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INNHOLD 

Brukerhåndbok for multimediasystem fra ZENEC  

Vi er glade for at du har valgt et produkt fra ZENEC. 

Vennligst les denne brukerhåndboken før du starter ditt nye ZENEC-system. I denne 
brukerhåndboken finner du viktige instruksjoner og informasjon for å bruke ZENEC-systemet på en 
riktig og sikker måte og for utnytte funksjonene det har best mulig. 

Alle opplysningene i denne håndboken stemmer med systemets funksjoner når håndboken gis ut, 
og gjelder bare for ZENEC-systemer i sin opprinnelige stand. Hvis enhetens programvare har blitt 
oppdatert, kan illustrasjonene og funksjonene vist i denne brukerhåndboken være forskjellige fra ditt 
ZENEC-system. Ulikheter når det gjelder informasjon, illustrasjoner eller funksjoner kan ikke danne 
grunnlag for erstatningskrav.

Hvis du selger kjøretøyet ditt med ZENEC-systemet installert, vennligst sørg for at denne 
brukermanualen følger med kjøretøyet og at alle personopplysninger, f.eks. en telefonbok lagret i 
enheten, slettes.
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SLÅ PÅ/AV

Manuell Av / På Z-N528
Trykk på strømknappen (fig. S/7 ), for å slå på ZENEC-systemet, trykk og hold inne 
strømknappen for å slå av enheten.

  

MERK
Bruk av ratt med multifunksjonelle knapper og andre kjøretøyfunksjoner vil kreve et spesifikt 
CAN/Stalk-grensesnitt. Du kan få ytterligere informasjon fra en autorisert ZENEC-forhandler.

ZENEC-systemet er utstyrt med en beskyttelsesfunksjon mot tyveri. Hvis den er aktivert, vil du bli bedt 
om å oppgi passordet ditt når du starter ZENEC-systemet igjen etter at strømmen har vært avslått. 

For å endre passordet:

Brukerhåndbok → Innstillinger → Enhetsinnstillinger → Passord

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!

TYVERISIKRING

  

MERK
Pass på passordet ditt. Hvis passordet går 
tapt, må ZENEC-systemet demonteres og 
sendes tilbake til ZENECs serviceavdeling 
for å fjerne tyverisikringsbeskyttelsen. Denne 
tjenesten er ikke gratis!

Automatisk På / Av
Kjøretøy uten CAN-bus: 
Enheten slås automatisk på/av ved tenningssignalet.

Kjøretøyer med CAN-/ Stalk-grensesnitt: 
Å slå på tenningen vil aktivere ZENEC-systemet. Omstartprosessen kan ta opptil 1,5 minutter. Dette 
kan føre til noe forsinkelse før systemet er klart. ZENEC-systemet slås av ved å slå av tenningen, 
eller ved å ta ut tenningsnøkkelen.  

SIKKERHETSINSTRUKSJONER
  

ADVARSEL
Hvis føreren av kjøretøyet blir distrahert, kan dette føre til en ulykke eller skade. Bruk av ZENEC-
systemet kan avlede oppmerksomheten fra det generelle trafikkbildet! På samme måte kan det å 
koble til, endre eller sette inn datamedier distrahere føreren fra å følge med i trafikken.

  

ADVARSEL
Velg alltid høyttalerinnstillinger slik at lydsignaler fra utsiden kan høres inne i kjøretøyet (f.eks. 
signalhorn eller sirener).

  

ADVARSEL
Feil installasjon eller idriftsetting av ZENEC-systemet kan skade ZENEC-systemet eller 
elektronikken i kjøretøyet. Kun kvalifiserte spesialister, som er autoriserte av ZENEC, kan 
installere enheten.

  

ADVARSEL
Dette ZENEC-systemet er kun ment for å brukes med en innebygd spenning på 12 V likestrøm. 
Bruk av ZENEC-systemet med et annet spenningsnivå kan forårsake skade på ZENEC-systemet 
eller kjøretøyets elektriske system.

  

ADVARSEL
Å ta fra hverandre eller gjøre endringer av ZENEC-systemet kan føre til skader på enheten eller 
kjøretøyet. Hvis en person som ikke er autorisert av ZENEC åpner eller gjør endringer av enheten, 
vil dette ugyldiggjøre og annullere eventuelle garantikrav.

Hvis feilfunksjoner eller defekter oppstår, kontakt en autorisert ZENEC-forhandler. Uautoriserte 
reparasjoner fører til bortfall av garantien.

  

ADVARSEL
Tilkoblings- og ladekablene på eksterne mobilenheter kan komme i veien for føreren. Pass på at 
de legges slik at de ikke hindrer førerens bevegelsesfrihet.

Se detaljert informasjon på side 65
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Z-N528 (FRONTPANEL)MULTIFUNKSJONELLE KNAPPER PÅ RATTET

Element Funksjon

 Senk volumet

 Øk volumet

 Demp

 Endre avspillingskilde



Radiokilde Trykk for å velge forrige radiostasjon

Mediekilde Trykk for å velge forrige spor/sang
Trykk og hold inne for hurtigspoling bakover.


Radiokilde Trykk for å velge neste radiostasjon

Mediekilde Trykk for å velge neste spor/sang
Trykk og hold inne for hurtigspoling framover

 Aksepter/avslutt samtale

SRC

�














  

  MERK
Disse funksjonene kan bare brukes når kjøretøyets ratt har multifunksjonelle knapper og ZENEC-
systemet er tilkoblet gjennom et CAN-grensesnitt / koblingsboks tilpasset den enkelte bilen.

     

Betjeningsmuligheter på enhetens frontpanel

Element Ikon Funksjon

1 Trykk eller trykk og hold inne for å redusere avspillingsvolumet

2 Trykk eller trykk og hold inne for å øke avspillingsvolumet

3 Trykk for å gå tilbake til hovedmenyen

4
Trykk for å starte Android- eller CarPlay-stemmestyringen. Trykk en 
gang til for å avbryte stemmestyringen. Trykk på og hold nede for å 
starte taleinngangen på nytt.

5 Trykk for å dempe enheten, trykk og hold for å slå enheten PÅ eller AV

6

PANTONE 8420  C

PANTONE 186  C

Tilbakestill pinnen for å utføre tilbakestilling av maskinvare bak dekselet

7  Spor for microSD med mediefiler (lyd og video)
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MEDIELYDKILDER

Funksjon Ikon Bruk

USB Trykk for å gå inn i USB-kilde

CarPlay Trykk for å starte Apple CarPlay

BT-Music 
(Bluetooth-
musikk)

Trykk for å åpne Bluetooth-musikkilde

DAB+ Trykk for å åpne DAB+-radiokilde

Tuner FM Trykk for å åpne FM-radiokilde

Android Auto Trykk for å starte Android Auto

SD Trykk for å oppgi SD-kilde

Du kan få tilgang til / gå inn i tilkoblede innebygde og eksterne kilder ved å trykke på ikonet for kilden 
i henhold til følgende liste.

Funksjon Ikon Bruk

USB Trykk for å gå inn i USB-kilde

CarPlay Trykk for å starte Apple CarPlay

Android Auto Trykk for å starte Android Auto

DAB+ Trykk for å åpne DAB+-radiokilde

HDMI Trykk for å åpne HDMI-kilde

KAMERA Trykk for åpne kamerakilde

HOVED-MENYIKONER

Du kan navigere gjennom hovedmenysidene ved å sveipe eller trykke på de oransje sidemarkørene 
nederst på hver side.
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INNGANGSKILDER

Funksjon Ikon Bruk

HDMI Trykk for å åpne HDMI-kilde

Kamera Trykk for å gå inn i kamerakilde

Android Auto Trykk for å starte Android Auto

CarPlay Trykk for å starte Apple CarPlay

AV/IN (audio-/
videoinngang) Trykk for å åpne AV/IN-kilde

Inngangskilder

  

MERK
Gråfargede ikoner i hovedmenyen betyr at kildene ikke er koblet til enheten.

For å velge og åpne eksterne kilder som f.eks. HDMI, kamera, AV/IN, (audio-/videoinngang) CarPlay 
eller Android Auto, må de være koblet til enheten fysisk eller via Bluetooth. 

Funksjon Ikon Bruk

Tilbake Trykk for å gå et nivå opp eller tilbake

Klokkeslett Klokkevisning (ingen justeringer mulig)

Trafikk
Kunngjøring Trafikkunngjøring (hvis funksjonen er aktivert)

Volum Viser gjeldende avspillingsvolum

ALT Trykk for å velge / starte en tidligere tildelt funksjon 
Innstillinger → Diverse → ALT-programknapp

     Skjermbilde fehlt

STATUSLINJE («INFORMASJONSLINJE»)

«Informasjonslinjen» i den øverste delen av skjermen viser trafikkunngjøringer, volum og klokkeslett 
og i tillegg to viktige funksjoner for bruk av enheten: TILBAKE (venstre side) og ALT (høyre side).



12 Rev.A   13 Rev.A

SØKE- OG INNMATINGSFUNKSJON

Tastaturet som brukes til søk og inndata er basert på Linux OS-operativsystemets utforming. 
Språkvalget for systemet vil automatisk føre til en utforming med QUERTY eller QWERTZ.

Funksjon Ikon Bruk

Søk inndataområde Inndataboks
Trykk for å åpne tastaturet igjen

Slett
Trykk for å slette et tall, en bokstav eller et tegn

Trykk og hold inne for å slette hele innholdet

Tilbake Trykk for å avslutte søket eller innskrivingen 

Listevisning Trykk for å vise alle søkeresultater / fullstendig liste

Nærme Trykk for å lukke tastaturet

FM-RADIO

FM RDS-kildemenyen har et kontroll-/styringspanel på høyre side der justeringer kan gjøres raskt og 
lettvint under FM-radioavspilling. 

