzo przydatne w razie problemów z aktualizacją lub 
problemami podczas instalacji, które w przeciwnym przypadku mogłyby doprowadzić do kosztownego procesu 
przywracania.

■   Ważne: Gdy na karcie microSD zainstalowano darmową lub płatną zawartość, należy wykonać następujące 
dwa kroki, aby reaktywować licencję:

1)  Włóż kartę microSD do odbiornika nawigacji i uruchom nawigację.
Wyłącz urządzenie, wyciągnij kartę microSD.

2)  Uruchom oprogramowanie Toolbox i podłącz kartę microSD do komputera PC lub laptopa i postępuj zgodnie z 
instrukcjami oprogramowania (aktywacja licencji).

INSTRUKCJE URUCHAMIANIA NAWIGACJI EKRAN PODZIELONY NAWIGACJI

Gdy stukniesz w symbol zastępczy, okładka albumu lub obszar pokazu slajdów MOT aktywuje/dezaktywuje ekran 
podzielny nawigacji ZENEC, który wyświetla aktualne aktywne informacje o zakrętach w nawigacji na trasie.

Funkcja Ikona Obsługa

Grafika albumu /
Okładka

Symbol zastępczy 
ZENEC:

Stuknij, aby aktywować ekran podzielony nawigacji ZENEC w 
odtwarzaczu multimediów (USB, iPod, Muzyka BT)Przykład okładki:

Radio DAB

Symbol zastępczy 
ZENEC:

Stuknij, aby aktywować ekran podzielony nawigacji ZENEC w źródle 
tunera DAB Pokaz slajdów MOT 

Przykład:

Radio FM

Symbol zastępczy 
ZENEC:

Stuknij, aby aktywować ekran podzielony nawigacji ZENEC w źródle 
tunera FM 

Ekran podzielny 
nawigacji
(Informacje o 
zakrętach w 
nawigacji)

Wyświetla aktualne aktywne informacje o zakrętach w nawigacji na 
trasie

Stuknij, aby dezaktywować (wyłączyć) ekran podzielny nawigacji 
ZENEC
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OBSŁUGA USTAWIEŃ

Ten rozdział opisuje wszystkie parametry i funkcje ustawienia systemu ZENEC. Pamiętaj,
że ustawienia lub zmienione parametry mogą mieć bezpośredni wpływ na codzienne używanie systemów
ZENEC.

UWAGA
Aktualizacje oprogramowania dostępne dla tego urządzenia, za wyjątkiem silnika nawigacji i aktualizacji map 
są darmowe. Pobierz tutaj: www.zenec.com/support/software-updates/ 

Funkcja Ikona Obsługa

Ustawienie Stuknij, aby otworzyć tryb ustawień

Funkcja Ikona Obsługa

Wyśw. Stuknij, aby przyciemnić lub rozjaśnić ekran TFT (N 100% → 50% → 0% 
„tryb oczekiwania” O)

IKONA WYŚWIETLACZA 

Za pomocą ikony wyświetlacza można w dwóch krokach przyciemnić jasność ekranu LCD TFT lub go wyłączyć 
(tryb oczekiwania). W tym celu należy stuknąć ikonę.
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USRTAWIENIA ŹRÓDEŁ 

Funkcja Ikona Obsługa

Różne Stuknij, aby otworzyć zróżnicowane ustawienia urządzenia

BT Stuknij, aby otworzyć ustawienia systemu głośnomówiącego

Audio Stuknij, aby otworzyć ustawienia dźwięku

TFT Stuknij, aby otworzyć ustawienia wyświetlacza

Samochód Stuknij, aby otworzyć ustawienia samochodu (Asystent parkowania itp.)

Wejścia Stuknij, aby otworzyć ustawienia wejść wideo (wejścia kamery)

System Stuknij, aby otworzyć ustawienia systemu

Gdy stukniesz w ikonę ustawienia, wejdziesz w stronę źródłową ustawień, która oferuje sześć różnych źródeł, 
które można dostosowywać do swoich preferencji.

USTAWIENIA RÓŻNE

Funkcja Ikona Obsługa

Różne Stuknij, aby otworzyć widok ustawień podstawowych

Tryb menu 
głównego Stuknij, aby wybrać układ wyświetlania strony z 3 ikonami lub 6 ikonami

Przycisk czujnika 
FAV FAV

Stuknij, aby połączyć źródło lub funkcję z przyciskiem ALT: (CAM/NAVI/
EQ/Setup/BT-Music/BT/ DISP/iPod/USB/HDMI/Android Auto/AV-IN/FM/
DAB/CarPlay)

Oprogr. ALT
Przycisk

Stuknij, aby podłączyć źródło lub funkcję do przycisku ALT (HMI)
(CAM/NAVI/EQ/Setup/BT-Music/BT/DISP/iPod/USB/HDMI/Android 
Auto/AV-IN/FM/DAB/CarPlay)

Przycisk CAM CAM Stuknij, aby połączyć kanał IN kamery (CAM-1, CAM-2, CAM-3)

Przycisk
dźwięki

Wł. / Wył.
Wyłącz = wyłączone potwierdzenie dźwiękowe
Włącz = włączone potwierdzenie dźwiękowe

