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Wstępna konfiguracja 

1. Wybierz preferowany język, a następnie naciśnij , aby potwierdzić wybór. 
Można go później zmienić w ustawieniach regionalnych.

2. Zapoznaj się z umową licencyjną użytkownika końcowego i naciśnij przycisk

, jeśli zgadzasz się z warunkami użytkowania. 

3. Zostanie uruchomiony Kreator konfiguracji . Naciśnij , aby kontynuować. 

4. Wybierz język i głos używany dla komunikatów nawigacji głosowej i naciśnij przycisk

. Można go później zmienić w ustawieniach regionalnych. Naciśnij 
dowolny element na liście, aby usłyszeć krótką próbkę danego głosu. Naciśnij 

, aby potwierdzić zaznaczenie. 

5. Ustaw preferowane jednostki i format czasu, a następnie naciśnij przycisk . 

6. Ustaw preferencje trasy i naciśnij przycisk . 

7. Wstępna konfiguracja została zakończona. Naciśnij przycisk , aby przejść 
do okna mapy.
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Widok nawigacji 
Widok nawigacji to główny ekran ZENEC, który pokazuje zaplanowaną trasę na mapie. ZENEC jest 
oparty na mapach cyfrowych, które nie są jedynie skomputeryzowaną wersją tradycyjnych map 
drukowanych. Podobnie do drukowanych map drogowych tryb 2D map cyfrowych pokazuje ulice i 
drogi. Wysokość jest również pokazana w kolorze. 
Widok nawigacji wyświetla na mapie następujące przyciski na ekranie, pola danych i informacje o 
trasie podczas nawigacji: 

Uwaga! Niektóre przyciski, pola lub ikony mogą nie być dostępne w danej wersji produktu. 

Numer Imię i nazwisko Opis 

1 Znacznik bieżącej 
pozycji 

Bieżąca pozycja jest domyślnie wyświetlana jako strzałka niebieski. 
W przypadku braku pozycji GPS znacznik bieżącej pozycji jest 
przezroczysty i pokazuje ostatnie znane położenie.  

2 Pozycja GPS Kropka w pobliżu strzałki pokazuje pozycję GPS odzwierciedlaną 
przez odbiornik GPS. . 
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3 Zaplanowana trasa Zaplanowana trasa jest wyświetlana jako linia pomarańczowy. 

4 Pola danych Trzy pola danych przedstawiają następujące informacje: 

• Szacowany czas przyjazdu do celu podróży

• Pozostały czas przejazdu trasy

• Odległość pozostała do celu podróży

Naciśnij to pole, aby uzyskać dostęp do ekranu Komputer 
podróży zawierającego dodatkowe informacje na temat bieżącej 
podróży na ekranie deski rozdzielczej. 
Możesz zmienić wartości domyślne w Ustawieniach lub naciskając 
i przytrzymując obszar, w którym pojawiają się pola danych.  
Jeśli nie wybrano jeszcze celu podróży, możesz zobaczyć kierunek 
zamiast trzech pól danych. 

5 
Drugi kolejny skręt Przedstawia rodzaj następnego manewru oraz odległość do niego. 

6 Podgląd drugiego 
kolejnego skrętu 

Przedstawia rodzaj drugiego kolejnego manewru, jeśli jest w 
pobliżu pierwszego.  

7 Następna ulica Wyświetla nazwę kolejnej ulicy. 
Jeśli nie wybrano celu podróży, możesz zobaczyć pobliskie numery 
domów, jeśli są dostępne. 

8 Parking w pobliżu 
celu podróży 

Pojawia się w pobliżu celu podróży. Naciskając go, możesz 
sprawdzić dostępne miejsca parkingowe w pobliżu celu podróży. 

9 Menu Cel trasy Pojawia się w pobliżu celu podróży. Naciskając je, można 
sprawdzić podsumowanie podróży, znaleźć miejsca w pobliżu 
ostatecznego celu podróży, zapisać aktualną lokalizację,  lub 
wstrzymać nawigację.  

10 Ruch drogowy Przedstawia informacje związane z ruchem drogowym. 

11 Informacja o pasie Na drogach wielopasmowych, pokazuje pasy z przodu i ich 
kierunki. Podświetlone strzałki przedstawiają pasy i kierunek, 
którym należy podążać.  

12 Ostrzeżenie o 
ograniczeniu 
prędkości 

Przedstawia bieżącą prędkość i ograniczenie prędkości po 
przekroczeniu ograniczenia prędkości.  

13 Drogowskaz  Przedstawia dostępne cele podróży i numery dróg. 

14 Usługi 
autostradowe 

Naciskając go, można sprawdzić informacje na temat kilku 
najbliższych stacji obsługi podróżnych (stacje benzynowe, 
restauracje) podczas jazdy autostradą.  

15 Menu Nawigacja Naciskając go, można otworzyć menu Nawigacja zapewniające 
dostęp do innych części ZENEC. 

16 Obiekty 3D Przedstawiają wzgórza, góry, drogi, zabytki i budynki w 3D. 
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17 Nazwa ulicy Przedstawia aktualną nazwę ulicy. Naciskając go, można otworzyć 
ekran Gdzie jestem?. . 

