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INNEHÅLL 

Användarhandbok för ZENEC media system 

Vi är glada att du har valt en produkt från ZENEC. 

Läs den här instruktionshandboken innan du börjar använda ditt nya ZENEC-system. I den här 
användarhandboken hittar du viktiga instruktioner och information för säker hantering av ZENEC-
systemet och för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av dess tekniska fördelar. 

All information i den här handboken motsvarar leveranstillståndet vid tidpunkten för tryckningen 
och gäller bara för ZENEC-system i originaltillståndet. På grund av ev. uppdateringar av 
enhetens programvara kan det förekomma att bilderna och funktionerna som visas i den här 
instruktionshandboken skiljer sig från ditt ZENEC-system. Skillnader i information, bilder eller 
funktioner kan inte utgöra grund för ev. anspråk.

Om du säljer din bil med ZENEC-systemet fortfarande installerat ska du se till att 
instruktionshandboken finns kvar i bilen och att ev. personliga data, t.ex. telefonbok, raderas.
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SLÅ PÅ/AV

  

  OBS
För bilar med OE-rattreglage krävs ett separat Stalk-gränssnitt (ingår inte i den här satsen).

*Tändningsnyckeln för ACC kan eventuellt inte autostarta enheten, beroende på om det finns 
ytterligare ett 12V-batteri i bilen, den märkesspecifika elkabelns dragning och systemanslutningen 
för tilläggskomponenter.

Ytterligare info kan erhållas från fordonstillverkaren eller en auktoriserad ZENEC-återförsäljare.

ZENEC-systemet har en stöldskyddsfunktion. Om det är aktivt ombes du att ange ditt lösenord när 
ZENEC-systemet startas om efter att strömförsörjningen avbrutits. 

För att byta lösenord:

Användarhandbok → Inställning → Lösenord

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!

STÖLDSKYDD

  

OBS
Förvara ditt lösenord säkert. Om du tappar 
bort ditt lösenord måste ZENEC-systemet 
avinstalleras och skickas till ZENEC 
Service för att avblockera stöldskyddet. 
Avblockeringen är inte kostnadsfri!

Se sidan 8 och punkt  för plats och manuell styrning av det vänstra vridreglaget med PÅ/AV funktion.

Auto PÅ/AV
Z-E3766-enheter som monterats i bilar utan fabriksmonterad SWC: Enheten slås på via nyckelns 
tändningsposition (ACC).
Z-E3766-enheter monterade i bilar med OE SWC och extra Stalk-gränssnitt: Enheten slås på via 
nyckelns tändningsposition (ACC).

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
  

VARNING
Om bilens förare distraheras kan följden bli en olycka eller skador. Att manövrera ZENEC-
systemet kan avleda uppmärksamheten från den allmänna trafiksituationen! Att ansluta, byta eller 
sätta in datamedia kan också distrahera föraren från den allmänna trafiksituationen.

  

VARNING
Ställ alltid in högtalarna på ett sådant sätt att ljudsignaler från utsidan alltid kan höras inne i bilen 
(t.ex. signalhorn eller sirener).

  

VARNING
Felaktig installation eller idrifttagning av ZENEC-systemet kan leda till skador på ZENEC-
systemet eller på fordonselektroniken. Låt bara kvalificerade specialister som auktoriserats av 
ZENEC installera enheten.

  

VARNING
Det här ZENEC-systemet är bara avsett att användas med en elsystemspänning på 12 V DC. 
Om ZENEC-systemet används med någon annan spänning kan ZENEC-systemet eller fordonets 
elsystem skadas.

  

VARNING
Att ta isär eller modifiera ZENEC-systemet kan leda till skador på enheten eller fordonet. Att låta 
enheten öppnas eller modifieras av en person som inte auktoriserats av ZENEC leder till att alla 
garantianspråk blir ogiltiga.

Kontakta en auktoriserad ZENEC-återförsäljare vid funktionsfel eller defekter. Obehöriga 
reparationer leder till att alla garantianspråk blir ogiltiga.

  

VARNING
Färdvägsrekommendationer och vägskyltar på ZENEC-systemet kan avvika från den verkliga 
situationen. Vägskyltar och trafikregleringar har företräde över färdvägsrekommendationer och 
indikeringar i ZENEC-systemet.
Hastighetsdata som visas i navigeringssystemet motsvarar den tillåtna hastighetsgränsen. 
Anpassa din hastighet och ditt körbeteende efter den aktuella sikten, vädret, väglaget och 
trafikförhållandena. 

  

VARNING
Anslutnings- och laddningskablar till externa mobila enheter kan komma i vägen för föraren. 
Dra dem på så sätt att förarens rörelsefrihet inte hindras.
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MULTIFUNKTIONSRATT (via IR-stjälk gränssnitt)

  

OBS
De här funktionerna kan bara användas om det finns en multifunktionsratt i bilen och ZENEC-
systemet är anslutet via ett bilspecifikt CAN/Stalk-gränssnitt.

Före årsmodell 2015 

Objekt Funktion

 Sänk volymen

 Höj volymen

 Ljudlöst läge

 Byt uppspelningskälla


Radiokälla Tryck för att välja nästa radiokanal.

Mediekälla Tryck för att välja nästa spår/låt.
Håll intryckt för snabbspolning framåt.


Radiokälla Tryck för att välja föregående radiokanal.

Mediekälla Tryck för att välja föregående spår/låt.
Håll intryckt för snabbspolning bakåt.

 Acceptera samtal

 Neka/avsluta samtal


SRC IR-gränssnittsanvändning: Tryck för att ändra källa.

CAM SWC (Key1/Key2 - mini-ISO) användning: Tryck för att ange 
kamera.

Fr.o.m. 2015 >

TILLDELNING AV RATTSTYRNINGSFUNKTIONER: (inlärningsläge)

Objekt Ikon Manövrering

 Tryck för att återgå till startsidan.


Visar tilldelade funktioner för ditt fordons vänstra sidas 
rattstyrningsknappar.



Visar möjliga funktioner.
Funktionsknappar med en grön hake är tilldelade och finns på vänster 
eller höger sida.
Funktionsknappar med en genomstreckad röd cirkel är inte tilldelade.


Visar tilldelade funktioner för ditt fordons högra sidas 
rattstyrningsknappar.

 Tryck för att återställa värdena.

ZENEC-enheten är förinställd för ditt fordon (se fordonskompatibilitet) och kan omedelbart använda 
SWC om enheten är ansluten till din enhet.via Key1/Key2 (mini-ISO). Du kan justera SWC via enhetens 
Diverse-inställningar, för att öppna ovannämnda sida. Se sida 61 “SWC tilldelning”-inställning.

För att korrigera eller lära om funktioner, tryck på knappen “ändring” i nedre delen av (4). Efter att 
den har tryckts, kommer den att uppdatera området med de möjliga funktionsknapparna som visas i 
bilden ovan. Systemet kommer då att rensa den vänstra (2) och högra sidan (3) och du blir tvungen 
att tilldela dem igen.
Den fria/tomma redo-för-tilldelningsknappen, som systemet sedan vill hantera kommer att markeras 
av systemet och du kan välja en av funktionsknapparna i området (4). Efter att en funktionsknapp har 
tryckts, kommer knappens ikon att kopieras/tilldelas till den markerade fria knappen. Funktionsknappen 
får en grön hake och systemet kommer att gå vidare och visa dig nästa fria/tomma redo-för-
tilldelningsknapp. Detta fortsätter tills alla fria/tomma knappar har blivit fullt tilldelade.

  

OBS
Funktionen är bara tillgänglig om enheten är ansluten via Key1/Key2 (mini-ISO) till din enhet och 
är inte tillgänglig om ett IR-stjälk gränssnitt är anslutet via tråd-IR.

 







SRC

(

(
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FJÄRRKONTROLL

Objekt Funktion

 Byt uppspelningskälla 

 Spela upp/Paus

 LED

 Stäng av/slå på enhet


Radiokälla Tryck för att välja nästa radiokanal

Mediakälla Tryck för att välja nästa spår/låt
Håll intryckt för att spola framåt

 Höj volymen

 Koppla bort/på ljud

 Sänk volymen


Radiokälla Tryck för att välja föregående radiokanal

Mediakälla  Tryck för att välja föregående spår/låt
Tryck och håll för att spola bakåt

 Slå på/stäng av fjärrkontroll 





















PÅ
AV

FRONTPANEL

Styralternativ på enhetens frontpanel
1

bm

2 3 4 5 6 7 8 9

bnbl

Objekt Ikon Funktion

1
Vrid för att öka eller minska uppspelningsvolymen
Håll intryckt för att slå PÅ/stänga AV enheten
Tryck kort för att koppla på/bort enhetens ljudlösa läge

2 HEM Tryck för att gå tillbaka till huvudmenyn
Håll intryckt gå till ljudinställningar

3 TUN Tryck för att öppna radiokällan

4 NAV Tryck för att hoppa till navigering
I navigeringskällan: Tryck kort för att öppna snabbkontrollfältet för media

5 CAM Tryck för att ange kamerakälla
Tryck igen för att växla inmatningskanal för KAMERA (CAM1 -> CAM2 -> CAM3)

6 RÖST Tryck för att starta röststyrningen i Android eller CarPlay. Tryck kort en gång till 
för att avbryta röststyrningen. Håll intryckt för att starta om röstdata.

7 FAV Tryck för att välja föredraget innehåll eller utföra en funktion
Håll intryckt för att gå till ljudinställningar

8 BT Tryck för att öppna Bluetooth-sviten

9 IR-mottagare för fjärrkontroll

10 Inbyggd mikrofon

11 Pekskärm

12 Fack för microSD-kort för GPS-navigeringsprogramvara bakom ”MAP”-skydd
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HUVUDMENYNS STRUKTUR

Display – pekkänslig manövrering

Funktion Ikon Manövrering

Skjuta Svep för att navigera i huvudmenyn genom att skjuta sidan åt 
vänster eller höger

Flytta Håll intryckt för att flytta en ikon till önskad position 

Huvudmeny med 3 ikoner

Huvudmeny med sex ikoner

Antalet ikoner per huvudmenysida kan ändras i inställningarna (se sidan 59 ”Huvudmenystil”).