Funksjon Ikon Bruk

Stasjon forover Trykk for å starte automatisk søk etter FM-stasjoner, 
oppover i frekvensområdet

Stasjon Stasjonsnavn / stasjonsfrekvens

Stasjon tilbake Trykk for å starte automatisk søk etter FM-stasjoner, 
nedover i frekvensområdet

Omslag Viser radiostasjonens grafikk eller omslagsbildet av artisten 

Informasjonsvis-
ningsområde

Sveip med fingeren til venstre eller høyre for å gå inn på 
lagrede FM-stasjoner, forrige/neste

Funksjon Ikon Bruk
FM / DAB
Bryter Trykk for å bytte til DAB

Informasjon Trykk for å vise stasjonsinformasjon

Frekvens
Målestokk Trykk for å åpne et linjediagram med FM-stasjonsfrekvens 

Forhåndsinnstillinger 
(«Preset») Trykk for å vise liste over lagrede FM-stasjoner

Tuneroppsett Tunerinnstillinger

AS Trykk for å starte FM-autostasjonssøk 

TA 
(trafikkunngjøringer)

Trykk for å aktivere eller deaktivere automatisk svitsjing av 
RDS-trafikkunngjøringer 

Kontroll- og styringspanel

Midtre del av skjermen
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GRAFISK VISNING I FM-MODUS

I FM-innstillingsmodus (trykk tannhjul-ikonet) kan du knytte to ulike bruksmoduser til begge 
stasjonsfrekvens-pilene: manuelle steg på 100 kHz eller automatisk skanning (stopper på neste 
stasjon). Se side 18.

Funksjon Ikon Bruk

Stasjonsfrekvens 
OPP

Trykk for å starte manuelle hopp på 100 kHz eller automatisk 
søk etter FM-stasjoner oppover

Stasjon 
Frekvens

Trykk for å åpne tastaturet i modus for direkte innmating av 
frekvens

Stasjonsfrekvens 
NED

Trykk for å starte manuelle hopp på 100 kHz eller automatisk 
søk etter FM-stasjoner nedover

Målestokk med 
grafisk visning

Trykk og hold inne for å skyve frekvensmarkøren på 
målestokken til ønsket stilling. Trykk for å velge en ønsket 
frekvensverdi på skalaen 

MANUELT FM-STASJONSSØK

Funksjon Ikon Bruk

Stasjonsfrekvens 
OPP

Trykk for å søke oppover automatisk/manuelt, avhengig av 
innstillingene

Stasjonsfrekvens Trykk for å åpne og lukke funksjon for direkte 
frekvensinnmating med tastatur

Stasjonsfrekvens 
NED

Trykk for å søke nedover automatisk/manuelt, avhengig av 
innstillingene

Målestokk Målestokkvisning av radiofrekvens

Slett Trykk for å slette et tall
Trykk og hold inne for å slette hele teksten

Tastatur Alternativ for direkte frekvensinnmating

OK Trykk for å bekrefte frekvens

FM / DAB
Bryter Trykk for å bytte til DAB

Informasjon Trykk for å vise stasjonsinformasjon

Frekvens 
Målestokk Trykk for å åpne et linjediagram med FM-stasjonsfrekvens

Forhåndsinnstillinger 
(«Preset») Trykk for å vise liste over lagrede FM-stasjoner

Tuneroppsett Trykk for å endre innstillinger for Tuner FM

TA 
(trafikkunngjøringer)

Trykk for å aktivere eller deaktivere automatisk svitsjing av 
RDS-trafikkunngjøringer 

Kontroll- og styringspanel

Når du trykker i frekvensvisningsområdet, åpnes talltastaturet slik at en stasjonsfrekvens kan legges 
inn direkte.
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INNSTILLING AV UKW (FM)

Funksjon Ikon Bruk

AF Alternativ frekvens PÅ/AV

REG Innstilling for å holde alternativ frekvens i regional (lokal) 
stasjonsinnstillingsmodus.

SKANN Innstilling for å velge automatisk eller manuelt 
stasjonsfrekvenssøk. 

TA (trafikkunn-
gjøringer)

Trykk for å aktivere eller deaktivere automatisk svitsjing av RDS-
trafikkunngjøringer

Her kan du angi viktige FM RDS-baserte innstillinger, f.eks. AF (alternativ frekvens) og REG 
(regional innstilling).

RADIOINNSTILLINGER FOR DAB+ 

Funksjon Ikon Bruk

UKW-/DAB+-bryter Trykk for å veksle mellom FM / DAB +

Informasjon Trykk for å vise stasjonsinformasjon – hovedskjerm

Liste Trykk for å åpne stasjonslisten (viser alle radiostasjoner 
som i øyeblikket kan mottas i området)

Forhåndsinnstillinger 
(«Preset») Trykk for å vise liste over lagrede DAB-stasjoner

Innstillinger («Setup») Trykk for å endre innstillinger for DAB+-funksjoner

Skann Scan Trykk for å starte fullt stasjonssøk. Trykk og hold inne for å 
slette stasjonslisten og starte stasjonssøk

Funksjon Ikon Bruk

Stasjon opp Trykk for å hoppe til neste stasjon
Trykk og hold inne for å gå til neste ensemble

Stasjon Stasjonsnavn / ensemble-info

Stasjon ned Trykk for å hoppe til forrige stasjon
Trykk og hold inne for å gå til forrige ensemble

Lysbildevisning Radiostasjonens illustrasjoner / artistvisning («MOT Slideshow»)

Informasjons-
visningsområde

Sveip med fingeren til venstre eller høyre for å gå mellom 
forhåndsinnstilte stasjoner

DAB+-kildemenyen har et kontroll- og styringspanel på høyre side av skjermen, der justeringer i 
avspillingsmenyen kan gjøres direkte, enkelt og lettvint.

Kontroll- og styringspanel
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DAB+-ENSEMBLE OG STASJONSLISTE DAB+-OPPSETT

Ved et trykk på de ulike ensemblene åpnes den tilhørende DAB+-stasjonslisten for det aktuelle ensemblet. 
Innholdet i stasjonslisten følger det opprinnelige emsemblevisningsformatet og listerekkefølgen nøyaktig.

Funksjon Ikon Bruk

Valg av 
radiostasjon Trykk for å velge en bestemt radiostasjon fra listen

Bla i liste Trykk og hold nede for å bevege stasjonslistens glidebryter 
oppover og nedover

Funksjon Ikon Bruk

Komfortskanning Trykk for å slå Komfortskanning PÅ eller AV 

DAB-DAB 
Tjeneste 
Skifte

Trykk for å slå automatisk DAB–DAB-skifte av stasjoner 
PÅ («ON») eller AV («OFF»)

DAB 
Fastvare Viser gjeldende DAB-fastvareversjon

DAB 
antenneinngang 
fantomstrømmating

Trykk for å slå 12V-fantomstrømmatingen for DAB-
antenneinngangen på enhetens bakside PÅ («ON») eller 
AV («OFF»)

På innstillingssiden for DAB+-tuneren kan man definere viktige funksjoner slik som skifte DAB<>DAB-
tjeneste. Ellers kan man aktivere strømforsyning med fantomspenning for DAB-antenneinngangen.

Når den første skanningen av DAB+-området er fullført, vil enheten vise alle DAB+-ensembler og 
radiostasjoner med tilstrekkelig signalstyrke. Ensemblelisten og inneholdet kan oppdateres via bruk 
av skannetasten.

Funksjon Ikon Bruk

Valg i 
ensembleliste

Trykk for å åpne et ensemble, der den tilknyttede DAB+-
radiostasjonslisten vises

Bla i liste Trykk og hold nede for å bevege ensemblelistens glidebryter opp-
over og nedover

Tilbake Trykk for å gå et nivå tilbake eller opp
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FORHÅNDSINNSTILTE DAB+-STASJONER

Velg en DAB+-radiostasjon som er lagret tidligere ved å trykke på «Preset»-knappen for 
forhåndsinnstilte stasjoner.

Funksjon Ikon Bruk

Forrige side Trykk for å gå til forrige side med forhåndsinnstillinger 

Neste side Trykk for å gå til neste side med forhåndsinnstillinger 

Lagrer
Trykk for å velge en lagret DAB+-stasjon. Trykk og hold inne 
stasjonen for å lagre radiostasjonen som spilles på en av 
knappene for forhåndsinnstilte stasjoner 

MEDIENE USB/BT A2DP/mSD/iPOD (LYD)

Funksjon Ikon Bruk

Albumbilde/-
omslag

Hvis et omslag er lagret på musikkmediet, vil det vises.
Denne funksjonen er ikke støttet ved Bluetooth-lydavspilling.

Tolk Informasjon om artisten

Spor Informasjon om lydsporet (sangen)

Album Informasjon om albumet

Sjanger Informasjon om sjangeren eller andre spesielle opplysninger

Tilbake

Trykk for å hoppe til det forrige sporet
Trykk og hold inne for å starte hurtig tilbakespoling

Sveip mot venstre for å hoppe framover til neste spor

Spill av Trykk for å spille et lydspor

Pause Trykk for å sette et lydspor på pause

Framover

Trykk for å hoppe til neste lydspor
Trykk og hold inne for å starte hurtig framoverspoling

Sveip til høyre for å hoppe til forrige lydspor

Tidslinje for 
avspilling Trykk eller skyv for å hoppe i et lydspor

Ulike typer informasjon som vises i kildemenyen for lydavspillingen (USB, BLUETOOTH A2DP, iPOD osv.).
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Funksjon Ikon Bruk

Spilleliste Trykk for å vise mappen og listen  
Denne funksjonen er ikke støttet ved Bluetooth-lydavspilling.