Język menu 
ekranowego Stuknij, aby zmienić język menu

Kolor przycisku Stuknij, aby dostosować podświetlenie przycisku lub pola czujnika

Tła Stuknij, aby zmienić tapetę tła

Głośność
Okno podręczne

Wł. / Wył.
Wyłączone - okno podręczne głośności wyłączone
Włączone - okno podręczne głośności włączone

Navi Media - 
pasek sterowania

Wł. / Wył.
Wyłącz = pasek sterowania mediami nie jest pokazany w źródle 
nawigacji
Włącz = pasek sterowania mediami jest pokazany w źródle nawigacji

SWC 
Przypisanie (tryb 
nauki)

Stuknij, aby otworzyć stronę z przypisywaniem funkcji sterowania z 
kierownicy (tryb nauki)

Na stronie menu Różne użytkownik może skonfigurować różne ustawienia. Tryb wyświetlania z 3 lub 6 ikonami, 
wł./wył. brzęczyk, kolor LED (pomarańczowy / biały) podświetlenia przycisku z przodu urządzenia.
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USTAWIENIA BT

Funkcja Ikona Obsługa

BT Stuknij, aby otworzyć ustawienie obsługi BT

Bluetooth

Wł. / Wył. 
Wł. = moduł Bluetooth włączony 
Wył. = moduł Bluetooth wyłączony

Głos BT
Kanał

1: Kierowca: Wyjście dźwiękowe połączenia jest wyprowadzone tylko dla 
strony kierowcy. 
2: Przód: Wyjście dźwiękowe połączeń jest wyprowadzone dla obu stron 
(cały przód).

W Ustawieniach BT możesz dokonać ważnych zmian, aby najlepiej dostosować pracę Bluetooth. Stuknij przycisk 
Wł. / Wył. wybranego pola, aby dokonać zmiany. 

USTAWIENIA AUDIO 

Funkcja Ikona Obsługa

Audio Stuknij, aby otworzyć i skonfigurować ustawienia audio

Gotowe 
ustawienia

Stuknij jedno z gotowych ustawień, aby zmienić profil (pop / klasyczny / 
rock itp.) 
Wszystkie zmiany w Trybie ekspert korektora będą przechowywane w 
gotowych ustawieniach o nazwie „Użytkownik”.

Tryb ekspert Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć tryb ekspert, otwierając 
zaawansowane opcje konfiguracji dźwięku.

Głośność Stuknij, aby ustawić poziomy głośności wstępne i źródłowe

Skrócone 
sterowanie 
audio

Stuknij, aby otworzyć skrócone ustawienia audio (głośność / 
wzmocnienie basów itp.). Można to otworzyć również przytrzymując 
długo przycisk  Ekranu głównego.

Na stronie menu Audio możesz dostosować zmiany dotyczące dźwięku, np. poziom głośności źródeł, głośność, 
bas i tony wysokie itp... Widok „Trybu ekspert” rozszerza te opcje ustawień o dodatkowe pozycje.
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USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI

Funkcja Ikona Obsługa

Głośność mediów

Konfiguracja poziomu głośności
Ustawiony = uruchom z ręcznie dostosowaną głośnością
Ostatni = uruchom z poziomem głośności, przy jakim wyłączono 
urządzenie

Głośność 
komunikatów o 
ruchu drogowym

Konfiguracja poziomu głośności komunikatów o ruchu drogowym
Ustawiony = uruchom z ręcznie dostosowaną głośnością
Ostatni = uruchom z poziomem głośności, przy jakim wyłączono 
urządzenie

Głośność 
nawigacji

Konfiguracja poziomu głośności Nawigacji
Ustawiony = uruchom z ręcznie dostosowaną głośnością
Ostatni = uruchom z poziomem głośności, przy jakim wyłączono 
urządzenie

Głośność 
połączeń BT

Konfiguracja poziomu głośności połączeń BT
Ustawiony = uruchom z ręcznie dostosowaną głośnością
Ostatni = uruchom z poziomem głośności, przy jakim wyłączono urządzenie

W menu Audio -> Głośność mediów możesz dopasować podstawowe ustawienia każdego źródła.

Funkcja Ikona Obsługa
Wzmocnienie 
muzyki BT Dokładne dostosowanie głośności muzyki BT

Wzmocnienie 
tunera FM Dokładne dostosowanie głośności tunera FM

Wzmocnienie 
tunera DAB Dokładne dostosowanie głośności tunera DAB

Wzmocnienie USB Dokładne dostosowanie głośności USB

Wzmocnienie 
iPoda Dokładne dostosowanie głośności iPoda

Wzmocnienie 
wejścia A/V Dokładne dostosowanie głośności A/V

Wzmocnienie 
HDMI Dokładne dostosowanie głośności HDMI

Wzmocnienie 
Android Auto Dokładne dostosowanie głośności Android Auto

Wzmocnienie 
kamery

Dokładne dostosowanie głośności CAM

Wzmocnienie 
CarPlay

Dokładne dostosowanie głośności CarPlay

Dokładne dopasowanie głośności źródeł „wzmocnienia”

SZYBKIE USTAWIENIA AUDIO (BAL/FAD_SUBWOOFER_LOUDNESS_BASS BOOST)

W tym menu możesz dostosować balans / wyciszenie, poziom głośności, wzmocnienia basów i subwoofera 
głośników w pojeździe.