Funktion Ikon Manövrering

Navi Tryck för att öppna navigeringsappen

Bluetooth Tryck för att öppna Bluetooth-sviten

FM-tuner Tryck för att öppna FM-radiokällan

USB Tryck för att öppna USB-källan

iPod Tryck för att öppna ljuduppspelningskällan (Apple)

BT-musik Tryck för att öppna BT-musikkällan

DAB+ Tryck för att öppna DAB+-radiokällan

HUVUDMENYNS IKONER

Du kan navigera genom huvudmenyns sidor genom att svepa eller trycka på de orange 
sidmarkeringarna längst ner på varje sida.
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MEDIA- OCH LJUDKÄLLOR

Funktion Ikon Manövrering

USB Tryck för att öppna USB-källan

iPod Tryck för att öppna ljuduppspelningskällan (Apple)

BT-musik Tryck för att öppna BT-musikkällan

Android Auto Tryck för att starta Android Auto

Apple CarPlay Tryck för att starta  Apple CarPlay

HDMI Tryck för att öppna HDMI-källa

FM-tuner Tryck för att öppna FM-radiokällan

DAB+ Tryck för att öppna DAB+-radiokällan

Du kan komma åt/öppna anslutna interna eller externa källor genom att trycka på huvudikonen enligt 
följande lista.

EXTERNA KÄLLOR

Funktion Ikon Manövrering

HDMI Tryck för att öppna HDMI-källa

Kamera Tryck för att öppna kamerakälla

Android Auto Tryck för att starta Android Auto

Apple CarPlay Tryck för att starta  Apple CarPlay

AV/IN Tryck för att öppna AV/IN-källan

Externa källor

  

OBS
Ikoner i huvudmenyn är grå för källor som inte är anslutna till enheten.

För att välja och öppna externa källor som HDMI, kamera, AV/IN, Android Auto eller Apple CarPlay 
måste de länkas eller anslutas fysiskt till enheten. 
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Funktion Ikon Manövrering

Tillbaka Tryck för att gå upp eller tillbaka en nivå

Klocktid Visa tid (ingen interaktion möjlig)

Trafikmeddelanden Trafikmeddelanden via FM-radio 
(om funktionen är inställd till aktiv)

Volym Visar den aktuella uppspelningsvolymen

ALT Tryck för att välja/starta en tidigare tilldela funktion 
Inställningar → Diverse → ALT skärmknapp

Ingen DAB-signal Den här ikonen anger att det inte finns någon DAB-signal, 
eller att ingen DAB-antenn är ansluten till enheten.

STATUSFÄLT (”INFO BAR”)

”Infobaren” i skärmens övre del visar TA, volym och tid men har också två viktiga reglage för att 
manövrera enheten: TILLBAKA (till vänster) och ALT (till höger).

SÖK- OCH INMATNINGSFUNKTION

Tangentbordet för sökning och inmatning är baserat på systemlayouten i Android OS. QWERTY- 
eller QWERTZ-layout tilldelas automatiskt vid val av systemspråk.

Funktion Ikon Manövrering

Sök Markör och textinmatningsfält

Radera
Tryck för att radera ett nummer, en bokstav eller ett tecken

Håll intryckt för att radera hela strängen

Tillbaka Tryck för att avsluta sökningen eller inmatningen 

Stora/små
Tryck för att välja små/stora bokstäver för poster

Tryck två gånger för att skriva alla bokstäver eller siffror med 
stora bokstäver

Listvy Tryck för att visa alla sökresultat/fullständig lista

Öppna 
tangentbord Tryck för att öppna tangentbordet
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FM RADIO

FM RDS-källmenyn har en kontroll-/styrdel på höger sida för snabb och bekväm justering vid uppspelning av 
FM-radio. 

Funktion Ikon Manövrering

Kanalsökning 
uppåt

Tryck för att börja den automatiska FM-kanalsökningen uppåt 
på frekvensbandet

Kanal Kanalnamn/kanalfrekvens

Kanalsökning 
nedåt

Tryck för att påbörja den automatiska FM-kanalsökningen 
nedåt på frekvensbandet

Omslag Visar radiokanalens grafik eller omslagsbilden för artisten 

Infodisplayområde Svep med fingret åt vänster eller höger för att öppna sparade 
FM-kanaler föregående/nästa

Funktion Ikon Manövrering

Info Tryck för att visa kanalinformation

Frekvens
Skala Tryck för att öppna FM-kanalers frekvensskala 

Förinställning Tryck för att visa listan med sparade FM-kanaler

Tuner-
inställning Tuner-inställningar

TA Tryck för att aktivera eller avaktivera automatiskt växling till 
RDS-trafikmeddelanden 

FM/DAB-
växlare Tryck för att växla till DAB

Styr- och kontrollavsnitt

Displayens mittdel

FM-STAPELLÄGE

Med FM-inställningsläget (tryck på kugghjulsikonen) kan du tilldela två olika driftlägen till båda 
kanalfrekvenspilarna: manuella steg om 100 kHz eller autosökning (stanna vid nästa kanal). Se sidan 18.

Funktion Ikon Manövrering

Kanalfrekvens UPP Tryck för att starta manuella 100 kHz-steg eller automatisk 
sökning uppåt efter FM-kanaler

Kanal 
Frekvensinmatning

Tryck för att öppna knappsatsen för direkt inmatning av 
frekvens

Kanalfrekvens NED Tryck för att starta manuella 100 kHz-steg eller automatisk 
sökning nedåt efter FM-kanaler

Stapelskala Håll intryckt för att skjuta frekvensmarkören till valfri position. 
Tryck för att ställa in önskad frekvens på skalan 



18 Rev.C   19 Rev.C

MANUELL FM-KANALSÖKNING

Funktion Ikon Manövrering

Kanalfrekvens 
UPP

Tryck för att autosöka/söka manuellt uppåt, beroende på 
inställning

Kanalfrekvens Tryck för att öppna och stänga direkt inmatning av 
kanalfrekvens via knappsats

Kanalfrekvens 
NED

Tryck för att autosöka/söka manuellt nedåt, beroende på 
inställning

Skala Skaldisplay radiofrekvens

Radera Tryck för att radera en siffra
Håll intryckt för att radera hela textsträngen

Knappsats Alternativ för direkt inmatning av frekvens

OK Tryck för att bekräfta frekvensen

När du trycker på frekvensvisningsområdet öppnas den numeriska knappsatsen och du kan ange 
kanalfrekvensen direkt.

FM-INSTÄLLNING 

Funktion Ikon Manövrering

AF Alternativ frekvens PÅ/AV

REG Inställning för att hålla AF i det regionala (lokala) 
kanalfrekvensområdet.

SÖK Inställning för att välja automatisk eller manuell kanalsökning. 

TMC Version Visar den aktuella TMC-versionen

TA Tryck för att aktivera eller avaktivera automatiskt växling till 
RDS-trafikmeddelanden

Här kan du ställa in viktiga FM RDS-baserade inställningar, t.ex. AF och REG.
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FÖRINSTÄLLNINGAR FÖR FM-KANALER

Funktion Ikon Manövrering

Föregående sida Tryck för att växla till föregående förinställda sida 

Nästa sida Tryck för att växla till nästa förinställda sida 

Välja kanal/spara 
kanal

Tryck för att välja en tidigare sparad radiokanal. Håll kanalen 
intryckt för att spara den aktuella radiokanalen på någon av 
knapparna för förinställda kanaler 

Välj en tidigare lagrad FM-radiokanal genom att trycka på knappen för förinställda kanaler.

DAB+ RADIO

Funktion Ikon Manövrering

FM/DAB+-växlare Tryck för att växla till FM-tuner-källa

Info Tryck för att visa kanalinformation - huvuddisplay

Lista Tryck för att öppna kanallistan (visa alla kanaler som för 
tillfället kan tas emot i området)

Förinställning Tryck för att visa listan med sparade DAB-kanaler

Inställning Tryck för att ställa in inställningarna för DAB+-funktionerna

Funktion Ikon Manövrering

Kanal upp Tryck för att gå till nästa kanal
Håll intryckt för att gå till nästa ensemble

Kanalinfo Kanalnamn/ensembleinfo

Kanal nedåt Tryck för att gå till föregående kanal
Håll intryckt för att gå till föregående ensemble

Bildspel Radiokanalens illustration/visning av artist (”MOT-bildspel”)

Info-display-område

Svep med fingret åt vänster eller höger för att växla mellan 
förinställda kanaler
Förinställt bildspelsområde (inspelad kanallista): Svep med 
fingret åt vänster eller höger för att bläddra i kanallistan

Kanallista gå bakåt
(Listrullning) Håll intryckt för att få kanallistan att gå bakåt

Förinställt bildspel
(inspelad kanallista)

DAB+ kanallistans förvisning av illustration/visning av artist, 
i förekommande fall

Kanallista gå framåt
(Listrullning) Håll intryckt för att få kanallistan att gå framåt

DAB+-källmenyn har ett styr- och manöverfält på displayens högra sida för snabb och bekväm 
justering av DAB+-funktioner i uppspelningsmenyn.

Styr- och kontrollavsnitt
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DAB+ ENSEMBLE OCH KANALLISTA

Tryck på en ensemble för att öppna den relaterade DAB+-kanallistan i respektive ensemble. 
Kanallistan följer det ursprungliga ensemblevisningsformatet och listsekvensen exakt.

Funktion Ikon Manövrering

Val av 
radiokanal Tryck för att välja en specifik radiokanal i listan

Listrullning Håll intryckt för att flytta skjutreglaget till kanallistan uppåt och 
nedåt

När den första sökningen av DAB+-bandet har genomförts visar enheten alla DAB+-ensembler och 
radiokanaler med tillräcklig signalstyrka. Ensemblelistan och dess innehåll uppdateras regelbundet 
automatiskt.

Funktion Ikon Manövrering

Urval av 
ensemblelistor

Tryck för att öppna en ensemble, visa den tilldela de DAB+-
radiokanallistan

Listrullning Håll intryckt för att flytta skjutreglaget till ensemblelistan uppåt och 
nedåt

Tillbaka Tryck för att gå tillbaka eller upp en nivå

DAB+ INSTÄLLNING

Funktion Ikon Manövrering

DAB-DAB 
Following Tryck för att slå PÅ/AV DAB-DAB-kanal-following 

FM-DAB 
Following Tryck för att slå PÅ/AV FM-DAB-kanal-following

DAB 
fantommatning 
antennuttag

Tryck för att slå PÅ/AV 12V-fantomströmförsörjningen av 
DAB-antennuttaget på enhetens baksida

DAB 
Inbyggd 
programvara

Visar den aktuella inbyggda programvaruversionen för DAB+

TPEG 
Version Visar den aktuella TPEG-versionen

På inställningssidan för DAB+-tunern kan du definiera viktiga funktioner, t.ex. DAB<>DAB och 
FM<>DAB following. Och aktivera fantomströmförsörjning för DAB-antennuttaget.