Smart spilleliste Trykk for å legge et lydspor til i egen spilleliste 
Ved bruk av Bluetooth-lyd og iPod støttes ikke denne funksjonen

Favoritter Trykk for å legge et lydspor til favoritt-spillelisten 
Ved bruk av Bluetooth-lyd og iPod støttes ikke denne funksjonen

Videokilde  
<-> lydkilde

Trykk for å bytte mellom lyd- og videoavspilling Ved bruk av 
Bluetooth-lyd og iPod støttes ikke denne funksjonen

Tilfeldig 
rekkefølge 
(«Shuffle»)

Trykk for å slå på tilfeldig rekkefølge-funksjonen for mappen 
som spilles av

Gjenta Trykk for å automatisk gjenta et spor eller en gruppe lydspor 
(f.eks. en mappe eller et album)

Kilde Trykk for å gå til neste tilgjengelige kilde
(Mulige kilder er USB, iPod, og Bluetooth-musikk)

Kontroll- og styringslinjen på høyre side av mediemenyen for lydavspillinger brukes til å gå inn på 
spillelister, favoritter og eksterne USB-minner.

KONTROLL- OG STYRINGSLINJE FOR MEDIENE USB/BT A2DP/mSD/iPOD (LYD) BLUETOOTH-MUSIKK (A2DP)

  

  MERK
De angitte funksjonene avhenger av den tilkoblede mobiltelefonen, installerte 
programvareversjoner og kompatibilitetsgraden.

Med A2DP-grensesnittet med omkonfigurerbar videokoding (RVC) kan du styre avspillingen på 
smarttelefoner i lydavspillingsmodus som tidligere har blitt koblet til enheten, sette den på pause og 
gå fram og tilbake mellom sporene. Metadatavisning ved hjelp av iD3-merking («iD3-Tag») er bare 
mulig når slike merkede data finnes i det strømmede musikksporet.  
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iPOD (LYD)

Artistvisningsrekkefølgen bestemmes av sorteringsrekkefølgen på den mobile Apple-enheten, og 
kan ikke på noen måte endres eller tilpasses.

Funksjon Ikon Bruk

Mappe (øverste) Trykk for å gå til neste, høyere nivå

Mappe Trykk for å gå til det høyeste mappenivået
Hold inne for å gå til oversikten over harddisken («root»)

Sang Oppføring etter sang

Tolk Oppføring etter artist

Album Oppføring etter album

Smart spilleliste Trykk for å gå inn i den smarte spillelisten (viser opprettede 
spillelister) 

Favorittliste Trykk for å gå inn i favorittspillelisten

Søke Trykk for å åpne tastatur for å søke

Bla gjennom

Bla gjennom listen:
Trykk og hold inne for å flytte glidebryteren opp eller ned
Trykk og hold nede fingeren på listen for å bevege listen 
oppover eller nedover

Det finnes ulike spillelister. Vi skiller generelt mellom standard-spillelister og spesielle spillelister 
(smart spilleliste og favoritt-spilleliste).

SPILLELISTE (LYD)
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SMART SPILLELISTE (LYD)

Med denne funksjonen kan du administrere spillelistene som er laget med smart spilleliste-
funksjonen («Smart Playlist»). Navnene på spillelistene kan endres.

Funksjon Ikon Bruk

Felt for 
spillelistenavn Trykk for å gå til neste, høyere nivå

Redigerings-
modus for spil-
leliste

Trykk for å redigere en spilleliste (redigeringsmodus)

Trykk for å slette et spilleliste («Delete»)

Trykk for å gi en spilleliste et nytt navn («Rename»)

Trykk for å gå ut av redigeringsmodus for spillelisten 
(«Cancel»)

Redigeringsmo-
dus for sang

Trykk for å redigere en sang i en spilleliste (redigeringsmodus)

Trykk for å slette en sang fra en spilleliste («Delete»)

Trykk for å flytt en spilleliste 
(Legg en sang til en annen spilleliste)

Trykk for å gå ut av redigeringsmodus («Cancel»)

Bla gjennom

Bla gjennom listen:
Trykk og hold inne for å flytte glidebryteren opp eller ned
Trykk og hold nede fingeren på listen for å bevege listen 
oppover eller nedover.

FAVORITTSPILLELISTE (LYD)

Med denne spillelistefunksjonen kan du raskt og lettvint legge en sang til en bestemt favorittspilleliste.

Funksjon Ikon Bruk

Felt for 
spillelistenavn

Ingen funksjon, bare et tekstfelt.
Merk: Navnet på favorittspillelisten kan ikke endres.

Slett Trykk for å slette en sang fra favorittspillelisten.

Bla gjennom

Bla gjennom listen:
Trykk og hold inne for å flytte glidebryteren opp eller ned
Trykk og hold nede fingeren på listen for å bevege listen 
oppover eller nedover.
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For videoavspilling med USB, må en parkeringskabel tilkobles under installering av enheten. Uten 
denne forbindelsen vil skjermen være svart.

VIDEOMEDIER: HARDDISK

Funksjon Ikon Bruk

Hopp i filmen Trykk for å hoppe rett til ønsket sted i filmen
Skyv til ønsket stilling

Video <-> Lydkilde Trykk for å bytte mellom lyd- og videoavspilling Ved bruk av 
Bluetooth-lyd og iPod støttes ikke denne funksjonen

Tilbake Trykk for å gå tilbake til den forrige delen

Spill av Trykk for å avspille en film

Pause Trykk for å sette en film på pause

Framover Trykk for å gå framover til neste del

Spilleliste Trykk for å vise mappen og listen 
Ved lyd gjennom Bluetooth er ikke denne funksjonen støttet

Tilfeldig rekkefølge 
(«Shuffle»)

Trykk for å slå på tilfeldig rekkefølge-funksjonen for mappen 
som spilles av

Gjenta Trykk for å automatisk gjenta en film eller en fullstendig 
samling videoer

SPILLELISTE (VIDEO)

Funksjon Ikon Bruk

Mappe Trykk for å gå til det høyeste mappenivået
Hold inne for å gå til oversikten over harddisken («root»)

Tilbake Trykk for å gå tilbake til den forrige delen

Spill av / pause Trykk for å spille av en film eller en video
Trykk for å sette en film eller en video på pause

Framover Trykk for å gå framover til neste del

Tilfeldig rekkefølge 
(«Shuffle»)

Trykk for å slå på tilfeldig rekkefølge-funksjonen for mappen 
som spilles av

Gjenta Trykk for å automatisk gjenta en film eller en fullstendig 
samling videoer

Videokilde <-> 
lydkilde

Trykk for å bytte mellom lyd- og videoavspilling Ved bruk av 
Bluetooth-lyd og iPod støttes ikke denne funksjonen

Bla gjennom

Bla gjennom listen:
Trykk og hold inne for å flytte glidebryteren opp eller ned
Trykk og hold nede fingeren på listen for å bevege listen 
oppover eller nedover

  

ADVARSEL
Avspilling av videofiler mens man kjører er forbudt ved lov. På grunn av dette vil skjermen slås av 
når kjøretøyet beveger seg, og kun lyd vil spilles av.

Spilleliste (video) viser videofilene på USB-dataenheten med filnavn. Man kan lett rulle opp eller ned 
i listen. 
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HDMI

Funksjon Ikon Bruk

HDMI Trykk for å åpne HDMI-kildemodus

AV/IN (audio-/
videoinngang) Trykk for å åpne A/V IN-kilden

Trykk på HDMI-ikonet for å starte A/V-kilden, hvis en kompatibel HDMI-kilde er tilkoblet, f.eks. 
videospill, smarttelefon, nettbrett eller bærbar datamaskin.

Når kameraikonet trykkes startes manuell kameramodus hvis et kamera av komposittvideotypen 
(CVBS) er tilkoblet enhetens kamerainngang.

Funksjon Ikon Bruk

Kamerabytte Trykk for å veksle mellom framre kamera og ryggekamera

Kamera Trykk for åpne kamerakilde

Innstillinger Trykk for å justere linjene

KAMERA
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OPPSETT AV ANDROID AUTO

Med Google Android Auto vil du få tilgang til kompatible programmer og nettbaserte tjenester på An-
droid-telefonen din i kjøretøyet, og kunne bruke dem på en intuitiv måte fra skjermen på ZENEC-en-
heten din eller med den stemmestyrte Google-assistenten. 

KLARGJØRING:
•  Last ned Android Auto-programmet fra Google Play Store. 
•  Koble Android-smarttelefonen til med USB 1-tilkoblingen på ZENEC-enheten.  
•   For å bruke Android Autos handsfree-funksjon, koble Android-telefonen sammen med 

ZENEC-enheten med Bluetooth. Følg instruksjonene i kapittelet «Bluetooth (handsfree-
system) → Sammenkobling».  

FØRSTE BRUK: 
1.  Ved første gangs bruk må kjøretøyet stå stille og håndbremsen må være på.
2.  Trykk Android Auto-ikonet i ZENEC-enhetens hovedmeny for å velge Android Auto-kilden. 
3.  Følg instruksene på skjermen på ZENEC-enheten for å installere Android Auto og konfigurere 

oppstartsadferden. Det er mulig å endre den valgte oppstartsadferden i bruksinnstillingene når som 
helst senere. Følg instruksjonene i kapittelet «Bruksinnstillinger → Div. → Start Android Auto».  