Funkcja Ikona Obsługa

Balans
Lewy/
Prawy

7L > 0 < 7R

Równowaga 
głośności przód-
tył
Przód/Tył

7F > 0 < 7R

Głośność Wł. / Wył.

Wzmocnienie 
basów Wł. / Wył.

Subwoofer
Przyrost -6 < 0 > +6
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USTAWIENIA AUDIO: TRYB EKSPERT

Na stronie menu ustawień audio, gdy włączony jest Tryb ekspert, możesz zmienić określone ustawienia audio. Na 
przykład korektor, zwrotnica, nawigacja-mikser itp. Należy odnieść się do list na poniższych stronach.

Funkcja Ikona Obsługa

Tryb ekspert Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć tryb ekspert

Głośność Stuknij, aby ustawić głośność początkową i źródła

Balans/
Wyciszenie Stuknij, aby ustawić wyciszenie lub balans

Korektor Stuknij, aby ustawić korektor 10-pasmowy

X-Over Stuknij, aby otworzyć ustawienia zwrotnicy

Subwoofer Stuknij, aby ustawić ustawienia subwoofera

Nawigacja-Mikser Stuknij, aby ustawić konfigurację wyjścia głosu nawigacji

Skrócone 
sterowanie 
audio

Stuknij, aby przeprowadzić ogólne szybkie ustawienia audio (głośność / 
wzmocnienie basów itp.)
Można otworzyć, naciskając długo przycisk ekranu głównego.

Synchronizacja
czasu Stuknij, aby dostosować synchronizację czasu

Konfiguracja głośności: patrz strona 64

POZIOM GŁOŚNOŚCI AUDIO – KONFIGURACJA POZIOMU BASU

Funkcja Ikona Obsługa

Głośność mediów
Konfiguracja poziomu głośności
Ustawiony = uruchom z ręcznie dostosowaną głośnością
Ostatni = uruchom z poziomem głośności, przy jakim wyłączono urządzenie

Głośność 
komunikatów o 
ruchu drogowym

Konfiguracja poziomu głośności komunikatów o ruchu drogowym
Ustawiony = uruchom z ręcznie dostosowaną głośnością
Ostatni = uruchom z poziomem głośności, przy jakim wyłączono urządzenie

Głośność 
nawigacji

Konfiguracja poziomu głośności Nawigacji
Ustawiony = uruchom z ręcznie dostosowaną głośnością
Ostatni = uruchom z poziomem głośności, przy jakim wyłączono urządzenie

Głośność 
połączeń BT

Konfiguracja poziomu głośności połączeń BT
Ustawiony = uruchom z ręcznie dostosowaną głośnością
Ostatni = uruchom z poziomem głośności, przy jakim wyłączono urządzenie

W menu Audio -> Głośność mediów możesz dopasować podstawowe ustawienia każdego źródła.

Funkcja Ikona Obsługa
Wzmocnienie 
muzyki BT Dokładne dostosowanie głośności muzyki BT

Wzmocnienie 
tunera FM Dokładne dostosowanie głośności FM

Wzmocnienie 
tunera DAB Dokładne dostosowanie głośności DAB

Wzmocnienie USB Dokładne dostosowanie głośności USB

Wzmocnienie 
iPoda Dokładne dostosowanie głośności iPoda

Wzmocnienie 
wejścia A/V Dokładne dostosowanie głośności A/V

Wzmocnienie 
HDMI Dokładne dostosowanie głośności HDMI

Wzmocnienie 
Android Auto Dokładne dostosowanie głośności Android Auto

Wzmocnienie 
kamery

Dokładne dostosowanie głośności CAM

Wzmocnienie 
CarPlay

Dokładne dostosowanie głośności CarPlay

Dokładne dopasowanie głośności źródeł „wzmocnienia”
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BALANS / WYCISZENIE

Funkcja Ikona Obsługa

Balans
Lewy/
Prawy

7L < 0 > 7R

Równowaga 
głośności przód-
tył
Przód/Tył

7F < 0 > 7R

Celownik Naciśnij i przytrzymaj, aby przesunąć zielony punkt w wybrane 
miejsce

Na tej stronie Trybu ekspert możesz dostosować balans i wyciszenie. Naciśnij i przytrzymaj zielny punkt 
celownika, aby przesunąć położenie środka dźwięku w dowolne miejsce.

KOREKTOR

Na tej stronie Trybu ekspert możesz ustawić 10-pasmowy korektor graficzny. Naciśnij i przytrzymaj 
poszczególne suwaki poziomu pasma, aby podnieść lub obniżyć poziom.

Funkcja Ikona Obsługa

Pasmo

Stuknij, aby dostosować wybrane pasmo

Dotknij i przytrzymaj, aby zmienić ustawienie wybranego pasma
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KONFIGURACJA ZWROTNICY

W tym menu Trybu ekspert możesz dostosować częstotliwości przejścia górnoprzepustowego głośników 
przednich i tylnych. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wył. dla głośników przednich i tylnych.