Gdy zbliżasz się do wyjazdu z autostrady lub skomplikowanego skrzyżowania, a produkt dysponuje 
niezbędnymi informacjami, zamiast mapy pojawi się trójwymiarowy widok węzła.  

W momencie wjazdu do tunelu mapa zostaje zastąpiona ogólnym widokiem tunelu. 
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 Menu Nawigacja 

W oknie mapy naciśnij przycisk , aby otworzyć menu Nawigacja. 

Podczas nawigacji bez zaplanowanej trasy widoczne są następujące opcje menu: 

Przycisk Instrukcja 

Wybierz cel podróży, wpisując adres lub jego współrzędne, lub wybierając miejsce, 
zapisaną lokalizację lub zapisaną trasę. Ostatnie cele podróży można także przejrzeć 
w historii inteligentnej. 

Utwórz swoją trasę z jednym lub kilkoma punktami trasy. Możesz także zaplanować 
trasę niezależnie od bieżącej pozycji GPS, ustawiając nowy punkt początkowy. 

Sprawdź zdarzenia drogowe mające wpływ na trasę lub przejrzyj historyczne dane o 
ruchu drogowym. 

Przejdź do dodatkowych opcji i sprawdź kilka przydatnych informacji, np. ruch drogowy, 
ceny paliw itd. 

Dostosuj sposób działania oprogramowania nawigacyjnego. 

Zobacz informacje o oprogramowaniu nawigacyjnym. 

W przypadku podróży po zaplanowanej trasie dostępne są również następujące opcje menu: 
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Przycisk Instrukcja 

 

Dodaj pośredni cel podróży do trasy. 

 

Zobacz warianty trasy, aby ominąć część trasy lub konkretną drogę na trasie.  

 

Zobacz trasę w całości na mapie i wyświetl parametry trasy oraz jej warianty. Naciśnij 

przycisk , aby uzyskać dostęp do opcji dodatkowych, np. Symulacja lub 
Preferencje trasy. 

 

Usuń trasę. 

 

Usuń następny punkt trasy lub całą trasę. 

 
Menu Nawigacja oferuje następujące opcje dodatkowe: 
 

Przycisk Instrukcja 

 

Otwórz ekran Zapisane lokalizacje, na którym można zapisać lokalizację jako ulubiony 
cel podróży lub edytować zapisaną lokalizację. 

 

Ustaw głośność lub wycisz nawigację. 

 

Przełącz na tryb 3D. 

 

Przełącz na tryb 2D. 

 

Przełącz na widok 2D - północ u góry. 

 

Wstrzymaj nawigację. 

 

Wznów nawigację. 

 

Przejdź do menu Profile użytkownika, w którym można tworzyć nowe profile lub 
edytować już istniejące. Jeśli z systemu nawigacji korzysta kilku kierowców, mogą oni 
tworzyć własne profile z własnymi ustawieniami.  

 



7 
 

  
 

Przycisk Instrukcja 

 

Sprawdź te powiadomienia, które zawierają ważne informacje, ale nie wymagają 
natychmiastowego działania ze strony użytkowników. 

 

Otwórz dodatkowe opcje w opcjach menu na niektórych ekranach. 

 

Powróć do mapy z dowolnego ekranu menu. 
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 Menu Nowa trasa 

  
  

W menu Nawigacja naciśnij przycisk , aby podać adres jako cel podróży. 
Menu Nowa trasa do... oferuje następujące opcje: 
 

Przycisk Instrukcja 

 

Znajdź cel podróży niezależnie od jego typu za pomocą wyszukiwania 
połączonego. 

 

Podaj adres jako cel podróży. 

 

Wybierz miejsce użyteczności publicznej jako cel podróży. 

  

Wybierz z listy zapisanych lokalizacji. 

 

Wybierz z listy wszystkich ostatnich celów podróży. 

 

Wybierz zapisaną trasę jako cel podróży lub pośredni cel podróży. 

 

Wybierz cel podróży, wpisując jego współrzędne. 

 
Dwa ostatnie cele podróży widoczne są w menu Nowa trasa do... w celu zapewnienia łatwego 
dostępu. Wybierz dowolną pozycję historii inteligentnej, aby ustawić lokalizację jako cel podróży. 
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Nawigacja do adresu 

    

Na Widoku nawigacji naciśnij , aby przejść do menu Nawigacja. 
  

W menu Nawigacja naciśnij przycisk  i . Domyślnie jest proponowany ekran z 
bieżącym miastem. 

1. Aby zmienić kraj, wykonaj następujące kroki: 

a. Naciśnij . 

b. Przy użyciu klawiatury zacznij wpisywać nazwę kraju, który należy znaleźć. 

c. Po wpisaniu kilku znaków zostanie wyświetlona lista pasujących krajów. 

d. Naciśnij przycisk , aby otworzyć listę wyników, i wybierz żądany 
kraj. 