4.  Etter at man har lyktes i å bruke enheten for første gang, vil Android Auto-brukergrensesnittet 
vises på skjermen på ZENEC-enheten.

OPPSETT AV ANDROID AUTO

HJELPELINJER FOR KAMERA ZENEC TYPE

Hendig parkeringsassistent med variable justerbare rutenettlinjer i kamerabildet for ulike posisjoner.

Funksjon Ikon Bruk

Visning Trykk for å vise eller skjule linjene

Hjelpelinje-
område

Vis rutenettlinjene med pilene og sirklene linjene 
kan plasseres.

Tilbake Trykk for å gå ut av innstillingsmenyen

Sammen ►◄ Trykk for å begrense feltet

Fra hverandre ◄► Trykk for å utvide feltet

Opp ▼ Trykk for å bringe feltet nærmere

Ned ▲ Trykk for å skyve feltet bort

Standardinns-
tilling Trykk for å stille linjene til standardinnstilling og posisjoner

Hjørnepunkt Trykk og hold inne for å flytte et hjørnepunkt til ønsket posisjon

Hjørnespunkt - 
flytt til venstre ◄ Trykk for å flytte hjørnepunktet til venstre

Hjørnespunkt - 
flytt til høyre ► Trykk for å flytte hjørnepunktet til høyre

X-/Y-
koordinater Vis gjeldende X-/Y-koordinater

  

MERK
For å kalibrere hjelpelinjene, rygg parallelt med strekene som avgrenser parkeringsplassen og i 
midten av dem, til der parkeringsplassen begynner.
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BRUK AV ANDROID AUTO

  

MERK
●   Android Auto er kanskje ikke tilgjengelig for alle enheter og i alle land og regioner.  
●   For å bruke Android Auto med Android-smarttelefonen din, må du minst ha Android 5.0 

(Lollipop) eller en høyere versjon av Android-operativsystemet installert på smarttelefonen din. 
●   For å bruke Android Auto på ZENEC-enheten din, må du stille inn riktig klokkeslett og dato på 

ZENEC-enheten. Følg instruksjonene i kapittelet «Bruksinnstillinger → System → Klokke- og 
datoinnstillinger».  

●   For mer informasjon om Android Auto kan du besøke 
https://www.android.com/auto/ og https://support.google.com/androidauto#topic=6348027

    







Element Ikon Bruk

1 Brukergrensesnitt for Android Auto

2 Navigasjon

3 Telefoni

4 Åpne brukergrensesnitt for Android Auto

5 Medieavspilling

6 Åpne ZENECs hovedmeny

7 Aktiver stemmestyring for Android Auto

8 Statusinformasjon for smarttelefon (kan variere avhengig av modellen)

APPLE CARPLAY

CarPlay er en optimal co-pilot inne i bilen, en tryggere måte å bruke iPhone i bilen din. CarPlay tar 
tingene du vil gjøre med iPhone mens du kjører, og plasserer dem på bilens innebygde skjerm. Du 
kan få veibeskrivelse, ringe, sende og motta meldinger og lytte til musikk, alt på en måte som gjør at 
du kan fokusere på veien. Bare koble til iPhone-en din og kjør.

BRUKE APPLE CARPLAY
KLARGJØRING:
• Koble den kompatible iPhonen med USB-1-porten på BAKSIDEN av ZENEC-enheten.
• Bluetooth oppretter første gangs kontakt på USB-en på BAKSIDEN automatisk.
• Lås opp iPhonen din.

FØRSTE GANGS BRUK:
1. Ved første gangs bruk må kjøretøyet stå stille og håndbremsen må være på.
2. Trykk på CarPlay-ikonet i ZENEC-enhetens hovedmeny for å velge CarPlay-kilden.
3. Etter at man har lyktes i å bruke enheten for første gang, vil CarPlay-brukergrensesnittet vises på 

skjermen på ZENEC-enheten.
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BRUKE APPLE CARPLAY





Element Ikon Bruk

1 Trykk for å vise startskjermbildet til CarPlay

2 Trykk for å åpne hovedmenyen i ZENEC

3 Trykk på et av APP-ikonene for å starte applikasjonen

4 iPhonens statusinformasjon





  

MERK
●  CarPlay er ikke tilgjengelig for eldre iPhone-er.  
●   For å bruke CarPlay med iPhone må det minst være installert iOS 7.1.x eller en høyere versjon 

av Apples operativsystem på telefonen.
●   For mer informasjon om Apple CarPlay kan du besøke 

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

BLUETOOTH (HANDSFREE-SYSTEM)

OM DETTE KAPITTELET 

Dette kapittelet beskriver hvordan handsfree-systemet betjenes og brukes. I tillegg beskrives 
utstyrsvarianter og funksjoner i ZENECs Bluetoothsystem.

  

ADVARSEL
Nettverksdekningen avhenger av en rekke faktorer, f.eks. nettverksleverandøren og hvor 
kjøretøyet befinner seg geografisk. Tunneler, underganger, parkeringshus eller bygater med 
høye bygninger kan føre til at dekningen blir dårligere. Varmebeskyttende lag eller metalliske 
klebeplater på vinduene på kjøretøyet kan også forstyrre forbindelsen.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER
  

ADVARSEL
Det er ikke tillatt å bruke hendene til å betjene mobiltelefonen under kjøring. Man kan bare legge 
inn data eller gjøre endringer i ZENEC-systemet når trafikksituasjonen er slik at det kan gjøres.
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Funksjon Ikon Bruk

Enhetsstyring Trykk for å gå inn på enhetsstyringsvisningen

Telefonbok Trykk for å gå inn i telefonboken på den Bluetooth-tilkoblede 
mobiltelefonen

Favoritter Trykk for å gå inn på de lagrede favorittene

Anropslogger Trykk for å gå inn i anropsloggene

Talltastatur Trykk for å åpne talltastaturet

Bluetooth-
oppsett Trykk for å endre de viktigste innstillingene for bruk av Bluetooth

Skanne 
(«Scan», søk) Trykk for å søke etter en ny Bluetooth-enhet

KONTROLL- OG STYRINGSLINJE (HØYRE)

Den loddrette kontroll- og styringslinjen på høyre side av Bluetooth-siden brukes til å starte 
enhetsstyringen eller til å gå inn i telefonboken, favorittene, anropsloggene, talltastaturet, 
Bluetoothinnstillingene og skanningen (søk etter Bluetoothenheter).

Funksjon Ikon Bruk

Enhetsstyring Trykk for å koble sammen, koble fra eller administrere mobilenheter

Funksjon Ikon Bruk

Koble 
sammen Trykk for å koble en sammenkoblet Bluetooth-enhet til på nytt

Koble fra Trykk for å frakoble en sammenkoblet Bluetooth-enhet

Slett Trykk for å slette en Bluetooth-enhet fra listen (enheten må være 
frakoblet)

ENHETSSTYRING

Enhetens Bluetooth-funksjon må være aktivert for at tilkoblingsprosessen skal starte. Følg 
instruksjonene fra produsenten av smarttelefonen når det gjelder sammenkobling av enheter.

Ikon Betydning

Dette ikonet betyr at den sammenkoblede Bluetooth-enheten støtter HSP/HFP 
og kan brukes med handsfree-systemet. 
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BLUETOOTH-SAMMENKOBLING

Gjennom ZENEC-systemet

Funksjon Ikon Bruk

Skanne 
(«Scan», søk)

Trykk SCAN-ikonet for å starte et søk etter Bluetooth-enheter. 
Trykk på nytt for å stoppe søket og vise enhetslisten. Fra listen 
velger du mobilenheten du ønsker å synkronisere med ZENEC-
systemet. Følg instruksjonene etter at enheten er valgt.

Kode («Code») Standardkode*: 0000

Gjennom mobilenheten

Funksjon Ikon Bruk

Søke
Sørg for at ZENEC-systemet står i enhetsstyring-visning, ellers 
vil det ikke vises for andre. Følg instruksjonene fra produsenten 
av enheten når det gjelder sammenkobling.

Autotilkobling

Når en mobilenhet har blitt tilkoblet ZENEC-systemet, vil sammenkoblingen skje automatisk hver 
gang ZENEC-systemet startes. Hvis en kort frakobling av ZENEC-systemet skjer, vil det prøve å 
opprette en ny tilkobling.

  

MERK
Ved sammenkobling for første gang må man sørge for at sammenkoblingsbekreftelsen på mobi-
lenheten er permanent aktivert, ellers kan funksjonsfeil oppstå under autotilkoblingsprosessen.

  

MERK
* For mobilenheter som ikke støtter SSP-standarden

For å koble en smarttelefon sammen med Zenec-enheten ved hjelp av Bluetooth, er det første steget 
å gjennomføre sammenkoblingsprosessen. 

Ikon Funksjon

Mobiltelefon som er tilkoblet

Batterikapasitet på mobiltelefonen som er tilkoblet

Signalstyrke på gjeldende mobilnettverk

BLUETOOTH-STATUSLINJE

BLUETOOTH-OPPSETT

På siden for Bluetooth-oppsett kan du justere innstillingene for bruk av Bluetooth. Trykk den respektive 
knappen / feltet for å endre de oppgitte innstillingene.

Funksjon Ikon Bruk

Bluetooth-
innstillinger Trykk for å endre innstillinger for Bluetooth-funksjoner

Autotilkobling PÅ / AV («ON» / «OFF»)

Rekkefølge for 
kontakter

1. «First name» = etter kontaktenes fornavn
2. «Last name» = etter kontaktenes etternavn

Mikrofonforsterkning Trykk for å innstille mikrofonforsterkning fra 0 til 12

Bluetooth-adresse BT Unik ZENEC BT-enhetsadresse.