Funkcja Ikona Obsługa

HPF (przód) Stuknij, aby ustawić filtr górnoprzepustowy przednich kanałów
Wyłącz (płasko) 50 Hz/65 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz

HPF (tył) Stuknij, aby ustawić filtr górnoprzepustowy tylnych kanałów 
Wyłącz (płasko) 50 Hz/65 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz

KONFIGURACJA SUBWOOFERA

Funkcja Ikona Obsługa

Zasilanie

Subwoofer - wyjścia liniowe RCA (wpływa tylko na 
wyjście liniowe subwoofera) 
Włącz = głośność w zależności od ustawienia. 
Wyłącz = wycisz

LPF Stuknij, aby ustawić filtr dolnoprzepustowy
Wyłącz 160 Hz/125 Hz/100 Hz/80 Hz/65 Hz

Faza TYLKO subwoofer
dostosowanie fazy 0/180°

Wzmocnienie
Stuknij, aby ustawić poziom GAIN (wzmocnienie) (tak samo jak w 
szybkiej kontroli audio)
-6 < > +6

W tym menu Trybu ekspert możesz dostosować częstotliwości przejścia fazy, wzmocnienia i dolnoprzepustowego 
subwoofera. Domyślne ustawienia to faza 0°, zasilanie włączone, LPF 100 Hz.
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SYNCHRONIZACJA CZASU

Funkcja Ikona Obsługa

Jednostka vw
Wybór jednostki
ms = czas
cm = odległość

Głośnik vw
Stuknij, aby wybrać głośnik
(PL / PR / TL / TP / SW)

Opóźnienie ms = 0,0 < > 10 w krokach ok. 0,1 ms
ms = 0,0 < > 340 w krokach ok. 3 cm

W tym menu możesz ustawić korektę opóźnienia czasu głośnika pojazdu. 

Odległość między uszami a zainstalowanym w pojeździe systemem głośników może być bardzo różna z powodu 
różnych fabrycznych punktów montażowych. To menu zapewnia informacje o opóźnieniu sygnału audio dla każdego 
głośnia, aby uzyskać efekt „środka sceny”. 
Ustaw swoją pozycję centralną słuchania. Zmierz odległość od miejsca do każdego głośnika.
Teraz należy dodać odpowiednie opóźnienie, w zależności od głośnika, który jest najdalej, aby przesunąć głośniki 
na taką samą odległość od wybranej pozycji. Wpisz te odległości, aby wszystkie głośniki miały taką samą odległość. 
Możesz dostosować wartości „na ucho”, gdy odległości od miejsc nasłuchu każdego głośnika zostaną wprowadzone, 
wystarczy dostosować opóźnienie lewego przedniego głośnika do momentu uzyskania odległości środka sceny.

USTAWIENIA NAWIGACJA-MIKSER

Funkcja Ikona Obsługa

Wycisz źródła 
mediów podczas 
informacji 
nawigacji

Wł. / Wył.
Wył. = tłumienie odtwarzania mediów podczas podawania informacji 
nawigacji
Wł. = odtwarzanie mediów jest całkowicie wyciszone podczas 
podawania informacji nawigacji 

Na tej stronie trybu ekspert możesz ustawić tłumienie lub wyciszenie dźwięku oraz odtwarzanie źródła wideo 
przez głos nawigacji. Działa tylko z oprogramowaniem nawigacji ZENEC.
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KONFIGURACJA WYŚWIETLACZA TFT

W menu ustawień TFT możesz dokonać zmian w ustawieniu ekranu, które kontrolują jasność ekranu LCD TFT w 
ciągu dnia/nocy. Działa to tylko z kartą microSD z pakietu oprogramowania nawigacji ZENEC (Z-E3766-SDFEU).

Funkcja Ikona Obsługa

TFT
konfiguracja Stuknij, aby dostosować konfigurację wyświetlacza TFT

TFT
audio

Stuknij, aby wybrać tryb kontroli jasności:
Nawigacja = jasność dzień/nocy jest sterowana systemem nawigacji.
Samochód = jasność dzień/noc jest sterowana napięciem podświetlenia 
pojazdu

TS-Jasność 
Dzień

Zakres regulacji dziennej 
0 ~ 30

TS-Jasność 
Noc

Zakres regulacji nocnej
0 ~ 30

TS-
Automatyczny 
tryb oczekiwania

Stuknij aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego trybu 
oczekiwania TFT i automatyczne wyłączanie ekranu. TFT przejdzie w 
tryb oczekiwania po określonym czasie.

UWAGA
Używając przycisku DISP możesz ustawić jasność wyświetlacza w trzech poziomach 
(N 100% → 50% → 0% O).