  

OBS
FM-DAB-following-funktionen arbetar med en statisk funktionsalgoritm. Beroende på 
utsändningsområdet kan växlingsresultatet  variera.
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FÖRINSTÄLLNINGAR FÖR DAB+ KANALER

Välj en tidigare lagrad DAB+-radiokanal genom att trycka på knappen för förinställda kanaler.

Funktion Ikon Manövrering

Föregående 
sida Tryck för att växla till föregående förinställda sida 

Nästa sida Tryck för att växla till nästa förinställda sida 

Välja kanal/
spara kanal

Tryck för att välja en sparad DAB+-kanal. Håll kanalen intryckt 
för att spara den aktuella radiokanalen på någon av knapparna 
för förinställda kanaler 

USB/BT A2DP/iPOD (LJUD) MEDIA

Funktion Ikon Manövrering

Skivomslag Om det finns ett omslag sparat för musikmediet visas det.
Den här funktionen stöds inte för BT-ljuduppspelning.

Artist Information om artisten

Spår Information om spåret

Album Information om albumet

Genre Information om genren eller annan specialinfo

Tillbaka

Tryck för att gå till föregående spår
Håll intryckt för att spola bakåt

Svep åt vänster för att gå till föregående spår

Spela Tryck för att spela ett spår

Paus Tryck för att pausa ett spår

Framåt

Tryck för att gå till nästa spår
Håll intryckt för att börja spola framåt

Svep åt höger för att gå till nästa spår

Uppspelningstidslinje Tryck eller skjut för att gå fram eller tillbaka inom ett spår

Diverse information som visas i källmenyn för ljuduppspelningen (USB, BT A2DP, iPOD etc.).
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Funktion Ikon Manövrering

Spellista Tryck för att visa mappen och spårlistan  
Den här funktionen stöds inte för BT-ljuduppspelning.

Smart-spellista Tryck för att lägga till ett spår i egen spellista 
Den här funktionen stöds inte för BT-ljud eller iPod

Favoriter Tryck för att lägga till ett spår i en FAV-spellista 
Den här funktionen stöds inte för BT-ljud eller iPod

Video <-> 
ljudkälla

Tryck för att växla mellan ljud- och videouppspelning. 
Den här funktionen stöds inte för BT-ljud eller iPod

Blanda Tryck för att slå på slumpvalsfunktionen i den mapp som spelas 
upp

Upprepa Tryck för att upprepa ett spår eller en komplett musiksamling 
automatiskt

Källa Tryck för att gå till nästa tillgängliga källa
(Tillgängliga källor är USB, iPod och BT-musik)

Styrnings- och funktionsfältet på höger sida av mediamenyn för ljuduppspelning fortsätter att spela 
listor, favoriter och det externa USB-minnet.

USB/BT A2DP/iPOD (LJUD) MEDIASTYRNINGS- OCH FUNKTIONSFÄLT BT-MUSIK (A2DP)

  

OBS
De listade funktionerna beror på den länkade mobilen, installerade programvaruversioner och 
graden av kompatibilitet.

A2DP RVC-gränssnittet interface ger möjlighet att spela upp, pausa och hoppa över spår på tidigare 
länkade smartphones i ljuduppspelningsläget. iD3-tagg-metadata kan bara visas när taggdata ingår 
i spåret som strömmas. 
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iPOD (LJUD)

Ordningen för de visade artisterna ställs in i den mobila Apple-enheten och kan inte ändras eller 
anpassas.

Funktion Ikon Manövrering

Mapp (översta) Tryck för att gå till nästa högre nivå

Mapp Tryck för att gå till den översta mappnivån
Håll nedtryckt för att gå till hårddisköversikten (rotnivån)

Låt Lista efter låt

Artist Lista efter artist

Album Lista efter album

Smart-spellista Tryck för att öppna smart-spellistan (visar skapade spellistor) 

FAV-lista Tryck för att öppna FAV-spellistan

Sök Tryck för att öppna sökknappsatsen

Rulla
Rulla i listan:
Håll intryckt för att flytta skjutreglaget uppåt eller nedåt
Håll ditt finger på listan för att flytta listan uppåt eller nedåt

Det finns olika spellistor. Vi skiljer generellt mellan vanliga och särskilda spellistor (smart spellistor 
och favoritspellistor).

SPELLISTA (LJUD)
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SMART-SPELLISTA (LJUD)

Med den här funktionen kan du hantera spellistorna som skapades med funktionen smarta spellistor. 
Det går att byta namn på spellistorna.

Funktion Ikon Manövrering

Spellistans 
namnfält Tryck för att gå till nästa högre nivå

Redigeringsläge  
för spellistor

Tryck för att redigera en spellista (redigeringsläge)

Tryck för att radera en spellista

Tryck för att byta namn på en spellista

Tryck för att avbryta redigeringsläget för spellistor

Låtredigeringsläge

Tryck för att redigera en låt i en spellista (redigeringsläge)

Tryck för att radera en låt i en spellista

Tryck för att flytta en låt i spellistan
(Lägg till en låt i en annan spellista)

Tryck för att avbryta redigeringsläget

Rulla
Rulla i listan:
Håll intryckt för att flytta skjutreglaget uppåt eller nedåt
Håll ditt finger på listan för att flytta listan uppåt eller nedåt.

FAV-SPELLISTA (LJUD)

Med den här spellistan kan du snabbt och lätt lägga till en låt i en fast favoritspellista.

Funktion Ikon Manövrering

Spellistans 
namnfält

Ingen funktion, endast textfält.
Obs! Det går inte att byta namn på FAV-spellistan.

Radera Tryck för att radera en låt i en FAV-spellista

Rulla
Rulla i listan:
Håll intryckt för att flytta skjutreglaget uppåt eller nedåt
Håll ditt finger på listan för att flytta listan uppåt eller nedåt.
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För videouppspelning via USB måste parkeringskabeln vara ansluten när enheten installeras. Utan 
den här anslutningen förblir skärmen svart.

VIDEO-MEDIA: HÅRDDISK

Funktion Ikon Manövrering

Hoppa inom spår Tryck för att gå direkt till önskad position
Skjut för att nå den önskade positionen

Video<->ljud-källa Tryck för att växla mellan ljud- och videouppspelning. 
Den här funktionen stöds inte för BT-ljud eller iPod

Tillbaka Tryck för att gå tillbaka till föregående avsnitt

Spela Tryck för att spela en film

Paus Tryck för att pausa en film

Framåt Tryck för att gå framåt till nästa avsnitt

Spellista Tryck för att visa mappen och spårlistan 
Den här funktionen stöds inte för BT-ljud

Blanda Tryck för att slå på slumpvalsfunktionen i den mapp som 
spelas upp

Upprepa Tryck för att upprepa en film eller en komplett videosamling 
automatiskt

SPELLISTA (VIDEO)

Funktion Ikon Manövrering

Mapp Tryck för att gå till den översta mappnivån
Håll nedtryckt för att gå till hårddisköversikten (rotnivån)

Tillbaka Tryck för att gå tillbaka till föregående avsnitt

Spela upp/
pausa

Tryck för att spela upp en film eller en video
Tryck för att pausa en film eller en video

Framåt Tryck för att gå framåt till nästa avsnitt

Blanda Tryck för att slå på slumpvalsfunktionen i den mapp som spelas 
upp

Upprepa Tryck för att upprepa en film eller en komplett videosamling 
automatiskt

Video <-> 
ljudkälla

Tryck för att växla mellan ljud- och videouppspelning. Den här 
funktionen stöds inte för BT-ljud eller iPod

Rulla
Rulla i listan:
Håll intryckt för att flytta skjutreglaget uppåt eller nedåt
Håll ditt finger på listan för att flytta listan uppåt eller nedåt

  

VARNING
Det är förbjudet enligt lag att spela upp videofiler när man kör. Därför stängs skärmen av när bilen 
är i rörelse. Endast ljud spelas upp.

Spellistan (video) visar videofilerna på USB-datamediet med deras filnamn. I den här listan är det 
väldigt enkelt att skjuta reglaget uppåt eller nedåt. 
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HDMI/AV/IN

Funktion Ikon Manövrering

HDMI Tryck för att öppna HDMI-källäge

Genom att trycka på HDMI-ikonen öppnas HDMI-källan om en kompatibel HDMI-källa är ansluten, 
till exempel ett videospel, smartphone, surfplatta, bärbar dator.

Funktion Ikon Manövrering

AV/IN Tryck för att öppna AV/IN-källäget

Genom att trycka på AV/IN-ikonen öppnas AV/IN-källan om en kompatibel AV/IN-källa är ansluten, 
till exempel ett videospel, smartphone, surfplatta, bärbar dator.

Tryck på kameraikonen för att starta det manuella kameraläget när en kamera av typ CVBS har 
anslutits till enhetens kameraingång.

Funktion Ikon Manövrering

Kamera Tryck för att öppna kamerakälla

Växla mellan 
kameror

Tryck för att växla sekventiellt mellan de tre kamerorna 
(CAM-1 > CAM-2 > CAM-3)
Du kan också utföra motsvarande kommando genom att trycka 
kort på SmartDial

KAMERA
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STÖDLINJER I KAMERA

Bekväm parkeringsassistans med tre individuellt justerbara stödlinjer i kameran.

Funktion Ikon Manövrering

Inställningar Tryck för att justera linjerna 

Visning Tryck för att visa eller dölja linjerna

Linjefält Visa linjefälten (1–3) med pilarna 
för att ändra nivåerna.

Tillbaka Tryck för att lämna inställningsmenyn

Ihop ►◄ Tryck för att göra fältet smalare

Isär ◄► Tryck för att göra fältet bredare

Upp ▼ Tryck för att flytta det aktuella fältet närmare

Ned ▲ Tryck för att flytta det aktuella fältet längre bort 

Grundinställning Tryck för att återställa linjerna till grundinställningen 

  

OBS
För att utföra kalibrering av hjälplinjerna backar du parallellt med parkeringsrutans linjer och 
centrerar mot början av parkeringsrutan.