Automatisk svar
PÅ / AV («ON» / «OFF»)
På = Automatisk anropsmottagelse (etter 3 ringetoner) aktivert 
AV = Automatisk anropsmottagelse deaktivert

Automatisk laste inn 
telefonkatalog PÅ / AV («ON» / «OFF»)
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TA IMOT / AVSLUTTE INNKOMMENDE ANROP (VIA ENHETEN)

I kontroll- og styringspanelet, trykk talltastaturet. 
Tast inn ønsket, fullstendig telefonnummer ved å bruke talltastaturet. For å opprette forbindelsen, 
trykk . Skjermen endres nå til anropstilkoblingsvisningen. 

Å GJØRE ET ANROP VED HJELP AV TALLTASTATURET

Funksjon Ikon Bruk

Ta imot Trykk det grønne telefonrøret for å ta imot anropet

Avvis Trykk det røde telefonrøret for å avvise det innkommen-
de anropet

Avslutt Trykk det røde telefonrøret for å avslutte anropet

Å GJØRE ET ANROP VED HJELP AV TELEFONBOKEN

I kontroll- og styringspanelet, trykk  telefonboken. 
Velg en samtalepartner fra telefonboken og opprett en forbindelse ved å trykke . 
Etter å ha trykt på en kontakt, dirigeres du til den detaljerte kontaktvisningen. 

  

MERK
Avhengig av oppføringene som finnes på mobiltelefonen og telefonboken, kan den første synkro-
niseringen ta flere minutter.

Funksjon Ikon Bruk

Diskresjon 
(«Discrete»)

Trykk for å overføre anropet fra handsfree-systemet til 
mobiltelefonen eller omvendt

Slå av 
samtalelyden Stemme dempet/ ikke dempet

Talltastatur
Trykk for å vise talltastaturet
Nødvendig i tilfelle man må legge inn ytterligere siffer i løpet 
av samtalen (ved samtale til kundesenter o.l.)

Tilbake Trykk for å gå tilbake til forrige nivå

  

MERK
For å kunne bruke telefonboken eller anropslistene problemfritt, sørg for at du i løpet av 
sammenkoblingsprosessen sjekker at tilgang til data er aktivert på smarttelefonen. 

BLUETOOTH-MENY
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Funksjon Ikon Bruk

Søke Trykk for å åpne tastaturet for å søke etter kontakter 

Bla gjennom
Bla gjennom listen:
Trykk og hold inne for å flytte glidebryteren opp eller ned, 
bokstavene vises i alfabetisk rekkefølge.

Kontakter fra 
telefonboken

Trykk for å gå til kontaktlisten.
Opptil 1000 kontakter kan synkroniseres for hver sammenkoblede 
mobiltelefon; det spiller ingen rolle om kontaktene er lagret i 
telefonboken eller på SIM-kortet.

Favoritter Trykk for å vise telefonnumrene for den gjeldende kontaktoppførin-
gen

Ring/ta imot Trykk det grønne telefonrøret for å opprette/starte anropet

Legg til 
favoritt

Trykk for å legge til en ny favoritt
Trykk en gang til for å fjerne en favoritt

Synkroniser 
på nytt. Synkronisere hele telefonboken på nytt

Kontakter

TELEFONBOK

Etter Bluetooth-sammenkobling med smarttelefonen og etterfølgende synkronisering av telefonboken, vil 
enheten vise deg hele kontaktlisten. Du kan legge til kontakter direkte til favoritter hvis du vil.

Funksjon Ikon Bruk

Anropslogger Trykk for å se alle anropslogger

Ubesvarte 
anrop Trykk for å se bare ubesvarte anrop

Mottatte anrop Trykk for å se bare mottatte anrop

Utgående 
anrop Trykk for å se bare utførte (utgående) anrop

Funksjon Ikon Bruk

Ubesvarte Oppføringer med dette ikonet viser til anrop du ikke har 
besvart

Innkommende Oppføringer med dette ikonet viser til mottatte innkommende 
anrop

Oppringte Oppføringer med dette ikonet viser til utgående anrop

ANROPSLISTER

Hvis en kompatibel mobiltelefon er tilkoblet, vil anropslistene fra mobiltelefonen synkroniseres med 
Bluetooth-handsfreesystemet (prosessen kan ta noen minutter avhengig av antall kontakter). Etter at 
synkroniseringsprosessen er ferdig, har du tilgang til følgende logger:
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FAVORITTER

På denne siden kan du sette opp åtte eller flere telefonnumre som favoritter. Du kan velge hvilke 
telefonnumre som helst fra telefonboken og lagre dem som favoritter; de eneste unntakene er 
e-poster og adresser.

  

  MERK
Alle favoritter vil vises for alle brukere av enheten, siden de lagres i minnet på enheten.

  

  MERK
En endring i data på mobiltelefonen vil ikke automatisk synkroniseres med de lagrede favorittene. 
Hvis du ønsker å endre telefonnumre, må denne endringen overføres til Favoritter manuelt ved å 
slette den eksisterende favoritten og legge inn det nye nummeret.

Funksjon Ikon Bruk

Lagret favoritt Trykk for å opprette/starte et anrop til en lagret favoritt

Sett opp ny 
favoritt

 Trykk for å legge til en ny favoritt

  Velg ønsket nummer i telefonboken og bekreft med dette 
ikonet

Slett Trykk for å fjerne en lagret favoritt 

BRUKSINNSTILLINGER

Dette kapittelet beskriver alle ZENEC-systemets parameter- og innstillingsfunksjoner. Merk at innstillinger 
eller endrede variabler kan ha direkte innvirkning på den daglige bruken av ZENEC-systemet.

Funksjon Ikon Bruk

Innstillinger 
(«Setup») Trykk for å gå inn i innstillingsmodus
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Funksjon Ikon Bruk

Skjerm («Disp») Trykk for å dempe eller forsterke lyset på TFT-skjermen 
( 100 % → 50 % → 0 % «Standby» )

SKJERMIKON («DISP») 

Med skjermikonet kan lysstyrken på skjermbildet på LCD TFT-skjermen dempes eller slås av (settes 
i standbymodus) med to steg. Dette gjøres ved å trykke kort på ikonet.

INNSTILLING AV KILDER 

Funksjon Ikon Bruk

Diverse 
(«Misc») Trykk for å gå inn på diverse enhetsinnstillinger

Lyd («Audio») Trykk for å gå inn på lydinnstillinger

TFT Trykk for å gå inn på skjerminnstillinger

Bil («Car») Trykk for å gå inn på bilrelaterte innstillinger (parkeringshjelp o.l.)

Innganger 
(«Inputs») Trykk for å få adgang til TFT inngangsinnstillinger

System Trykk for å gå inn på systeminnstillinger

Når du trykker kort på innstillingsikonet kommer du inn på denne siden for oppsett av kilder, med 
seks ulike kilder du kan justere etter eget ønske.
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ANDRE INNSTILLINGER

Funksjon Ikon Bruk

Diverse («Misc») Trykk for å gå til visning av grunninnstillinger

Hovedmenymodus Trykk for å bytte mellom 3 («3Icon») og 6 ikoner («6Icon») i 
hovedsidevisningen

ALT-programknapp
Trykk for å koble en kilde eller funksjon til ALT (HMI)-
knappen: (CAM/Demp/Apple CarPlay/Android Auto/Tuner/
EQ/OPPSETT/ BT-Musikk/BT/DISP/iPod/USB/HDMI)

Knappelyder
PÅ / AV («ON» / «OFF»)
Av («Off») = lydbekreftelse deaktivert
På («On») = lydbekreftelse aktivert

Skjermspråk 
(«OSD Language») Trykk for å endre menyspråket

Knappfarge 
(«Button Color»)

Trykk for å justere belysningen på hardtasten eller 
sensorfeltet

Bakgrunnsbilder 
(«Wallpapers») Trykk for å endre bakgrunnsbilde

Volum-pop-up
PÅ / AV («ON» / «OFF»)
Av («Off») = sprettoppmeny for volum deaktivert
På («On») = sprettoppmeny for volum aktivert

Apple-
tilkoblingsbarhet

CarPlay / iPod
USB 1-portdefinisjon for bruk av iPod eller CarPlay

EasyDrive-modus
PÅ / AV («ON» / «OFF»)
Av = EasyDrive-modus deaktivert
På = EasyDrive-modus aktivert

På menysiden for diverse innstillinger kan du konfigurere forskjellige innstillinger for visningsmodus 
med 3 eller 6 ikoner, PÅ/AV for pipelyder, så vel som LED-fargen på lysene på knappene eller 
sensorknappene på enhetens frontdel.

LYDINNSTILLINGER 

Funksjon Ikon Bruk

Lyd («Audio») Trykk for å gå inn i og konfigurere lydinnstillinger

Forhåndsinnstil-
linger («Presets»)

Trykk på en av forhåndsinnstillingene for å endre profil (Pop / 
Klassisk («Classic») / Rock osv.) 
Alle endringer som gjøres i equalizeren i ekspertmodus vil 
lagres under den forhåndsinnstilte brukeren («User»).

Ekspertmodus 
(«Expert Mode»)

Trykk for å aktivere eller deaktivere ekspertmodus. Trykk for å 
foreta avanserte lydkonfigurasjoner.

Volum Trykk for å stille inn oppstarts- og kildevolumnivåer

Lydkontroll Trykk for å få adgang til generelle hurtiginnstillinger for lyd 
(lydstyrke / bassforsterkning osv.)