USTAWIENIA SAMOCHODU (POJAZDU)

Funkcja Ikona Obsługa

Samochód 
(pojazd) Stuknij, aby otworzyć konfiguracje pojazdu

Asystent 
parkowania

Stuknij, aby ustawić źródło wyświetlania pomocy parkowania. 
CAM / WYŁĄCZ
CAM = kamera włączona
WYŁ. = kamera wyłączona

Wspomaganie 
audio przy 
cofaniu

Stuknij, aby ustawić funkcję wyciszania, gdy aktywna jest asysta 
parkowania.
Wyłącz / zmniejsz głośność / Audio CAM / wycisz audio

Cofanie 
Logika CAM

Stuknij, aby ustawić logikę przełączania kamery.
CAM-1
• Kamera bezpośrednia 1
CAM-2
• Kamera bezpośrednia 2
CAM-3
• Kamera bezpośrednia 3
Tryb 1
• Funkcja automatycznego przełączania między CAM-1 i CAM-3
Tryb-2
• Funkcja automatycznego przełączania między CAM-1 i CAM-2

Opóźnienie 
wyłączania 
kamery cofania

Stuknij, aby ustawić opóźnienie wyłączania kamery cofania

Pozycja
kierowcy Stuknij, aby ustawić pojazd z kierownicą po prawej lub lewej stronie

W menu Ustawienia samochodu można wybrać, w jaki sposób urządzenie ZENEC współpracuje z opcjonalnymi 
elementami, takimi jak kamery i asystent parkowania w pojeździe. Ponadto można zdefiniować, czy pojazd ma 
kierownicę z lewej strony.
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USTAWIENIA WEJŚCIA

Funkcja Ikona Obsługa

Wejścia Stuknij, aby dostosować konfigurację ustawień obrazu podłączonych 
zewnętrznych źródeł wideo (np. kamera cofania itp.)

Jasność -10 do +10

Kontrast -10 do +10

Nasycenie -10 do +10 

Odcień -10 do +10

W menu Ustawienia wejścia można regulować ustawieniami obrazu kanału każdej podłączonej kamery, na przykład 
kamer cofania. Można regulować kontrast, jasność, nasycenie i odcień.

USTAWIENIA SYSTEMU

Funkcja Ikona Obsługa

System Stuknij, aby otworzyć różne ustawienia systemu

Informacje 
o wersji 
oprogramowania

Stuknij, aby uzyskać szczegółowe informacje o wersji oprogramowania

Załaduj ustawie-
nia fabryczne

Stuknij lub potwierdź, aby zresetować system ZENEC do ustawień 
fabrycznych

Ustawienia daty i 
godziny Stuknij, aby dostosować godzinę i datę

Aktualizacja 
oprogramowania

Stuknij i potwierdź, aby inicjować aktualizację oprogramowania. 
www.zenec.com → Wsparcie → Aktualizacje oprogramowania

Nawigacja
Instalacja

Stuknij i potwierdź nową lub ponowną instalację oprogramowania 
nawigacji lub nową instalację oprogramowania nawigacji.

Funkcja hasła Wył. = ochrona hasłem wyłączona
Wł. = ochrona hasłem włączona

Hasło Stuknij i potwierdź, aby zapisać hasło

Eksportuj do 
USB

Stuknij i potwierdź, aby zapisać ustawienia profilu do zewnętrznego 
nośnika danych (USB). (formatowanie FAT32)

Pobierz z USB Stuknij i potwierdź, aby pobrać zapisane ustawienia profilu urządzenia z 
zewnętrznego nośnika danych (USB) na system ZENEC

Na stronie menu Ustawienia systemu można dokonać różnych ustawień systemu, takich jak: Regulacja czasu na 
zegarze, załadowanie ustawień fabrycznych, uruchomienie aktualizacji oprogramowania lub ustawienie hasła.
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USTAWIENIE DATY I GODZINY

Funkcja Ikona Obsługa

Synchronizacja 
godziny Tryb

Stuknij, aby zmienić tryb synchronizacji godziny
- Synchronizacja NAV = automatyczna
 synchronizacja z nawigacją 
 (Ręczna regulacja, np. godziny i strefy czasowej jest 
 niemożliwa)
- Synchronizacja RTC = automatyczna
 synchronizacja przez RTC systemu 
 (Regulacja ręczna jest możliwa)

Format zegara Stuknij, aby zmienić tryb formatu zegara

Ustaw czas Stuknij, aby zmienić godzinę będąc w trybie „Synchronizacja RTC”

Ustaw datę Stuknij, aby zmienić datę (Rok: Miesiąc: Dzień)

Na stronie menu Ustawienia systemu, w zakładce Godzina i data można ustawić format, zmienić wyświetlaną 
godzinę i wybrać źródło synchronizacji godziny (czas systemowy lub GPS) dla wyświetlacza godziny.

UWAGA
„RTC” oznacza „Zegar czasu rzeczywistego”, wewnętrzny sygnał czasowy generowany przez zegar kwarcowy.