MED ANDROID AUTO

Med Google Android Auto kommer du åt kompatibla appar och onlinetjänster på din Android smartp-
hone i din husbil och kan styra dem intuitivt via skärmen på din ZENEC-enhet eller med röstassistent 
från Google. 

FÖRBEREDELSER:
•  Ladda ner Android Auto-appen från Google Play-butiken. 
•  Anslut Android-smartphonen till ZENEC-enhetens USB-anslutning.  
•   För att använda handsfree-funktionen på Android Auto ansluter du Android-smartphonen till 

ZENEC-enheten via Bluetooth. Beakta kapitlet ”Bluetooth (handsfree-system) → Länkning”.  

IDRIFTTAGNING: 
1.  Vid idrifttagningen får inte bilen vara i rörelse och handbromsen måste vara ansatt.
2.  Tryck på Android Auto-ikonen i ZENEC-enhetens huvudmeny för att välja Android Auto-källan. 
3.  Följ dialogen på ZENEC-enheten för att installera Android Auto.  
4.  När idrifttagningen är klar visas användargränssnittet för Android Auto på ZENEC-enhetens skärm.

MED ANDROID AUTO



38 Rev.C   39 Rev.C

APPLE CARPLAY

Med Apple CarPlay kommer du åt kompatibla appar och onlinetjänster på din iPhone i din bil och kan 
styra dem intuitivt via skärmen på din ZENEC-enhet eller med röstassistenten Siri från Apple.

ANVÄNDA APPLE CARPLAY
FÖRBEREDELSER:
• Anslut en kompatibel iPhone till BAKSIDANS USB-1 kontakt på ZENEC-enheten.
• Bluetooth kommer att automatiskt upprättas vid första anslutningen till BAKSIDANS USB. .
• Lås upp din iPhone.

IDRIFTTAGNING:
1. Vid idrifttagningen får inte fordonet vara i rörelse och handbromsen måste vara ansatt.
2. Tryck på CarPlay-ikonen i ZENEC-enhetens huvudmeny för att välja CarPlay-källan.
3. När idrifttagningen är klar visas användargränssnittet för CarPlay på ZENEC-enhetens skärm.

HANTERING AV ANDROID AUTO

  

   OBS
●   Android Auto är eventuellt inte tillgängligt på alla enheter och är inte tillgängligt i alla länder och 

regioner.  
●   För att använda Android Auto med din Android-smartphone måste minst Android 5.0 (Lollipop) 

eller en senare version av Androids operativsystem vara installerad på din smartphone. 
●   För att använda Android Auto på din ZENEC-enhet måste du ställa in tid och datum korrekt på din 

ZENEC-enhet. Beakta kapitlet ”Inställningskommandon → System → Inställn. klocka och datum”.  
●  För mer detaljerad information om Android Auto går du till

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

    







Objekt Ikon Manövrering

1 Användargränssnitt Android Auto

2 Navigering

3 Telefoni

4 Öppna användargränssnittet för Android Auto

5 Mediauppspelning

6 Öppna ZENECs huvudmeny

7 Aktivera röststyrning på Android Auto

8 Statusinformation för smartphone (kan variera beroende på modell)
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APPLE CARPLAY MANÖVRERING





Objekt Ikon Manövrering

1 Tryck för att visa hemsidan för CarPlay

2 Tryck för att öppna huvudmeny för ZENEC

3 Tryck på vilken som helst av APP ikonerna för att starta appen

4 iPhone status information





  

 OBS
●   CarPlay finns inte tillgänglig på äldre iPhones.  
●   För att använda CarPlay med din iPhone,måste du ha installerat minst iOS 7.1.x eller en senare 

version av Apples operativsystem.
●   För mer detaljerad information om Apple CarPlay, var god gå till  

https://www.apple.com/de/ios/carplay/

BLUETOOTH (HANDSFREE-SYSTEM)

OM DET HÄR KAPITLET 

Det här kapitlet beskriver hur du använder handsfree-systemet. Dessutom beskrivs alla 
utrustningsvarianter och funktioner i ZENEC BT-systemet.

  

VARNING
Nätverkstäckningen beror på ett antal faktorer, t.ex. nätverksleverantören och bilens geografiska 
position. Tunnlar, underfarter, parkeringshus eller instängda gator i städer kan leda till att 
anslutningen avbryts. Värmeskyddsglas och metalldekaler på fordonets fönster kan också 
avbryta anslutningen.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
  

VARNING
Det är inte tillåtet att använda mobiltelefonen med handen under körning. För bara in data eller 
gör ändringar via ZENEC-systemet när bilen är parkerad eller trafiksituationen tillåter.
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Funktion Ikon Manövrering

Enhetshanterare Tryck för att öppna enhetshanterarsidan

Telefonbok Tryck för att öppna telefonboken i den smartphone som för 
tillfället är länkad

Favoriter Tryck för att öppna lagrade favoriter

Samtalslista Tryck för att öppna samtalslistorna

Numerisk 
knappsats Tryck för att öppna den numeriska knappsatsen

Bluetooth-
inställning

Tryck för att ändra de viktigaste inställningarna för BT-
användning

Skanning 
(sökning) Tryck för att söka efter en ny Bluetooth-enhet

KONTROLL- OCH FUNKTIONSFÄLT (HÖGER)

Den vertikala kontrollen och funktionsfältet på Bluetoothsidans högra sida är till för att 
starta enhetshanteraren, öppna telefonboken, favoriter, samtalslistor, numerisk knappsats, 
Bluetoothinställningar och skanning (BT-enhetssökning).

Funktion Ikon Manövrering

Enhetshanterare Tryck för att länka, koppla från eller hantera mobila enheter

Funktion Ikon Manövrering

Länka Tryck för att återansluta en länkad Bluetooth-enhet

Koppla från Tryck för att koppla från en länkad Bluetooth-enhet

Radera Tryck för att ta bort en Bluetooth-enhet från listan 
(kräver att enheten kopplas in på nytt)

ENHETSHANTERARE

BT-funktionen på enheten måste vara aktiverad för att anslutningsprocessen ska starta. Följ 
smartphone-tillverkarens anvisningar om att länka enheten.

Ikon Betydelse

Den här ikonen anger att den länkade Bluetooth-enheten har stöd för HSP/HFP 
och kan användas via handsfree-systemet. 

Den här ikonen anger att den länkade externa Bluetooth-högtalaren har stöd för 
SBC/A2DP och kan användas för att strömma ljud via handsfree-systemet.
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LÄNKA

Via ZENEC-systemet

Funktion Ikon Manövrering

Skanning 
(sökning)

Tryck på SCAN-ikonen för att starta en sökning efter BT-enheter. 
Välj den önskade mobila enheten som du vill synkronisera med 
ZENEC-systemet från listan. Följ anvisningarna när du har valt 
enheten.

Via mobilenheten

Funktion Ikon Manövrering

Sök
Se till att ZENEC-systemet finns i enhetshanterarvyn, annars 
kommer inte ZENEC-systemet att vara synligt för andra enheter. 
Följ anvisningarna i enhetshanteraren om länkning.

Autom. anslutning

När en mobilenhet har anslutits till ZENEC-systemet länkas den automatiskt när ZENEC-systemet 
startas. Vid kortvariga avbrott kommer ZENEC-systemet att försöka skapa en ny anslutning. 

  

OBS
Första gången din mobila enhet länkas ska du aktivera anslutningsbekräftelsen permanent på 
enheten, annars kan det inträffa funktionsfel under den automatiska anslutningen.

Att ansluta en smartphone till Zenec-enheten via Bluetooth är det första steget i länkningsproceduren. 

Ikon Funktion

Mobiltelefon ansluten för tillfället

Batterikapaciteten för den mobiltelefon som för tillfället är ansluten

Signalstyrkan för det aktuella mobila nätverket

Indikator för BT A2DP-källäget, om A2DP (SRC)-läget är aktivt
(Överföring av ljudsignal till extern Bluetooth-högtalare eller hörlurar)

BLUETOOTH -STATUSFÄLT

BLUETOOTH-INSTÄLLNING

På inställningssidan för Bluetooth kan du ändra inställningarna för Bluetooth-användning. Tryck på 
motsvarande knapp/fält för att ändra någon av de listade inställningarna.

Funktion Ikon Manövrering

Bluetooth-
inställningar Tryck för att ställa in inställningarna för BT-användning

Autoanslutning PÅ/AV

Kontaktordning 1. via kontakternas förnamn
2. via kontakternas efternamn

Mikrofon Intern = i enheten
Extern = bara om den har installerats

Mik.förstärkn. Tryck för att ställa mik.förstärkn. från 1 till 3
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TA EMOT/AVSLUTA INKOMMANDE SAMTAL (VIA ENHET)

Tryck på  i kontroll-/hanteringspanelen för att öppna den numeriska knappsatsen. 
Knappa in det fullständiga önskade telefonnumret med knappsatsen. Tryck på  för att skapa 
anslutningen. Displayen ändras nu till samtalsanslutningsvyn. 

RINGA ETT SAMTAL MED DEN NUMERISKA KNAPPSATSEN

Funktion Ikon Manövrering

Ta emot Tryck på den gröna luren för att ta emot samtalet

Neka Tryck på den röda luren för att neka det inkomma samtalet

Avsluta Tryck på den röda luren för att avsluta samtalet

RINGA ETT SAMTAL MED TELEFONBOKEN

Tryck på  i kontroll-/hanteringspanelen för att öppna telefonboken. 
Välj vem du vill ringa upp i telefonboken och skapa en anslutning genom att trycka på . 
När du har tryckt på en kontakt öppnas kontaktuppgiftvyn. 

  

OBS
Beroende på de befintliga numren i mobiltelefonen och antalet poster i telefonboken kan den 
första synkroniseringen ta flera minuter.

Funktion Ikon Manövrering

Diskret Tryck för att flytta samtalet från handsfree-systemet till 
mobiltelefonen eller tvärtom

Ställ konver-
sationen i 
ljudlöst läge

Koppla bort/på mikrofonen

Numerisk 
knappsats

Tryck för att visa den numeriska knappsatsen
Behövs om ytterligare siffror ska anges under samtalet 
(call center etc.)