På lydmenysiden kan du gjøre justeringer av lyden, f.eks. volum for kildene, lydstyrke, bass og diskant, 
osv. Ekspertmodusvisningen («Expert Mode») gir deg videre muligheter til å justere disse innstillingene.
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VOLUMINNSTILLINGER

Funksjon Ikon Bruk

Media
Volum

Volum («Main Volume») øvre innstillingsposisjon satt til «Select» 
(«Velg»).
Innstill («Set») = manuelt justert volum
Siste («Last») = sist innstilte volumet før det ble slått av

BT Call 
Volum

Bluetooth-anropsvolum («BT Call Volume») øvre 
innstillingsposisjon satt til «Select» («Velg»).
Innstill («Set») = manuelt justert volum
Siste («Last») = sist innstilte volumet før det ble slått av

I lydmenyen -> medievolum («Media Volume») kan du tilpasse grunninnstillingene for hver kilde 
separat.

HURTIGINNSTILLINGER FOR LYD (BAL./UTTONING/SUBWOOFER/LYDSTYRKE/BASSFORSTERKER)

I denne menyen kan du justere balanse / uttoning, lydstyrke, og subwoofernivå for kjøretøyets høyttalere.

Funksjon Ikon Bruk

Venstre/høyre 15 > 0 < 15

Foran/bak 15 > 0 < 15

Lydstyrke 
(«Loudness») PÅ / AV («ON» / «OFF»)

Bassforsterkning PÅ / AV («ON» / «OFF»)

Subwoofer -6 < 0 >6

Finjustering av volumet på alle kilder med «forsterkning» («Gain»)

Funksjon Ikon Bruk
Bluetooth-musikkforsterkning 
(«BT Music Gain») Finjustering av Bluetooth-musikkvolum

FM-tunerforsterkning («FM Tuner Gain») Finjustering av FM-volum

DAB-tunerforsterkning («DAB Tuner Gain») Finjustering av DAB-volum

USB-forsterkning («USB Gain») Finjustering av USB-volum

iPod-forsterkning («iPod Gain») Finjustering av iPOD-volum

A/V IN-forsterkning («A/V IN Gain») Finjustering av A/V IN-volum

HDMI-forsterkning Finjustering av HDMI-volum
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LYDINNSTILLINGER: EKSPERTMODUS («EXPERT MODE»)

Når ekspertmodusinnstillingen («Expert Mode») er satt til PÅ («ON») i menysiden for lydoppsett, kan 
du endre lydrelaterte innstillinger. Slik som Equalizer, Crossover, Tidsjusteringer, osv. Se oversiktene 
på de neste sidene.

Funksjon Ikon Bruk

Ekspertmodus 
(«Expert Mode») Trykk for å aktivere eller deaktivere ekspertmodus

Volum Trykk for å stille inn oppstarts- og kildevolum

Balanse/Uttoning 
(«Balance/Fader») Trykk for å innstille uttoning eller balanse

Equalizer Trykk for å innstille 8-bånds-equalizeren

Delingsfilter 
(«X-Over») Trykk for å gjøre innstillinger for delingsfilter

Subwoofer Trykk for å justere subwooferinnstillingene

Hurtigkontroll av 
lyd («Quick Audio 
Control»)

Trykk for å gjøre generelle hurtiginnstillinger for lyd (lydstyrk 
/bassforsterkning osv.) Kan nås med et langt trykk på Hjem 
(«Home»)-knappen

Klokkeslett 
Justering Trykk for å regulere tidsjusteringen

Volumoppsett: se side 51

LYDVOLUM – OPPSTARTSINNSTILLINGER

Funksjon Ikon Bruk

Volum Trykk for å stille inn systemets oppstartvolum

Medievolum 
(«Media 
Volume»)

Trykk for å stille inn mediavspillingsvolument

BT-
anropsvolum Trykk for å stille inn volumet for Bluetooth handsfree

I lydmenyen kan du regulere de grunnleggende volumverdiene for de forskjellige lydkildene.
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BALANSE / UTTONING

Funksjon Ikon Bruk

Venstre/høyre 15 < 0 > 15

Foran/bak 15 < 0 > 15

Trådkors Trykk og hold inne for å flytte den grønne prikken til 
ønsket posisjon

I denne menysiden for ekspertmodus kan du justere balansen og uttoningen. Trykk og hold inne den 
grønne prikken i trådkorset for å flytte lydsentrumet til ønsket posisjon.

BAL FAD

EQUALIZER

I denne menysiden for ekspertmodus kan du innstille den 8-bånds grafiske equalizeren. Trykk og hold 
inne hver enkelt glidebryter for båndnivå og beveg den opp eller ned for å endre nivå.

Funksjon Ikon Bruk

Bånd

Trykk for å stille inn ønsket bånd

Trykk og hold inne for å endre innstillingene for det valgte båndet
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INNSTILLING AV DELINGSFILTER

I denne ekspertmodus-menyen kan du justere høypass-overgangsfrekvensene for de fremre og bakre 
høyttalerne. Standardinnstilling fra fabrikken er AV («OFF») for de fremre og bakre høyttalerne.

Funksjon Ikon Bruk

HPF (høypassfilter), 
fremre («Front»)

Trykk for å stille inn høytpassfilteret for 
fronthøyttaleren
AV 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/120 Hz

Skråning 12/24 dB/okt.

HPF (høypassfilter), 
bakre («Rear»)

Trykk for å stille inn høytpassfilteret for 
bakhøyttaleren
AV 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/120 Hz

Skråning 12/24 dB/okt.

SUBWOOFERINNSTILLINGER

Funksjon Ikon Bruk

LPF 
(lavpassfilter)

Trykk for å stille inn lavpassfilteret
AV 240 Hz/160 Hz/120 Hz/85 Hz/55 Hz

Fase («Phase») BARE SUBWOOFER
0/180°  (invertert fase)

Forsterkning 
(«Gain»)

Trykk for å stille inn forsterkning («GAIN») 
-6 < > 6

I denne ekspertmodus-menyen kan du justere fase-, forsterknings- og lavpass-
overgangsfrekvensene for subwooferen. Standardinnstillingene er fase 0 °, ØKNING "0", LPF AV.
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TIDSJUSTERING

Funksjon Ikon Bruk

Enhet 
(«Unit») 

Valg av ønsket enhet
ms = tid
cm = avstand 

Høyttaler 
(«Speaker»)   Trykk for å velge ønsket høyttaler (Fremre venstre («FL») / Fremre høyre 

(«FR») / Bakre venstre («RL») / Bakre høyre («RR») / Subwoofer («SW»))

Forsinkelse 
(«Delay»)

ms = 0,0 < >    20          i steg på ca. 0,1 ms
cm =    0 < >  680          i steg på ca. 3 cm

I denne menyen kan du stille inn tidsjusteringskorreksjonen for høyttalerne i kjøretøyet ditt. 

Avstanden mellom ørene og høyttalersystemet som er installert i kjøretøyet, varierer betraktelig etter 
hvor monteringspunktene for høyttalerne er plasserte fra produsentens side. I denne menyen kan du 
forsinke lydsignalet for hver høyttaler slik at du får en «midt på scenen»-effekt. 
Still inn den sentrale lytteposisjonen. Mål avstanden fra denne posisjonen til hver høyttaler.
Nå må du legge til den gjeldende forsinkelsen – avhengig av høyttaleren som er lengst unna – for 
å flytte høyttalerne til samme avstand fra den valgte posisjonen. Legg inn disse avstandene slik at 
alle høyttalerne blir i samme avstand fra lytteposisjonen. Du kan finjustere verdiene «etter gehør» 
etter at avstandene fra lytteposisjonen til hver høyttaler har blitt lagt inn, ganske enkelt ved å justere 
høyttalerforsinkelsen for venstre fremre høyttaler til den sentrale lytteposisjonen nås.

KONFIGURERING AV TFT-SKJERM

I TFT-innstillingsmenyen kan du legge inn skjerminnstillinger som styrer lysstyrke for dag/natt på 
TFT LCD-skjermvisningen.

Funksjon Ikon Bruk

TFT-
konfigurering Trykk for å justere konfigurering av skjermen

TS-lysstyrke 
dag

Dagreguleringsområde  
0 ~ 20

TS-lysstyrke 
natt

Nattreguleringsområde
0 ~ 20

TS – Auto-
standby

Trykk for å aktivere eller deaktivere den automatiske 
standbyfunksjonen og automatisk skjermutkobling for TFT. TFT 
går til standbymodus etter valgt tid.

  

  MERK
Ved å bruke DISP-knappen (skjermikonet) kan du velge mellom tre nivåer for skjermlysstyrken 
(100 % → 50 % → 0 % ).
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INNSTILLINGER FOR BIL (KJØRETØY)

I bilinnstillingsmenyen kan du bestemme hvordan ZENEC-enheten samhandler med 
tilleggskomponenter i kjøretøyet, f.eks. kameraer og parkeringshjelp.

Funksjon Ikon Bruk

Bil (kjøretøy) 
(«Car») Trykk for å gå inn i innstillingene for kjøretøyet

Parkeringshjelp 
(«Park Assist»)

Trykk for å bestemme visningskilden for parkeringshjelpen. 
KAMERA / AV («CAM» / «OFF»)
KAMERA («CAM») = Kamera på
AV («OFF») = Kamera av

Omvendt kame-
rademping

Trykk for å stille inn hvordan lyden skal dempes når 
parkeringshjelpen er aktiv.
AV / redusert volum / DEMP lyd

Omvendt 
kameralogikk

Trykk for å bestemme hvordan bytting mellom kameraer skal skje.
KAMERA 1 («CAM-1»)
• Direkte kamera nr. 1
KAMERA 2 («CAM-2»)
• Direkte kamera nr. 2
CAM1 + CAM2
Kamerabytte
mellom CAM1 og CAM2.
Tid kan stilles inn av
Forsinkelse før ryggekamera slås av

Forsinkelse før 
ryggekamera 
slås av 
(«Reverse CAM 
Off Delay»)

Trykk for å legge inn forsinkelsestiden før kameraet slås av

Kamerabilde Trykk for å invertere CAM-bildet (Normal / invertere)

INNGANGSINNSTILLINGER

Funksjon Ikon Bruk

Innganger 
(«Inputs»)

Trykk for å justere innstillingene for bilder fra tilkoblede eksterne 
videokilder (f.eks. ryggekamera o.l.)