WERSJA OPROGRAMOWANIA

Funkcja Ikona Obsługa

System Stuknij, aby otworzyć ten widok

Wersja 
oprogramowania Wyświetla informacje o bieżącej wersji oprogramowania

Na stronie menu Ustawienia systemu, w zakładce Wersja oprogramowania zobaczysz aktualnie zainstalowane 
wersje oprogramowania ze szczegółowymi informacjami o wersji dla MCU, systemu operacyjnego i aplikacji, itp. oraz 
skróconą informację o wersji oprogramowania.
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HASŁO

Funkcja Ikona Obsługa

Funkcja hasła Wył. = ochrona hasłem wyłączona
Wł. = ochrona hasłem włączona

Hasło Stuknij i potwierdź, aby zapisać hasło*
Standardowe hasło to „12345”

Klawiatura Wpisz hasło

Na stronie menu Ustawienia systemu, w zakładce funkcji Hasło możesz aktywować i dezaktywować zabezpieczenie 
urządzenia hasłem.

PRZESTROGA
* Jeżeli zabezpieczasz system ZENEC hasłem, upewnij się, że masz w każdej chwili dostęp do hasła. 
Utrata lub zagubienie Haseł wymaga demontażu urządzenia i odesłania go do centrum serwisowego ZENEC. 
Odblokowanie urządzenia nie jest darmową usługą.

DEMONTAŻ I PRZYGOTOWANIE

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI

UWAGA
●  Upewnij się, że wszystkie złącza z tyłu systemu ZENEC mają wystarczająco dużo miejsca nie zginają się.

●   Złącza bez mechanizmu przytrzymującego należy dodatkowo zabezpieczyć taśmą izolującą.

PRZESTROGA
●   Instalację systemu ZENEC powinien przeprowadzić upoważniony instalator. Do instalacji wymagane są 

specjalistyczna wiedza i narzędzia. Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenia pojazdu i 
systemu ZENEC.

●   Prawidłowe działanie systemu jest gwarantowane jedynie, gdy stosowane są oryginalne akcesoria fi rmy 
ZENEC dołączone do zestawu lub dostępne opcjonalnie. Systemu ZENEC oraz oryginalnych akcesoriów 
nie wolno pod żadnym pozorem modyfi kować ani zmieniać. Nieprawidłowe działania mogą spowodować 
uszkodzenia pojazdu i systemu ZENEC.

UWAGA

●   Urządzenie ZENEC Z-E3766 wyposażono w zintegrowany odbiornik DAB+. Aby z niego skorzystać potrzebna 
jest odpowiednia antena DAB zamontowana na pojeździe (nie jest częścią zestawu), którą należy podłączyć 
do systemu ZENEC. 

●   Gdy pojazd docelowy ma już na wyposażeniu oryginalną antenę DAB, można użyć jej w połączeniu z 
systemem ZENEC. 

●   Aktualizacje oprogramowania systemu ZENEC są instalowane z urządzenia USB. Dlatego podczas 
doboru systemu należy upewnić się, że połączenie USB systemu ZENEC jest później dostępne (instalacja 
przedłużacza USB lub huba USB).

●   W razie pytań lub problemów związanych z systemem ZENEC prosimy o kontakt z dostawcą, u którego 
system zakupiono.

UWAGA
1.   Wyciągnij klucz zapłonu i trzymaj go poza samochodem do zakończenia montażu. 
2.   Odczekaj około 10 minut, aż system szyny CAN w pełni się wyłączy, zanim rozpoczniesz demontaż orygi-

nalnego urządzenia. 
3.   Rozpocznij demontaż urządzenia oryginalnego.
4.   Pamiętaj, aby włączyć zapłon dopiero po wykonaniu wszystkich kroków instalacji i system ZENEC będzie 

całkowicie zamontowany. 
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ Z-E3766

FM

DAB

GPS

D

Antena Bluetooth
A

C E HDMI USB 1/2

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

B9 Speaker Rear Right (-)
B10 Speaker Rear Right (+)
B11 Speaker Front Right (-)
B12 Speaker Front Right (+)
B13 Speaker Front Left (-)
B14 Speaker Front Left (+)
B15 Speaker Rear Left (-)
B16 Speaker 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

A9 Speaker Rear Right (+)
A10 Speaker Front Right (+)
A11 Speaker Rear Right (-)
A12 Speaker Front Right (-)
A13 Speaker Rear Left (+)
A14 Speaker Front Left (+)
A15 Speaker Rear Left (-)
A16 Speaker Front Left (-)

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

B2
B1

B4
B3

B6
B5

B8
B7

B9
B10

B11
B12

B13
B14

B15
B16

IS
O

 C
O

N
N

E
C

TO
R

S
(H

A
R

N
E

S
S)

12V DC / 15 A
NEGATIVE

DAB ANTENNA IN:
SWITCHED 12V SUPPLY

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

B9 Speaker Rear Right (-)
B10 Speaker Rear Right (+)
B11 Speaker Front Right (-)
B12 Speaker Front Right (+)
B13 Speaker Front Left (-)
B14 Speaker Front Left (+)
B15 Speaker Rear Left (-)
B16 Speaker 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

A9 Speaker Rear Right (+)
A10 Speaker Front Right (+)
A11 Speaker Rear Right (-)
A12 Speaker Front Right (-)
A13 Speaker Rear Left (+)
A14 Speaker Front Left (+)
A15 Speaker Rear Left (-)
A16 Speaker Front Left (-)

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

B2
B1

B4
B3

B6
B5

B8
B7

B9
B10

B11
B12

B13
B14

B15
B16
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E

S
S)