Tillbaka Tryck för att gå tillbaka till föregående nivå

  

OBS
Du kan använda telefonboken eller samtalslistor utan problem. Se till att du bekräftar att dataåt-
komst till smartphonen är aktiverad. 

BLUETOOTH-MENY
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Funktion Ikon Manövrering

Sök Tryck för att öppna knappsatsen för kontaktsökning 

Rulla
Rulla i listan:
Håll skjutreglaget intryckt för att flytta det uppåt eller nedåt, listan 
visas i bokstavsordning.

Kontakter i 
telefonboken

Tryck för att gå till kontaktlistan.
Det går att synkronisera upp till 1 000 kontakter per länkad 
mobiltelefon. Det spelar ingen roll om kontakterna är sparade i 
telefonboken eller på SIM-kortet.

Kontaktlista Tryck för att visa telefonnummer på respektive kontaktpost

Ringa/ta 
emot Tryck på den gröna luren för att ringa/starta samtalet

Lägg till 
favorit

Tryck för att lägga till en ny favorit
Tryck igen för att ta bort en favorit

Kontakter

TELEFONBOK

När smartphonen har länkats och telefonen har synkroniserats visar enheten den fullständiga 
kontaktlistan. Du kan lägga till favoritkontakter direkt.

Funktion Ikon Manövrering

Samtalslista Tryck för att se alla samtalslistor

Missade samtal Tryck för att bara se missade samtal

Mottagna 
samtal Tryck för att bara se mottagna samtal

Ringda samtal Tryck för att bara se uppringda (utgående) samtal

Funktion Ikon Manövrering

Missade Poster med denna ikon anger samtal som du har missat

Inkommande Poster med denna ikon anger samtal som du har tagit emot

Kontaktade Poster med denna ikon anger utgående samtal

SAMTALSLISTOR

Om en kompatibel mobiltelefon ansluts synkroniseras samtalslistorna från mobiltelefonen med 
BT-handsfreesystemet (proceduren kan ta några minuter beroende på antalet kontakter). När 
synkroniseringsprocessen är klar kommer du åt följande loggar:
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FAVORITER

På den här sidan kan du länka åtta eller fler telefonnummer som favoriter. Du kan välja valfritt nummer i 
telefonboken och spara det som favorit, de enda undantagen är e-postadresser och adresser.

  

OBS
Alla favoriter är synliga för alla användare på enheten eftersom de sparas i enhetens minne.

  

OBS
Ändrade uppgifter på mobiltelefonen synkas inte automatiskt med de sparade favoriterna. 
Om du vill ändra telefonnummer måste ändringen överföras manuellt till favoriterna genom att ta 
bort den befintliga favoriten och tilldela det nya numret.

Funktion Ikon Manövrering

Sparad favorit Tryck för att ringa/starta ett samtal med en sparad favorit

Tilldela 
ny favorit

 Tryck för att lägga till en ny favoritkontakt

  Välj önskat nummer från telefonboken och bekräfta med 
den här  ikonen

Radera Tryck för att ta bort en sparad favorit 

FJÄRRKONTROLLSAPP FÖR SMARTPHONES

Med ZENEC SP REM-appen för iOS- och Android-smartphones kan du smidigt hantera 
ljudfunktioner (volym, paus, stopp) och växla mellan ljudkällor på Z-E3766.

Gör så här för att installera ZENEC SP REM-appen på din smartphone:
1. Gå till din officiella Android Google Play-butik och sök efter appen ”ZENEC SP REM”
2. Installera ZENECs fjärrkontrollsapp för smartphones

Apple iOS-version:
Gör så här för att installera ZENEC SP-REM-appen på din iPhone-iPad:
1. Gå till din officiella Apple App-butik och sök efter appen ”ZENEC SP-REM”
2. Installera ZENECs app för fjärrkontroll av Apples iPhone/-iPad

  

OBS
Se till att din smartphone är ansluten till ZENEC-enheten via Bluetooth när du använder 
fjärrkontrollsappen, annars kan du inte använda fjärrkontrollsfunktionerna för ljud.
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Funktion Ikon Manövrering

Stäng Tryck för att stänga M-zonens källval

BT-SRC (EXT 
BT A2DP-källäge)

Tryck för att aktivera eller avaktivera ext. BT-källäge 
(ljudströmning till extern Bluetooth-högtalare eller -hörlur)

A/V-IN Tryck för att komma åt externt ljud/video

M-zon AV Tryck för att stänga av M-zonen

MULTIZON (BAKSÄTETS UNDERHÅLLNINGSSYSTEM)

A/V-IN
Om ytterligare högtalare ansluts till ZENEC-systemet kan den här kombinerade ljud/video-ingången 
användas för att ansluta många olika typer av externa enheter och spela upp oberoende av den 
faktiska uppspelningen på de extra högtalarna.
BT A2DP SRC-läge för BT-högtalare
Med den här funktionen kan den faktiska ljuduppspelningen spelas upp/strömmas till externa BT-högtalare.

  

OBS
När du använder en extern BT-högtalare måste du kontrollera att den är ansluten till din enhet via 
Bluetooth. Beakta även kapitlet Bluetooth.

NAVIGERING

För ZENEC-enheterna Z-E3766 finns ett navigeringspaket tillgängligt separat. Detta paket kommer 
med en flerspråkig snabbstartsmanual och navigeringsprogramvara på ett microSDHC-kort. 
Bilderna som visas på denna och nästa sida samt anvisningarna är hämtade från denna lösning.

  

OBS
Kartuppdateringar kan genomföras genom att gå till https://zenec.naviextras.com/shop/portal. 
Säkerhetsinstruktioner: se sidan 4.

Funktion Ikon Manövrering

Navigering Tryck för att starta navigeringen och visa kartvyn
(endast om microSD-kortet insatt i enheten)

UPPDATERING AV NAVIGERING
Aktivering av den 36 månadersperioden med fria uppdateringar av kartprogramvaran påbörjas när 
ZENEC-systemet har slagits på och bilen har körts >10 km. 

Krav
 1. PC eller bärbar dator med Windows 7 eller senare, en SD-kortläsare samt 

bredbandsuppkoppling. Apple OS stöds ej.
 2. Ett aktiverat microSD-kort med navigeringskarta (fast innehåll) 
 3. Senaste versionen av Naviextras verktygslåda installerad på din dator. 
  Nedladdningslänk: https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads

Gör så här för att uppdatera din ZENEC-enhet med nya kartor:

 1.  Gå till https://zenec.naviextras.com/shop/portal och ställ in ett användarkonto med ett lösenord 
och de personliga uppgifterna för din navigeringsenhet.

 2.  Ladda ner verktygslådan: Nedladdning Naviextras Toolbox. Läs genom programinstruktionerna 
innan du utför några ytterligare steg. Verktygslådan uppdateras regelbundet. Ladda därför 
alltid ner den senaste versionen av verktygslådan om du vill göra en kartuppdatering senare. 
Det säkerställer att alla dataöverföringsfunktioner har optimal kompatibilitet.
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KARTOR

Avancerade vägbeskrivningar

Högupplösta 3D-kartor

Snabb och enkel beräkning av färdväg

INSTALLERA NAVIGERINGSPROGRAMVARAN 
Innan du kan använda den medföljande navigeringsprogramvaran Z-N3756 på microSD-kortet 
måste Android-enheten (Z-E3766) förberedas genom att installera en programvara.

a.  Sätt i det medföljande microSD-kortet med navigeringsprogramvaran i kortplatsen på enheten. 
Slå på enheten.

b.  Tryck på ikonen “navigationskälla” i huvudmenyn för att starta standardinstallationsprocessen 
(illustration 1).

c.   Programvaruinstallationen genomförs i steg-för-steg-läge. Du kan följa förloppet vid 
programvaruinstallationen via ett animerat statusfält (illustration 2). Den fullständiga 
uppdateringsproceduren tar ca 30–60 sekunder.

d.  Därefter startar navigeringen automatiskt om installationen lyckades. Enheten bör nu visa 
inläsningsläget för navigeringen (illustration 3). Stäng nu navigeringsprogramvaran, stäng av 
enheten och läs informationen under ”sat-fix” nedan.

INSTRUKTIONER IDRIFTTAGNING AV NAVIGERING

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

1

2
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FÖRSTA UPPSTART NAVI (SAT FIX-PROCESS)
›   När enhetsinstallationen har avslutats ska du se till att bilen befinner sig utomhus under öppen 

himmel. Det får inte finnas några föremål ovanför bilen som påverkar GPS-mottagningen (träd, 
höga byggnader etc.).

›   Tryck på navigeringsikonen i huvudmenyn för att starta navigeringsläget. Tryck på ”Visa karta” för 
att inleda ”sök GPS”-processen.

›   Låt processen pågå i 3–5 minuter för att den s.k. sat-fix ska hinna skapas. Under den här 
perioden får inte bilen röra sig eller köras!

Online-uppdateringar (kartinnehåll + buggfixar)
Naviextras verktygslåda är ett Windowsverktyg som ger serveråtkomst till Naviextras portal.
■   Innan du uppdaterar navigeringsinnehållet på ditt microSD-kort ska du alltid ladda ner, installera 

och använda den senaste verktygslådan.
■   Innan du kan ladda ner innehåll och uppdateringar ombeds du att skapa ett användarkonto på 

Naviextras portal. När verktygslådan är installerad öppnas ett inloggningsfönster som anger att du 
kan börja skapa ett användarkonto.

■   När användarkontot är klart bör du först göra en säkerhetskopia av microSD-kortet innan du gör 
några uppdateringar. Säkerhetskopiering av data erbjuds automatiskt med verktygslådan när 
verktygslådan identifierar en giltig nav-licens på microSD-kortet.

■   Påbörja inte uppdateringen förrän du har skapat en säkerhetskopia. Säkerhetskopian gör det 
möjligt för dig att återställa paketets ursprungliga kartdata, vilket är till stor hjälp vid uppdaterings- 
eller installationsproblem som annars kan leda till kostsamma återställningsprocedurer.

■   Viktigt: Om en uppgradering med fritt eller avgiftsbelagt innehåll installeras på microSD-kortet 
måste följande två steg genomföras för att återaktivera licensen:

1) Sätt i minneskortet i din naviceiver och starta navigeringen.
 Stäng av enheten och ta bort microSD-kortet.
2)  Starta verktygslådan och anslut microSD-kortet till din PC eller bärbara dator och följ 

instruktionerna för programvaran (aktivering av licens).