Lysstyrke 0 ~ 24

Kontrast 0 ~ 24

Metning 0 ~ 24

Fargetone 0 ~ 24

I menyen for inngangsinnstillinger kan du justere bildeinnstillingene for hver tilkoblede videokilder, 
f.eks. ryggekameraer. Kontrast, lysstyrke, fargemetning og fargetone kan justeres.
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SYSTEMINNSTILLINGER

Funksjon Ikon Bruk

System Trykk for å gå inn i ulike systeminnstillinger

Informasjon om pro-
gramvareversjoner 
(«SW Versions Info»)

Trykk for å se detaljert informasjon om programvareversjon

Last opp fabrikkinn-
stillinger («Load 
Factory»)

Trykk og bekreft for å tilbakestille ZENEC-systemet til 
fabrikkinnstillingene

Innstilling av  
klokkeslett Trykk for å endre klokkeslett

Programvareopp-
datering («Software 
Update»)

Trykk og bekreft for å starte en programvareoppdatering. 
www.zenec.com → «Support» (Støtte) →  «Software 
Updates» (Programvareoppdateringer)

Passordfunksjon AV («OFF») = passordbeskyttelse deaktivert
PÅ («ON») = passordbeskyttelse aktivert

Passord Trykk og bekreft for å lagre et passord

På menysiden for systeminnstillinger kan du justere systeminnstillinger som f.eks.: Justere klokkeslett, 
laste inn fabrikkinnstillinger, starte programvareoppdateringer eller sette opp passord.

På menysiden for systeminnstillinger under «klokkeslett» («Clock Time») kan du bestemme format, 
endre angitt tid og velge kilde for tidssynkronisering (systemtid eller DAB) for tidsvisningen.

KLOKKESLETT

Funksjon Ikon Bruk

Synk. av klokke 
Modus

Trykk for å endre klokkesynkroniseringsmetode

DAB-
synkronisering

automatisk synkronisering med DAB 
(manuelle justeringer som klokketid og 
tidssone er ikke mulig)

RTC Sync automatisk synkronisering med system-RTC 
(manuelle justeringer er mulig)

Dato og 
klokkeslett

Trykk for å endre tid og dato (år: måned: dag) hvis 
synkronisering er «RTC Sync.»

Klokkeformat Trykk for å endre klokkeformat
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PROGRAMVAREVERSJON

Funksjon Ikon Bruk

System Trykk for å gå inn i denne menyen

Programvareversjon 
(«SW Version») Viser informasjon om gjeldende programvareversjon

På menysiden for systeminnstillinger under programvareversjon («SW version») kan du se hvilke 
programvareversjoner som er installerte, med detaljert versjonsinformasjon for MCU, operativsystem, 
programmer., inkl. en enkel kort programvareversjon.

PASSORD

Funksjon Ikon Bruk

Passordfunksjon AV («OFF») = passordbeskyttelse deaktivert
PÅ («ON») = passordbeskyttelse aktivert

Passord Trykk og bekreft for å lagre et passord*
Standardpassord er «12345»

Tastatur for 
innmating Skriv inn ønsket passord

På menysiden for systeminnstillinger under passordfunksjon («Password Function») kan du aktivere 
og deaktivere passordbeskyttelsen.

  

ADVARSEL
* Hvis du beskytter ZENEC-systemet ditt med et passord, må du være sikker på at du alltid har 
tilgang til dette passordet. 
Hvis passordet mistes eller glemmes, må enheten demonteres og sendes inn til ZENECs 
servicesenter. Det er ikke gratis å låse opp enheten.
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DEMONTERING OG FORBEREDELSER

INSTALLASJONSMERKNADER

MERK
●  Sørg for at alle koblingene bak på ZENEC-systemet har nok plass og ikke er bøyde.
●   Koblinger uten en mekanisme som holder dem på plass, må sikres med isoleringstape.

ADVARSEL
●   Installasjon av ZENEC-systemet bør gjøres av en autorisert installatør. Spesialkunnskap 

og spesialverktøy er nødvendig for installeringen. Feil installasjon kan skade kjøretøyet og 
ZENEC-systemet.

●   Det kan kun garanteres at enheten fungerer som den skal når du bruker ZENECs originale 
tilbehør som er inkludert i pakken eller tilgjengelig som tilleggsutstyr. ZENEC-systemet og det 
originale tilbehøret må ikke under noen omstendigheter modifiseres eller endres på noen måte. 
Uegnet behandling kan skade kjøretøyet og ZENEC-systemet.

   

MERK
●   ZENEC-systemet er ikke kompatibelt med kjøretøy som er utstyrt med hybrid- eller elektro-

hjelpeutstyr fra fabrikken.
●   ZENEC Z-N528 er utstyrt med en innebygd DAB+-mottaker. For å bruke den behøver du en 

egnet DAB-antenne (ikke inkludert i pakken) som må kobles til ZENEC-systemet. 
●   Hvis kjøretøyet som skal brukes allerede har en original DAB-antenne, er det fortsatt mulig å 

bruke den sammen med ZENEC-systemet. 
●   Programvareoppdateringer av ZENEC-systemet installeres ved hjelp av en USB-minneenhet. 

Når systemet monteres må man derfor sørge for at USB-koblingen til ZENEC-systemet fortsatt 
vil være tilgjengelig senere (installasjon av USB-skjøteledning eller USB-hub).

●   Hvis du har spørsmål eller problemer i forbindelse med ZENEC-systemet, kontakt forhandleren 
du kjøpte den hos.

   
  MERK

1.  Ta ut tenningsnøkkelen og oppbevar den utenfor bilen til installasjonen er gjort.  
2.   Vent i ca. 10 minutter til CAN-bus-systemet er helt avslått før du starter avinstalleringen av 

den opprinnelige enheten.  
3.   Begynn med avinstalleringen av den opprinnelige enheten.
4.  Ikke slå på tenningen før alle stegene i installasjonsprosessen er utført og ZENEC-systemet 

er fullstendig montert.

OVERSIKT OVER MEDFØLGENDE TILBEHØR

Nr. Artikkel Ant.

1 Brukerveiledning for hovedenhet 1

2 2DIN trim-ramme 1

3 2DIN metallenhets monteringsbur 1

4 Hovedgrensesnitt, ISO/DIN 1

5 Bluetooth-mikrofon med monteringsklemme 1

6 Fabrikkradio fjerningsverktøy 1

7 Parkeringsbremskabel 1

8 USB-skjøteledning 2

9 A/V IN/Video I /eCall Mute 1

10 Kamera 1 & 2 / omvendt signal / rattets kontrollgrensesnitt (IR-IN) 1

11 4.2 RCA-forforsterker ut / subwoofer 1

12 Video ut 1
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KOBLINGSSKJEMA FOR Z-N528

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

A9 N.A.
A10 N.A.
A11 N.A.
A12* KL 15 / Switched +12V PWR
A13 Switched +12V antenna PWR
A14 Illumination
A15* KL 30 / Constant +12V PWR
A16 KL 31 / Power GND

A1 Speaker Rear Right (+)
A2 Speaker Rear Right (-)
A3 Speaker Front Right (+)
A4 Speaker Front Right (-)
A5 Speaker Front Left (+)
A6 Speaker Front Left (-)
A7 Speaker Rear Left (+)
A8 Speaker Rear Left (-)

Serial No.

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Germany R
ev

. A

Z-N326

12V DC / 15 A
NEGATIVE

A17 N.A.

*A12/A15 and B4/B7 Pin assignment of switched/constant power is vehicle dependent
**300mA max current

E4 10R-05 3762

B1
B2

B3
B4

B5
B6

B7
B8

B10
B9

B12
B11

B14
B13

B16
B15

ISO CONNECTORS
(HARNESS)

A17

ISO CONNECTOR
(DEVICE BACKSIDE)

FU
S

E 
15

 AA2 A4 A6 A8

A1 A3 A5 A7

A9 A11 A13 A15

A10 A12 A14 A16

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

A9 N.A.
A10 N.A.
A11 N.A.
A12* KL 15 / Switched +12V PWR
A13 Switched +12V antenna PWR
A14 Illumination
A15* KL 30 / Constant +12V PWR
A16 KL 31 / Power GND

A1 Speaker Rear Right (+)
A2 Speaker Rear Right (-)
A3 Speaker Front Right (+)
A4 Speaker Front Right (-)
A5 Speaker Front Left (+)
A6 Speaker Front Left (-)
A7 Speaker Rear Left (+)
A8 Speaker Rear Left (-)

Serial No.

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Germany R
ev

. A

Z-N326

12V DC / 15 A
NEGATIVE

A17 N.A.