12V DC / 15 A
NEGATIVE

DAB ANTENNA IN:
SWITCHED 12V SUPPLY

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

B9 Speaker Rear Right (-)
B10 Speaker Rear Right (+)
B11 Speaker Front Right (-)
B12 Speaker Front Right (+)
B13 Speaker Front Left (-)
B14 Speaker Front Left (+)
B15 Speaker Rear Left (-)
B16 Speaker 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

A9 Speaker Rear Right (+)
A10 Speaker Front Right (+)
A11 Speaker Rear Right (-)
A12 Speaker Front Right (-)
A13 Speaker Rear Left (+)
A14 Speaker Front Left (+)
A15 Speaker Rear Left (-)
A16 Speaker Front Left (-)

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

B2
B1

B4
B3

B6
B5

B8
B7

B9
B10

B11
B12

B13
B14

B15
B16
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S
S)

12V DC / 15 A
NEGATIVE

DAB ANTENNA IN:
SWITCHED 12V SUPPLY

USB1: 
• Apple CarPlay, Apple MFI i Google Android Auto
• Odtwarzanie mediów przez USB, Aktualizacja oprogramowania
• Prąd ładowania ~1000mA 

USB2: 
• Apple MFI 
• Odtwarzanie mediów przez USB, Aktualizacja oprogramowania
• Prąd ładowania ~1000mA 

 

PRZEGLĄD DOŁĄCZONYCH AKCESORIÓW

LP Artykuł Ilość

1 Rama montażowa 1

2 Zdalne sterowanie 2

3 Śruby krzyżakowe 4

4 kabel hamulca postojowego 1

5 Antena GPS z metalową płytą montażową i dwustronną podkładką przylepną 1

6 Przedłużacz USB 2

7 Mikrofon Bluetooth z akcesorium mocującym 1

8 Kabel ze złączem 24-pinowym (4.2, M-Zone, AV-IN) 1

9 20-pinowy kabel łączący (Mic, Cam, IR-IN, wyciszenie eCall, Analogowe wejście SWC-IN) 1

10 Główna wiązka kabli ISO-DIN 1

11 Główna instrukcja użytkownika urządzenia 2

12 Adapter ISO/DIN anteny FM 1

 

























ZŁĄCZE 16-PINOWE 
(TYŁ URZĄDZENIA)

maks. prąd *300 mA

ZŁ
Ą

C
Z

A
 IS

O
  

(W
IĄ

ZK
A)

WEJŚCIE ANTENY DAB: 
PRZEŁĄCZONE ZASILANIE 12 V

12 V DC / 15 A 
UJEMNE

A1 KL 31 / uziemienie zasilania

A2 KL 30 / Stała + zasilanie 12 V

A3 KL 15/ Przełączone zasilanie +12 V

A4 Podświetlenie

A5 Przełączone zasilanie wzmacniacza* 
+12 V

A6 Parkowanie

A7 Przełączone zasilanie anteny +12 V
A8 Cofanie

A9 Głośnik tył - prawa strona (+)

A10 Głośnik przód - prawa strona (+)

A11 Głośnik tył - prawa strona (-)

A12 Głośnik przód - prawa strona (-)

A13 Głośnik tył - lewa strona (+)

A14 Głośnik przód - lewa strona (+)

A15 Głośnik tył - lewa strona (-)

A16 Głośnik przód - lewa strona (e)

B1 N.A.

B2 N.A.

B3 KL 30 / Stała + zasilanie 12 V

B4 N.A.

B5 Podświetlenie

B6 Przełączone zasilanie anteny + 12 V

B7 KL31 /uziemienie zasilania

B8 KL 15/ Przełączone zasilanie +12 V

B9 Głośnik tył - prawa strona (-)

B10 Głośnik tył - prawa strona (+)

B11 Głośnik przód - prawa strona (-)

B12 Głośnik przód - prawa strona (+)

B13 Głośnik przód - lewa strona (-)

B14 Głośnik przód - lewa strona (+)

B15 Głośnik tył - lewa strona (-)

B16 Głośnik tył - lewa strona (+)
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ Z-E3766
USTAWIENIE OGÓLNE

SKRÓTY 

Skrót Opis

A2DP Producent-niezależna technologia Bluetooth® zapewnia transmisję sygnałów audio 
(profil zaawansowanej dystrybucji dźwięku)

AF Częstotliwość alternatywna

CAN-Bus CAN bus (szeregowa magistrala komunikacyjna) to system magistrali szeregowej do 
komunikacji sterowania jednostkami w pojeździe

CP Apple CarPlay

DAB / DAB+ Standard nadawania w jakości cyfrowej dla odbiorników naziemnych (nadawanie audio 
cyfrowego)

DSP Procesor sygnału cyfrowego jest używany do przetwarzania sygnałów cyfrowych (np. 
audio lub wideo)

EQ Korektor

FAT32 Format formatowania dla mediów cyfrowych 
(32-bitowa tabela alokacji plików)

UKW/FM Standard nadawania dla naziemnych odbiorników radiowych analogowych o bardzo 
wysokiej częstotliwości (UKF)