INSTRUKTIONER IDRIFTTAGNING AV NAVIGERING DELAD SKÄRM FÖR NAVIGERING

När du trycker på platshållaren kommer skivomslaget eller MOT-bildspelområdet aktivera/avaktivera 
den delade skärmen för ZENEC-navigeringen, som visar den aktuella vägvisningen för den aktiva 
navigeringen.

Funktion Ikon Manövrering

Skivomslag i 
MediaPlayer

ZENEC-platshållare:

Tryck för att aktivera den delade skärmen för ZENEC-
navigeringen i MediaPlayer (USB, iPod, BT-musik)Exempel på 

skivomslag:

DAB-radio

ZENEC-platshållare:

Tryck för att aktivera den delade skärmen för ZENEC-
navigeringen i DAB-tunerkällan MOT-bildspel  

Exempel:

FM Radio

ZENEC-platshållare:

Tryck för att aktivera den delade skärmen för ZENEC-
navigeringen i FM-tunerkällan 

Delad skärm 
för navigering
(NAVI-
vägvisning)

Visa den aktiva navigeringens aktuella vägvisning

Tryck för att avaktivera den delade skärmen för ZENEC-
navigeringen
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INSTÄLLNINGSKOMMANDON

I det här kapitlet beskrivs alla parametrerings- och inställningsfunktioner i ZENEC-systemet. Observera 
att inställningar och ändrade parametrar kan ha en direkt påverkan på vardagsanvändningen av 
ZENEC-systemet.

  

OBS
Programvaruuppdateringar som gäller för den här enheten är avgiftsfria, undantaget navigerings-
motorn och kartuppdateringar. Ladda ner här: www.zenec.com/support/software-updates/ 

Funktion Ikon Manövrering

Inställning Tryck för att öppna inställningsläget

Funktion Ikon Manövrering

Disp Tryck för att dimma eller göra TFT-skärmen ljusare 
(N 100 % → 50 % → 0 % “standby” O)

DISPLAY-IKON 

Med display-ikonen kan LCD TFT-skärmens ljusstyrka dimmas eller stängas av (standby) i två steg. 
Du gör det genom att trycka på ikonen.
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INSTÄLLNING AV KÄLLOR 

Funktion Ikon Manövrering

Övrigt Tryck för att öppna diverse enhetsinställningar

BT/nätverk Tryck för att öppna inställningarna för handsfree-systemet
Tryck för att öppna nätverksinställningarna

Ljud Tryck för att öppna ljudinställningarna

TFT Tryck för att öppna displayinställningarna

Bil Tryck för att öppna bilinställningarna (parkeringsassistans etc.)

Ing. Tryck för att komma till inställningarna för videoingångarna 
(kameraingångar)

System Tryck för att öppna systeminställningarna

När du trycker på inställningsikonen öppnas den här sidan för inställning av källan som erbjuder sex 
olika källor som du kan ställa in efter dina behov.

INSTÄLLNING DIVERSE

Funktion Ikon Manövrering

Övrigt Tryck för att öppna vyn för grundläggande inställningar

Huvudmenyläge Tryck för att växla till sidlayout med 3 ikoner eller 6 ikoner

ALT-knapp ALT
Tryck för att länka källan eller funktionen till ALT-knappen: 
(CAM/NAVI/Tuner/EQ/Setup/BT-Music/BT/ DISP/iPod/USB/
HDMI/GAA/AV-IN)

ALT-
programvaru-
knapp

Tryck för att länka källa eller funktion till ALT- (HMI-) knappen
(CAM/NAVI/Tuner/EQ/Setup/BT-Music/BT/ DISP/iPod/USB/
HDMI/GAA/AV-IN)

CAM-knapp CAM Tryck för att länka källan eller funktionen till inmatningskanal för 
KAMERA (CAM-1, CAM-2, CAM-3)

Knapp-
ljudPÅ/AV
Av = akustisk bekräftelse avaktiverad
Av = akustisk bekräftelse aktiverad

OSD-språk Tryck för att ändra menyspråk

Knappfärg Tryck för att byta belysning på funktionsknappar eller 
sensorfältet

Bakgrunder Tryck för att ändra bakgrundsbild

Volym 
popup

PÅ/AV
Av = visuell volym-popup avaktiverad
På = visuell volym-popup aktiverad

Kontrollfält 
Navi-media

PÅ/AV
Av = Mediakontrollfältet visas inte i NAVI-källan
På = Mediakontrollfältet visas inte i NAVI-källan

SWC Tilldelning 
av rattstyrnings-
funktioner 
(inlärningsläge)

Klicka för att öppna SWC-tilldelningssidan (inlärningsläge)

På menysidan Övrigt kan du konfigurera diverse inställningar. Visningsläget med 3 eller 6 ikoner, PÅ/
AV för pip-ljudet, LED-färg (gul/vit) på knappbelysningen på enhetens framsida.
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BT/NÄTVERKSINSTÄLLNING

Funktion Ikon Manövrering

BT-/
nätverksinställningar Tryck för att öppna inställningarna för BT-användning

Bluetooth
PÅ/AV 
PÅ = Bluetooth-modul aktiverad 
AV = Bluetooth-modul avaktiverad

BT-röstkanal
1: Förare: Samtalets ljud spelas bara upp på förarsidan. 
2:  Fram: Samtalets ljud hörs på båda sidorna (i hela 

området fram).

Wi-fi
PÅ/AV 
PÅ = Wi-fi aktiverat
AV = Wi-fi avaktiverat

I BT-/nätverksinställningen kan du göra viktiga ändringar för optimal Bluetooth-hantering. Tryck på 
PÅ/AV-knappen på önskat fält för att verkställa en ändring. 

LJUDINSTÄLLNING 

Funktion Ikon Manövrering

Ljud Tryck för att öppna och konfigurera ljudinställningar

Förinställningar

Tryck på någon av förinställningarna för att ändra profilen (pop/
klassiskt/rock etc.) 
Alla ändringar som görs i expertläget vid equalizern sparas 
under förinställningen ”Användare”.

Expertläge Tryck för att aktivera eller avaktivera expertläget. Öppnar de 
avancerade alternativen för ljudkonfigurering.

Volym Tryck för att ställa in inledande volym och källans volym

Snabb 
ljudstyrning

Tryck för att öppna snabbinställningarna för ljud (loudness/bass 
boost etc.). De kan också öppnas genom att trycka länge på 
hem -knappen.

På ljudmenysidan kan du göra ändringar för ljudet, t.ex. källornas volym, loudness, bas och diskant 
etc. I vyn ”Expertläge” utökas de här inställningarna med några extra punkter.
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VOLYMINSTÄLLNING

Funktion Ikon Manövrering

Mediavolym
Konfigurera mediavolym
Ställ in = Starta med manuellt justerad volym
Senaste = Starta med senast inställda volym innan enheten stängdes av

TA-volym
Konfigurera TA-volym
Ställ in = Starta med manuellt justerad volym
Senaste = Starta med senast inställda volym innan enheten stängdes av

Navi-volym
Konfigurera NAV-volym
Ställ in = Starta med manuellt justerad volym
Senaste = Starta med senast inställda volym innan enheten stängdes av

BT-
samtalsvolym

Konfigurera volym för BT-samtal
Ställ in = Starta med manuellt justerad volym
Senaste = Starta med senast inställda volym innan enheten stängdes av

I Ljudmeny -> Mediavolym kan du anpassa grundläggande inställningar för varje källa individuellt.

Funktion Ikon Manövrering

Förstärkning BT-musik Fininställning av BT-musikvolym

Förstärkning FM-tuner Fininställning av FM-tunervolym

Förstärkning DAB-tuner Fininställning av DAB-tunervolym

Förstärkning USB Fininställning av USB-volym

Förstärkning iPod Fininställning av iPod-volym

Förstärkning A/V IN Fininställning av A/V IN-volym

Förstärkning skiva Fininställning av skivvolym

Förstärkning HDMI Fininställning av HDMI-volym

Förstärkning GAA Fininställning av GAA-volym (Android Auto)

Förstärkning kamera Fininställning av CAM-volym

Fininställning av volymen på alla ”förstärknings”-källor

SNABB LJUDINSTÄLLNING (BAL/FAD/SUBWOOFER/LOUDNESS/BASS BOOST)

I den här menyn kan du justera balansen/fadern, loudness, bass boost och subwoofer-nivån för 
högtalarna i fordonet.

Funktion Ikon Manövrering

Balans
Vänster/
Höger

7L > 0 < 7R

Fader
Fram/
Bak

7F > 0 < 7R

Loudness PÅ/AV

Bass Boost PÅ/AV

Förstärkare 
subwoofer -6 < 0 > +6
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LJUDINSTÄLLNING: EXPERTLÄGE

På menysidan för ljudinställningar med expertläge inställt till ”PÅ” kan du ändra ljudinställningarna. 
T.ex. equalizer, crossover, navi-mixer etc. Se listorna på följande sidor.

Funktion Ikon Manövrering

Expertläge Tryck för att aktivera eller avaktivera expertläget

Volym Tryck för att ställa in start- och källvolymen

Balans/fader Tryck för att ställa in fader eller balans

Equalizer Tryck för att ställa in 10 band-equalizern

X-over Tryck för att öppna crossover-inställningar

Subwoofer Tryck för att spara subwoofer-inställningar

Navi-mixer Tryck för att spara navi-röstkonfigurationen

Snabb 
ljudstyrning

Tryck för att göra allmänna snabbljudinställningar (loudness/
bass boost etc.)
Kan öppnas genom att trycka länge på hem knappen.

Tidsjustering Tryck för att justera tiden

Volyminställning: se sidan 64

VOLYM – INSTÄLLNING STANDARDLJUDNIVÅ

Funktion Ikon Manövrering

Mediavolym
Konfigurera mediavolym
Ställ in = Starta med manuellt justerad volym
Senaste = Starta med senast inställda volym innan enheten stängdes av

TA-volym
Konfigurera TA-volym
Ställ in = Starta med manuellt justerad volym
Senaste = Starta med senast inställda volym innan enheten stängdes av

Navi-volym
Konfigurera NAV-volym
Ställ in = Starta med manuellt justerad volym
Senaste = Starta med senast inställda volym innan enheten stängdes av

BT-
samtalsvolym

Konfigurera volym för BT-samtal
Ställ in = Starta med manuellt justerad volym
Senaste = Starta med senast inställda volym innan enheten stängdes av

I Ljudmeny -> Mediavolym kan du anpassa grundläggande inställningar för varje källa individuellt.