*A12/A15 and B4/B7 Pin assignment of switched/constant power is vehicle dependent
**300mA max current

E4 10R-05 3762

B1
B2

B3
B4

B5
B6

B7
B8

B10
B9

B12
B11

B14
B13

B16
B15

ISO CONNECTORS
(HARNESS)

A17

ISO CONNECTOR
(DEVICE BACKSIDE)

FU
S

E 
15

 AA2 A4 A6 A8

A1 A3 A5 A7

A9 A11 A13 A15

A10 A12 A14 A16

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

A9 N.A.
A10 N.A.
A11 N.A.
A12* KL 15 / Switched +12V PWR
A13 Switched +12V antenna PWR
A14 Illumination
A15* KL 30 / Constant +12V PWR
A16 KL 31 / Power GND

A1 Speaker Rear Right (+)
A2 Speaker Rear Right (-)
A3 Speaker Front Right (+)
A4 Speaker Front Right (-)
A5 Speaker Front Left (+)
A6 Speaker Front Left (-)
A7 Speaker Rear Left (+)
A8 Speaker Rear Left (-)

Serial No.

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Germany R
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. A

Z-N326

12V DC / 15 A
NEGATIVE

A17 N.A.

*A12/A15 and B4/B7 Pin assignment of switched/constant power is vehicle dependent
**300mA max current

E4 10R-05 3762

B1
B2

B3
B4

B5
B6

B7
B8

B10
B9

B12
B11

B14
B13

B16
B15

ISO CONNECTORS
(HARNESS)

A17

ISO CONNECTOR
(DEVICE BACKSIDE)

FU
S

E 
15

 AA2 A4 A6 A8

A1 A3 A5 A7

A9 A11 A13 A15

A10 A12 A14 A16

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

A9 N.A.
A10 N.A.
A11 N.A.
A12* KL 15 / Switched +12V PWR
A13 Switched +12V antenna PWR
A14 Illumination
A15* KL 30 / Constant +12V PWR
A16 KL 31 / Power GND

A1 Speaker Rear Right (+)
A2 Speaker Rear Right (-)
A3 Speaker Front Right (+)
A4 Speaker Front Right (-)
A5 Speaker Front Left (+)
A6 Speaker Front Left (-)
A7 Speaker Rear Left (+)
A8 Speaker Rear Left (-)

Serial No.

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Germany R
ev
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Z-N326

12V DC / 15 A
NEGATIVE

A17 N.A.

*A12/A15 and B4/B7 Pin assignment of switched/constant power is vehicle dependent
**300mA max current

E4 10R-05 3762

B1
B2

B3
B4

B5
B6

B7
B8

B10
B9

B12
B11

B14
B13

B16
B15

ISO CONNECTORS
(HARNESS)

A17

ISO CONNECTOR
(DEVICE BACKSIDE)
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S
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 AA2 A4 A6 A8

A1 A3 A5 A7

A9 A11 A13 A15

A10 A12 A14 A16

*A12/A15 og B4/B7 Pin-tildeling av vekslende/konstant effekt er kjøretøyavhengig  **300mA maks. strøm

Z-N528

DAB

STRØM

HDMI

USB 1

USB 2

UKW/FM

MICKOBLING

ISO-KONTAKT  
(ENHETENS BAKKSIDE)

ISO-KONTAKTER  
(KAPSEL)

USB1: 
• Apple CarPlay, Apple MFI og Google Android Auto
• USB-mediaavspilling, programvareoppdateringer
• Strømlading ~ 1000mA 

USB2: 
• USB-medieavspilling
• Strømlading ~ 1000mA 

KOBLINGSSKJEMA FOR Z-N528 (SIDE 2)

Red(R)
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DAB STRØMKOBLING

Z-N528

A1 Høyttaler, bak til høyre (+)
A2 Høyttaler, bak til høyre (-)
A3 Høyttaler, framme til høyre (+)
A4 Høyttaler, framme til høyre (-)
A5 Høyttaler, framme til venstre (+)
A6 Høyttaler, framme til venstre (-)
A7 Høyttaler, bak til venstre (+)
A8 Høyttaler, bak til venstre (-)

A9 I.A.
A10 I.A.
A11 I.A.
A12* KL 15 / Styrt +12 V strøm
A13 Styrt +12 V antennestrøm
A14 Belysning
A15* KL 30 / konstant +12 V strøm
A16 KL 31 / strømjording

A17 I.A.

B1 I.A.
B2 I.A.
B3 I.A.
B4* KL 30 / konstant +12 V strøm
B5** Styrt +12 V antennestrøm
B6 Belysning
B7* KL 15 / Styrt +12 V strøm
B8 KL 31 /Power GND

B9 Høyttaler, bak til høyre (+)
B10 Høyttaler, bak til høyre (-)

B11 Høyttaler, framme til høyre (+)
B12 Høyttaler, framme til høyre (-)
B13 Høyttaler, framme til venstre (+)
B14 Høyttaler, framme til venstre (-)
B17 Høyttaler, bak til venstre (+)
B14 Høyttaler, bak til venstre (-)
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GENERELT

FORKORTELSER 

Forkortelse Beskrivelse

A2DP Produsent-uavhengig Bluetooth®-teknologi som brukes til å overføre 
lydsignaler («Advanced Audio Distribution Profile»)

AF Alternativ frekvens

CAN-bus CAN-bus («Controller Area Network») er et serie-bussystem for at 
kontrollenhetene i et kjøretøy skal kunne kommunisere

CP APPLE CARPLAY

DAB / DAB+ Overføringsstandard for landbasert mottak av digitalradio 
(«Digital Audio Broadcasting»)

DSP Den digitale signalprosessoren brukes for behandling av digitale signaler 
(f.eks. lyd- og videosignaler)

EQ Equalizer

FAT32 Formateringsformat for digitale medier (32-bits «File allocation table»)

UKW/FM Overføringsstandard for landbasert mottak av analog radio med svært høy 
frekvens (UKW)

GAA / AAP Google Android Auto

GPS Globalt navigasjonssatelittsystem for posisjonsbestemmelse
(«Global Positioning System»)

GSM Global standard for mobilradionettverk for fullstendig digitale 
mobilradionettverk («Global System for Mobile Communications»)

ID3-merking 
(«ID3-Tag») ID3-merking betyr metadata som kan inkluderes sammen med MP3-formatet.

microSD Kompaktminnekort

REG Regional stasjon

SSP «Secure Simple Pairing», sikker, enkel sammenkobling (for Bluetooth-enheter)

TA (trafikkunn-
gjøringer) Trafikkunngjøringer (RDS-tjeneste)

USB En USB-tilkobling er et serie-bussystem for å koble en enhet til andre enheter 
(«Universal Serial Bus»).

LOVBESTEMTE RETTIGHETER OG GARANTI

Kjære kunde,

Vennligst les garantibetingelsene nedenfor nøye.
Hvis ZENEC-produktet ditt skulle trenge service dekket av garantien, vennligst returner det til 
forhandleren der det ble kjøpt eller distributøren i landet ditt. Ikke send noen produkter direkte til ZENEC.

Dette ZENEC-produktet er dekket av en fabrikkgaranti som beskytter mot defekte materialer og/eller 
mangelfullt arbeid, i to år fra datoen den opprinnelige kjøperen kjøpte det fra en forhandler.

For at garantiarbeid skal gjennomføres må et RMA-nummer genereres, noe som krever et gyldig 
serienummer for produktet og den originale salgskvitteringen.

Garantirestriksjoner

Denne garantien dekker ikke noen skader som skyldes:

 1.  Uautorisert eller ikke godkjent installasjon, feil lyd- eller strømtilkobling(er).
 2.  Feil forårsaket av eksponering av produktet for fuktighet, vann og organiske væsker, langvarig 

eksponering for solstråler eller overdreven smuss eller støv.
 3.  Mekaniske defekter grunnet uhell, fall eller støt.
 4.  Uautoriserte forsøk på reparasjoner og modifikasjoner av produktet som ikke er uttrykkelig 

godkjent av produsenten.

Denne garantien er begrenset til reparasjon eller utskiftning av det defekte produktet etter produsentens 
valg, og inkluderer ikke noen annen type skade, uansett som denne er tilfeldig, følgemessig eller annet. 
Garantien dekker ikke noen transportkostnader eller skader som skyldes transport eller spedisjon av 
produktet. Alle eventuelle ekstra eller fordringer og krav for kompensasjon av ekstrakomponenter som 
har blitt skadet som følge av dette, direkte eller indirekte, er strengt utelukket.

www.zenec.com

Juridisk representant i EU: ACR S & V GmbH ∙ Industriestraße 35 ∙ D-79787 Lauchringen ∙ Tyskland              
ZENEC av ACR AG ∙ Bohrturmweg 1 ∙ CH-5330 Bad Zurzach∙ Sveits

Herved erklærer ACR Brändli + Vögeli AG at typen radioutstyr ZENEC Z-N528 er i samsvar med 2014/53/
EU-direktivet. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-
adresse: http://www.zenec.com (se lenken "Produktkonformitetsdokumenter" i bunntekstområdet på siden).

Z-N528:  E9 10R-05 16981

10R-05 169819

A10 A12 A14 A16A2 A4 A6 A8

A9 A11 A13 A15A1 A3 A5 A7

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 S
A10 S
A11 S
A12 S
A13 S
A14 S
A15 S
A16 S

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
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B14

B15
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12V DC / 15 A
NEGATIVE

DAB ANTENNA IN:
SWITCHED 12V SUPPLY



© Copyright 2020

Rev. A / utgivelsesfrist: 2. kvartal 2020
Norsk
Produsent: ACR AG ∙ Bohrturmweg 1 ∙ CH-5330 Bad Zurzach ∙ Sveits
Juridisk representant i EU: ACR S & V GmbH ∙ Industriestraße 35 ∙ D-79787 Lauchringen ∙ Tyskland              