GAA Google Android Auto

GPS Globalny satelitarny system nawigacyjny do ustalania pozycji 
(system globalnego pozycjonowania)

GSM Globalny standard mobilnej sieci radiowej w pełni cyfrowych sieci radiowych 
(globalny system komunikacji ruchomej)

ID3-Tag
ID3 to schowek metadanych używanych najczęściej w połączeniu z formatem plików 
MP3. Zapewnia informacje, takie jak tytuł, artysta, album, numer ścieżki oraz inne 
informacje o pliku, które mogą być w nim przechowywane.

microSD Kompaktowa pamięć typu flash

REG Stacja lokalna

SSP Bezpieczne i łatwe parowanie (dla urządzeń Bluetooth)

Informacje o ruchu 
drogowym Informacje o ruchu drogowym (usługa RDS)

USB Połączenie USB to system łączności szeregowej służący do podłączania urządzenia do 
innych urządzeń (uniwersalna magistrala szeregowa).

(zarezerwowane 
dla 

Schaudt)

Wejście
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PRAWA USTAWOWE I GWARANCJA

Szanowny Kliencie,

Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami gwarancji.
Jeżeli Twój produkt ZENEC będzie wymagał serwisu gwarancyjnego, prosimy o zwrócenie go do sprzedawcy, u 
którego dokonano zakupu lub do krajowego dystrybutora. Nie wysyłaj żadnego produktu bezpośrednio do firmy 
ZENEC.
Niniejszy produkt ZENEC jest chroniony przed wadliwymi materiałami i/lub nieprawidłową robocizną poprzez 
gwarancję producenta przez okres 3 lat od daty zakupu w sklepie przez pierwotnego nabywcę.
Ustawowa regulacja ochrony konsumenta („ustawowa gwarancja UE”) pozostaje nienaruszona przez udzieloną 
gwarancję producenta na produkt.
W celu rozpatrzenia reklamacji związanych z gwarancją, dostawca / importer musi przedstawić ważny numer 
seryjny produktu oraz oryginalny dowód zakupu lub fakturę z datą zakupu.

Następujące uszkodzenia nie są objęte gwarancją producenta:

 1.  Nieupoważniona lub niezatwierdzona instalacja, niewłaściwe połączenie audio lub zasilania.
 2.  Uszkodzenia spowodowane wystawieniem produktu na wilgoć, wodę i płyny pochodzenia organicznego 

(„rozpuszczalniki”, wysoką temperaturę oraz długotrwałe wystawienie na działanie promieni słonecznych 
oraz nadmierny pył lub kurz.

 3.  Uszkodzenia mechaniczne spowodowane wypadkami, upadkiem lub uderzeniem.
 4.  Uszkodzenia spowodowane nieupoważnionymi próbami naprawy i modyfikacji produktu, które nie zostały 

jasno zatwierdzone przez producenta.
 5.  Uszkodzenia spowodowane normalnym „zużyciem”.

Niniejsza gwarancja jest ograniczona do naprawy lub wymiany wadliwego produktu według uznania producenta i 
nie obejmuje żadnych innych form uszkodzeń, przypadkowych, wynikowych lub innych.
Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym opakowaniem podczas transportu produktu do dostawcy lub importera 
nie są objęte gwarancją. Wyklucza się wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu kolejnych uszkodzeń 
elementów pomocniczych lub elementów w desce rozdzielczej spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez 
urządzenie.
Producent nie pokrywa kosztów wynikowych związanych z obsługą produktu w celu przeprowadzenia 
serwisowych prac gwarancyjnych. Na przykład demontaż i ponowny montaż urządzeń w celu usunięcia awarii lub 
usterki sprzętowej.

Przedstawiciel prawny UE: ACR S & V GmbH ∙ Industriestraße 35 ∙ D-79787 Lauchringen ∙ Niemcy 
ZENEC by ACR AG ∙ Bohrturmweg 1 ∙ CH-5330 Bad Zurzach ∙ Szwajcaria

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

B9 Speaker Rear Right (-)
B10 Speaker Rear Right (+)
B11 Speaker Front Right (-)
B12 Speaker Front Right (+)
B13 Speaker Front Left (-)
B14 Speaker Front Left (+)
B15 Speaker Rear Left (-)
B16 Speaker 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

A9 Speaker Rear Right (+)
A10 Speaker Front Right (+)
A11 Speaker Rear Right (-)
A12 Speaker Front Right (-)
A13 Speaker Rear Left (+)
A14 Speaker Front Left (+)
A15 Speaker Rear Left (-)
A16 Speaker Front Left (-)

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

B2
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B4
B3

B6
B5

B8
B7

B9
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B11
B12

B13
B14

B15
B16
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12V DC / 15 A
NEGATIVE

DAB ANTENNA IN:
SWITCHED 12V SUPPLY
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Firma ACR Brändli + Vögeli AG niniejszym deklaruje, że wyposażenie radiowe ZENEC Z-E3766 jest zgodne z dyrektywą 
the 2014/53/UE. Pełna treść Deklaracji Zgodności UE jest dostępna pod poniższym adresem: http://www.zenec.com (patrz 
odnośnik „Dokumenty zgodności produktu” w stopce strony).