Funktion Ikon Manövrering

Förstärkning BT-musik Fininställning av BT-musikvolym

Förstärkning FM-tuner Fininställning av FM-volym

Förstärkning DAB-tuner Fininställning av DAB-volym

Förstärkning USB Fininställning av USB-volym

Förstärkning iPod Fininställning av iPod-volym

Förstärkning A/V IN Fininställning av A/V IN-volym

Förstärkning skiva Fininställning av skivvolym

Förstärkning HDMI Fininställning av HDMI-volym

Förstärkning GAA Fininställning av GAA-volym (Android Auto)

Förstärkning kamera Fininställning av CAM-volym

Fininställning av volymen på alla ”förstärknings”-källor
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BALANS/FADER

Funktion Ikon Manövrering

Balans
Vänster/
Höger

7L < 0 > 7R

Fader
Fram/
Bak

7F < 0 > 7R

Hårkors Håll intryckt för att flytta den gröna punkten till önskad 
position

På den här menysidan för expertläget kan du justera balansen och faders. Håll den gröna punkten i 
hårkorset nedtryckt för att flytta ljudcenterpositionen till valfri önskad position.

EQUALIZER

På den här menysidan för expertläget kan du ställa in den 10-bands grafiska equalizern. Håll skjutreg-
laget för den individuella bandnivån nedtryckt för att flytta det uppåt eller nedåt och ändra volymen.

Funktion Ikon Manövrering

Band

Tryck för att justera önskat band

Håll nedtryckt för ändra inställningen för det valda bandet
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INSTÄLLNING X-OVER

I det här expertläget kan du ändra högpassövergångsfrekvenserna för högtalarna fram och bak. 
Fabriksinställningen är AV för högtalarna fram och bak.

Funktion Ikon Manövrering

HPF (front) Tryck för att ställa in högpassfiltret på kanalerna fram 
AV (FLAT) 50 Hz/65 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz

HPF (bak) Tryck för att ställa in högpassfiltret på kanalerna bak 
AV (FLAT) 50 Hz/65 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz

INSTÄLLNING SUBWOOFER

Funktion Ikon Manövrering

Strömbr.
Subwoofer -RCA line-out (påverkar bara subwooferns line-out)  
PÅ = Volym enligt inställningen. 
AV = Ljudlöst läge

LPF Tryck för att ställa in lågpassfiltret
AV 160 Hz/125 Hz/100 Hz/80 Hz/65 Hz

Fas ENDAST SUBWOOFER
0/180° fasjustering

Gain
Tryck för att ställa in GAIN-nivån (identisk med snabb 
ljudstyrning)
-6 < > +6

I det här expertläget kan du justera fas-, gain-, och lågpassövergångsfrekvenserna för subwoofern. 
De förvalda inställningarna är fas 0°, ström PÅ, LPF 100 Hz.
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TIDSJUSTERING

Funktion Ikon Manövrering

Enhet vw
Val av önskad enhet
ms = tid
cm = avstånd

Högtalare vw Tryck för att välja önskad högtalare
(VF/HF/VB/HB/SW)

Fördröjning ms = 0,0 < >    10          i steg om ca 0,1 ms
cm =    0 < >  340          i steg om ca 3 cm

I den här menyn kan du ställa in korrigering av tidsfördröjning för högtalarna i din bil. 

Avståndet mellan öronen och det installerade högtalarsystemet i bilen kan variera betydligt beroende 
på placeringen vid fabriksmonteringen. Den här menyn ger dig möjlighet att fördröja ljudsignalen vid 
varje högtalare så att du får en centrerad ljudbild. 
Ställ in din centrala lyssningsposition. Mät avståndet från denna position till varje högtalare.
Nu måste du lägga till motsvarande avstånd – beroende på vilken högtalare som har längst avstånd– för att 
flytta högtalarna till samma avstånd från den valda positionen. Ange dessa avstånd för få samma avstånd 
till alla högtalare. När du har angett avstånden från lyssningspositionen till varje högtalare kan du finjustera 
värdena på känn genom att justera fördröjningen för högtalarna tills den centrerade positionen uppnås.

NAVI-MIXER-INSTÄLLNING

Funktion Ikon Manövrering

Ställ mediakällor i 
ljudlöst läge för navi-
röstmeddelandena

PÅ/AV
AV = Dämpning av mediauppspelning under 
vägbeskrivningsmeddelanden
PÅ = Mediauppspelning är helt bortkopplad under 
vägbeskrivningsmeddelanden 

På menysidan för det här expertläget kan du justera ljuddämpning eller bortkoppling av ljud och 
videouppspelning av nav-vägbeskrivningsrösten. Fungerar bara med ZENEC navigeringsprogramvara.
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KONFIGURERA TFT-SKÄRM

Du kan göra skärminställningar i TFT-inställningsmenyn för att kontrollera dag/natt-ljusstyrkan för TFT-
LCD-displayen. Detta fungerar bra med microSD-kortet från ZENEC-navigeringsprogramvarupaketet 
(Z-E3766-SDFEU).

Funktion Ikon Manövrering

TFT-
konfiguration Tryck för att konfigurera TFT-skärmkonfigurationen

TFT-kontroll
Tryck för att välja läge för kontroll av ljusstyrka:
Navi = Dag/natt-ljusstyrkan styrs av navigeringssystemet.
Bil = Dag/natt-ljusstyrkan styrs av fordonets ljus-strömstyrka.

TS-ljusstyrka, 
dag

Daginställningsområde 
0 ~ 30

TS-ljusstyrka, 
natt

Nattinställningsområde
0 ~ 30

TS-
autostandby

Tryck för att aktivera eller avaktivera TFT-autostandby-
funktionen och auto-skärmavstängning. TFT går över till 
standby efter den valda tiden.

  

OBS
Med DISP-knappen kan du ställa in skärmens ljusstyrka på tre nivåer 
(N 100 % → 50 % → 0 % O).

BIL- (FORDONS-) INSTÄLLNING

Funktion Ikon Manövrering

Bil (fordon) Tryck för att öppna fordonskonfigurationen

Parkeringsas-
sistans

Tryck för att ställa in visningskällan för parkeringsassistansen. 
CAM/AV
CAM = kamera på
CAM = kamera av

Omvänd 
ljudassistans

Tryck för att ställa in funktionen för ljudlöst läge när 
parkeringsassistansen är aktiv.
AV/sänkt volym/CAM-ljud/KOPPLA BORT ljud

Omvänd 
CAM-logik

Tryck för att spara kamerans växlingslogik.
CAM-1
• Direkt kamera 1
CAM-2
• Direkt kamera 2
CAM-3
• Direkt kamera 3
Läge 1
• Automatisk växlingsfunktion mellan CAM 1 och CAM 3
Läge 2
• Automatisk växlingsfunktion mellan CAM 1 och CAM 2

Omvänd 
fördröjning 
CAM

Tryck för att ställa in fördröjningsvärdet för avstängning av 
kameran

Förarposition Tryck för att ställa in höger- eller vänsterstyrd bil

I bilinställningsmenyn kan du ställa in hur ZENEC-enheten interagerar med tillvalskomponenter, 
t.ex. kameror och parkeringsassistans i fordonet. Dessutom kan du ställa in om bilen är höger- eller 
vänsterstyrd.
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INGÅNGS INSTÄLLNINGAR

Funktion Ikon Manövrering

Ing. Tryck för att justera bildinställningskonfiguration av anslutna 
externa videokällor (t.ex. bakkamera etc.)

Ljusstyrka -10 till +10

Kontrast -10 till +10

Mättnad -10 till +10  

Färgton -10 till +10

I ingångsinställningsmenyn kan du justera bildinställningarna för alla anslutna kamerakanaler, t.ex. 
backkameror. Kontrast, ljusstyrka, färgmättnad och färgton kan justeras.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Funktion Ikon Manövrering

System Tryck för att öppna diverse systeminställningar

Programvaru-
versionsinfo

Tryck för att öppna detaljerad versionsinformation för 
programvaran

Ladda 
fabriksinst.

Tryck och bekräfta för att återställa ZENEC-systemet till 
fabriksinställningarna

Inställn. 
klocka och 
datum

Tryck för att justera klocktiden och datum

Programva-
ruuppdatering

Tryck och bekräfta för att inleda en programvaruuppdatering. 
www.zenec.com → Support →  Programvaruuppdateringar

Installation 
navigering

Tryck och bekräfta för att utföra en uppdatering av GPS-
navigeringsprogramvaran eller en nyinstallation av 
navigeringsprogramvaran.

Lösenords-
funktion

AV = lösenordsskydd avaktiverat
PÅ = lösenordsskydd aktiverat

Lösenord Tryck och bekräfta för att spara ett lösenord

Exportera till 
USB

Tryck och bekräfta för att spara alla dina profilinställningar på 
externt datamedium (USB). (FAT32-formatering)

Läs in från 
USB

Tryck och bekräfta för att läsa in dina sparade 
enhetsprofilinställningar från ett externt datamedium (USB) till 
ZENEC-systemet

På systeminställningssidan kan du göra diverse systeminställningar, t.ex: Justera klocktiden, läs in fa-
briksinställningarna, starta programvaruuppdateringar eller ställa in ett lösenord.
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INSTÄLLN. KLOCKA OCH DATUM

Funktion Ikon Manövrering

Synk klocktid 
Läge

Tryck för att ändra synkroniseringsläge för klocktiden
- NAV synk. = automatisk
  synkronisering via navigering 
   (Manuella justeringar, t.ex. klocktid och tidszon är inte möjliga)
- RTC synk. = automatisk
  synkronisering genom via system-RTC 
  (manuella justeringar möjliga)

Klockformat Tryck för att ändra klockans format

Ställa in tid Tryck för att ändra tid om synk är ”RTC-synk”

Ställa in 
datum Tryck för att ändra datum (År: Månad: Dag)

På menysidan för systeminställningar under klocktid kan du ställa in formatet, ändra visad tid och välja 
tidssynkningskälla (systemtid eller GPS) för tidsvisningen.

  

OBS
”RTC” betyder ”Real Time Clock”, en intern kvartsgenererad tidssignal.

PROGRAMVARUVERSION

Funktion Ikon Manövrering

System Tryck för att öppna den här vyn

Programvaruversion Visar versionsinformationen för den aktuella programvaran

På menysidan för systeminställningar under programvaruversion kan du se den aktuella installerade 
programvaruversionen med detaljerad versionsinfo för MCU, OS och APP etc., inklusive en enkel kort 
programvaruversion.
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LÖSENORD

Funktion Ikon Manövrering

Lösenordsfunktion AV = lösenordsskydd avaktiverat
PÅ = lösenordsskydd aktiverat

Lösenord Tryck och bekräfta för att spara ett lösenord*
Standardlösenord ”12345”

Inmatningsknappsats Ange önskat lösenord

I menysidan för systeminställningar under lösenordsfunktion kan du aktivera och avaktivera lösenords-
skyddet för enheten.

  

VARNING
* Om du skyddar ditt ZENEC-system med ett lösenord ska du se till att du alltid har tillgång till det 
här lösenordet. 
Om du glömmer eller tappar bort lösenordet måste enheten avinstalleras och skickas in till 
ZENECs servicecenter. Det är inte kostnadsfritt att låsa upp enheten.

BORTTAGNING OCH FÖRBEREDELSER

ANMÄRKNINGAR INSTALLATION

   OBS
●  Se till att alla anslutningar på baksidan av ZENEC-systemet har tillräckligt utrymme och inte är böjda.
●  Anslutningar utan en fästmekanism måste säkras ytterligare med isoleringstejp.

   VARNING
●   Installationen av ZENEC-systemet ska utföras av en auktoriserad installatör. Det krävs specifi k 

kunskap och verktyg för att göra installationen. Felaktig installation kan orsaka skador på 
fordonet och ZENEC-systemet.

●   Korrekt funktion kan bara garanteras när du använder ZENEC-originaltillbehör som medföljer 
i satsen eller tillgängliga alternativ. ZENEC-systemet och originaltillbehören får under inga 
omständigheter modifi eras eller ändras på något sätt. Olämpliga åtgärder kan orsaka skador 
på fordonet och ZENEC-systemet.

   

   OBS
●   ZENEC Z-E3766 har en integrerad DAB+-mottagare. För att använda den måste en lämplig 

DAB-antenn fi nnas monterad på bilen (ingår inte i satsen) som behöver anslutas till ZENEC-
systemet. 

●   Om målfordonet redan har en original-DAB-antenn kan den fortfarande användas tillsammans 
med ZENEC-systemet. 

●   Programvaruuppdateringar av ZENEC-systemet installeras med en USB-minnesenhet. Se 
därför till att USB-anslutningen till ZENEC-systemet är tillgängligt senare när systemet installeras 
(installation av USB-förlängningssladd eller USB-nav).

●   Om du har frågor eller problem med anknytning till ZENEC-systemet kontaktar du återförsäljaren 
där den köptes.

   
  OBS

1.  Ta bort tändningsnyckeln och förvara den utanför bilen tills installationen har avslutats.  
2.  Vänta ungefär 10 minuter tills CAN-bussystemet är helt avstängt innan du börjar med avin-

stallationen av originalenheten.  
3.  Börja med avinstallationen av originalenheten.
4.  Slå inte på tändningen förrän alla installationssteg har utförts och ZENEC-systemet är 

fullständigt monterat.
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ÖVERSIKT MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Nr Artikel Ant.

1 Monteringsram 1

2 Fjärrkontroll 2

3 Phillips-skruvar 4

4 Parkeringsbromskabel 1

5 GPS-antenn med metallmonteringsplatta och dubbelsidig självhäftande dyna 1

6 USB-förlängningskabel 2

7 Bluetooth-mikrofon med monteringstillbehör 1

8 24-stifts anslutningskabel (4.2, M-zon, AV-IN) 1

9 20-stifts anslutningskabel (mik, kamera, IR-IN, eCall Mute) 1

10 ISO-DIN huvudkabelnät 1

11 Användarhandbok för huvudenhet 2

12 FM-antennadapter ISO/DIN 1

ANSLUTNINGSSCHEMA Z-E3766
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USB1: 
• Apple CarPlay, Apple MFI and Google Android Auto
• USB Media Playback, Software Updates
• Power charging ~1000mA 

USB2: 
• Apple MFI 
• USB Media Playback, Software Updates
• Power charging ~1000mA 
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ANSLUTNINGSSCHEMA Z-E3766 ALLMÄNT

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning

A2DP Tillverkaroberoende Bluetooth®-teknik som gör det möjligt att överföra 
ljudsignaler (Advanced Audio Distribution Profile)

AF Alternativ frekvens

CAN-buss CAN bussen (Controller Area Network) är ett seriellt bussystem för kommunikation 
av styrenheter i ett fordon

CP Apple CarPlay

DAB/DAB+ Överföringsstandard för markbunden mottagning av digital radio  
(Digital Audio Broadcasting)

DSP Den digitala signalprocessorn används för behandling av digitala signaler  
(t.ex. ljud- eller videosignaler)

EQ Equalizer

FAT32 Formateringsformat för digitala media 
(File allocation table 32-bitar)

FM Överföringsstandard för markbunden mottagning av analog radio med mycket 
hög frekvens (FM)

GAA Google Android Auto

GPS Globalt navigationssatellitsystem för bestämning av position 
(Global Positioning System)

GSM Global mobilradionätverksstandard för helt digitala mobilradionätverk  
(Global System for Mobile Communications)

ID3-tagg
ID3 är en metadatabehållare som oftast används tillsammans med MP3-
formatet för ljudfiler. Den gör det möjligt att lagra information som exempelvis 
titel, artist, album, spårnummer och annan information om filen direkt i filen.

microSD Kompakt flash-minne

REG Regional kanal

SSP Secure Simple Pairing (för Bluetooth-enheter)

TA Trafikmeddelanden (RDS-tjänst)

USB En USB-anslutning är ett seriellt bussystem för att ansluta en enhet till andra 
enheter (Universal Serial Bus).

E C CA

A

B
B

C
am

er
a

eC
al

l M
ut

e
IR

 In

ex
t. 

M
ic

G
N

D

C
A

M
 A

ud
io

 In

C
A

M
 1

 C
V

B
S

 In

Li
ne

 In
 R

Li
ne

 In
 L

Vi
de

o 
In

Fr
on

t O
ut

 R

Fr
on

t O
ut

 L

R
ea

r O
ut

 R

R
ea

r O
ut

 L

 
 

 
 

S
ub

w
oo

fe
r O

ut

S
ub

w
oo

fe
r O

ut

Vi
de

o 
O

ut
 1

Vi
de

o 
O

ut
 2

Li
ne

 O
ut

 R

Li
ne

 O
ut

 L
 

P.
 C

N
TR

P
ar

ki
ng

R
ev

er
se

A
/V

 In

Li
ne

 O
ut

M
-Z

on
e

·

C
A

M
 2

 C
V

B
S

 In

C
A

M
 3

 C
V

B
S

 In

C
A

M
 3

 P
ow

er
 3

00
m

A

G
N

D

C
A

M
 2

 P
ow

er
 3

00
m

A

G
N

D

C
A

M
 1

 P
ow

er
 3

00
m

A

W
he

el
 K

ey
 1

W
he

el
 K

ey
 2

W
he

el
 K

ey
 G

N
D

A
na

lo
g 

S
W

C

A
na

lo
g 

S
W

C
C

on
ne

ct
or

D

Input 

(reserved 
for

Schaudt)

 Key1
 Key2

 G
N

D



86 Rev.C   

www.zenec.com

LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OCH GARANTI

Bäste kund,

Läs nedanstående garantivillkor noggrant.
Skulle din ZENEC-produkt behöva garantiservice ber vi dig återsända den till den återförsäljare där 
du köpte den, eller till distributören i ditt land. Skicka inga produkter direkt till ZENEC.
Denna ZENEC-enhet har en tillverkargaranti mot defekter i material och tillverkningsfel under en 
period av 3 år från det datum då den inköptes i butik av den ursprunglige köparen.
Den lagstadgade konsumentskyddslagstiftningen (”EU:s lagstadgade garanti”) påverkas inte av 
tillverkarens produktgaranti.
För att garantirelaterade anspråk ska kunna behandlas måste återförsäljaren/generalagenten 
tillhandahålla ett giltigt produktserienummer och det ursprungliga kvittot eller fakturan som anger 
inköpsdatumet.

Skador som inte täcks av tillverkargarantin är sådana som orsakats av:

 1. Obehörig eller ej godkänd installation, felaktigt ljud eller nätanslutning(ar).
 2. Defekter som orsakats av att produkten utsatts för fukt, vatten eller organiska vätskor 

(”lösningsmedel”), stark värme eller längre exponering för solstrålning eller kraftig 
nedsmutsning eller damm.

 3. Mekaniska defekter som orsakats av olyckor, fall eller stötar.
 4. Skador som orsakats av obehöriga försök att reparera och modifiera produkten på sätt som 

inte uttryckligen godkänts av tillverkaren.
 5. Skador som orsakats av normalt slitage över tid.

Denna garanti är begränsad till reparation eller utbyte av defekt produkt, enligt tillverkarens val och 
inkluderar inte någon annan form av skadestånd, oavsett om skadan gått att förutse, eller uppstått till 
följd av något, eller uppstått på annat sätt.
Skador som orsakats av felaktig förpackning under transport av produkten till återförsäljaren 
eller generalagenten täcks inte av garantin. Anspråk på kompensation för följdskador på 
tilläggskomponenter eller komponenter i instrumentbrädan som direkt eller indirekt har orsakats av 
enheten är uteslutna.
Följdkostnader för hantering av produkten vid garantitjänstarbete täcks inte av tillverkaren. Exempel 
på detta är avinstallation och ominstallation av enheter för att åtgärda maskinvarufel eller -defekter.
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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
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12V DC / 15 A
NEGATIVE

DAB ANTENNA IN:
SWITCHED 12V SUPPLY

ACR Brändli + Vögeli AG förklarar härmed att typen av radioutrustning ZENEC Z-E3766 överensstämmer 
med 2014/53 / EU-direktivet. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande 
internetadress: http://www.zenec.com (se länken "Dokument om produktkonformitet" i sidfotsområdet på 
sidan).