2. Aby zmienić miasto, wykonaj następujące kroki: 

a.  Naciśnij przycisk  i użyj klawiatury, aby wprowadzić część danej 
nazwy.  

b. Podczas wpisywania nazwy na liście będzie wyświetlany pasujący ciąg. Naciśnij 

  , aby otworzyć listę wyników.  

c.  Wybierz miejscowość z listy.  

3.  Aby wprowadzić nazwę ulicy, wykonaj następujące kroki: 

  

a. Naciśnij . 

b. Zacznij wpisywać nazwę ulicy na klawiaturze. Pasujące nazwy zostaną wyświetlone na 
liście. 

c. Naciśnij , aby otworzyć listę wyników. Wybierz ulicę z listy. 
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a. Naciśnij . 

b. Wpisz numer domu na klawiaturze. (Aby wprowadzić litery, naciśnij ). 

c. Naciśnij przycisk , aby zakończyć wpisywanie adresu. 

4. Zostanie wyświetlona mapa z wybranym celem podróży na środku. W razie konieczności 

możesz nacisnąć inną lokalizację na mapie, aby zmienić cel podróży. Kursor ( ) zostanie 
wyświetlony w nowej lokalizacji. 

(opcjonalnie) Aby zmienić niektóre parametry wytyczania trasy, wykonaj następujące kroki: 

a. Naciśnij przycisk , aby omijać autostrady, przycisk , aby omijać drogi z 

opłatą okresową lub opłatą za przejazd, przycisk , aby unikać promów, lub 

przycisk , aby omijać drogi dla grupowych dojazdów. 

b. Naciśnij , aby wybrać cel podróży, lub naciśnij , aby wybrać 
inny cel podróży. 

c. Po krótkim zestawieniu parametrów trasy na mapie zostanie wyświetlona cała trasa. 

Poczekaj kilka sekund lub naciśnij przycisk . 
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Używanie wyszukiwania połączonego 
Można rozpocząć oddzielne wyszukiwanie adresów, miejsc, zapisanych lokalizacji lub ostatnich 
celów podróży, ale najszybszym sposobem jest użycie wyszukiwania połączonego. 

1. W oknie mapy naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu Nawigacja, a następnie 

naciśnij przycisk . 

2. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić ekran wyszukiwania połączonego. Tuż 
obok pola wprowadzania danych można zobaczyć obszar wyszukiwania, miejscowość, wokół 
której odbywa się wyszukiwanie. Domyślnym obszarem wyszukiwania jest bieżąca lokalizacja. 
Jeśli to konieczne, zmień obszar wyszukiwania. 

3.  
4. Po wyświetleniu odpowiedniego obszaru wyszukiwania można rozpocząć wprowadzanie 

nazwy, adresu lub kategorii poszukiwanego celu podróży. 

5. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić wyniki wyszukiwania. Na liście są 
widoczne wszystkie wyniki, niezależnie od typu. Adresy, miejsca, kategorie miejsc, 
zapisane lokalizacje i ostatnie cele podróży są wymieszane na jednej liście. 

6. Jeśli to konieczne, naciśnij odpowiedni przycisk, aby zawęzić listę wyników wyszukiwania 
według typu (liczba na powiązanej ikonie oznacza liczbę pasujących wyników):  

• Naciśnij , aby zobaczyć listę ostatnich celów podróży o pasującej nazwie lub 
adresie. 

• Naciśnij , aby zobaczyć listę zapisanych lokalizacji (Ulubionych) o pasującej 
nazwie. 

• Naciśnij , aby zobaczyć listę pasujących adresów. 

• Naciśnij , aby zobaczyć listę kategorii miejsc. Przewiń listę i wybierz jedną 
kategorię. Zostanie wyświetlona lista miejsc w tej kategorii według odległości tych 
miejsc od bieżącej pozycji. 

• Naciśnij , aby zobaczyć listę pasujących miejsc uporządkowanych według 
odległości od bieżącej pozycji. 
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7. Zostanie wyświetlona mapa z wybranym celem podróży na środku. W razie konieczności 

możesz nacisnąć inną lokalizację na mapie, aby zmienić cel podróży. Kursor ( ) zostanie 
wyświetlony w nowej lokalizacji. 

8. (opcjonalnie) Jeśli to konieczne, zmień niektóre parametry wytyczania trasy. 

9. Naciśnij , aby wybrać cel podróży, lub naciśnij , aby wybrać inny cel 
podróży. 

10. Po krótkim zestawieniu parametrów trasy na mapie zostanie wyświetlona cała trasa. Poczekaj 

kilka sekund lub naciśnij przycisk . 
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Nawigacja do miejsca użyteczności publicznej 

    

1. W oknie mapy naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu Nawigacja. W menu 

Nawigacja naciśnij przycisk , a następnie naciśnij przycisk . Dostępne są 
następujące zdefiniowane wcześniej kategorie wyszukiwania: 

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić listę stacji benzynowych wzdłuż 
trasy, lub gdy trasa jest niedostępna, w pobliżu bieżącej pozycji, lub w ostatnim znanym 
położeniu. 

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić listę noclegów w pobliżu celu 
podróży, bieżącej pozycji lub ostatniego znanego położenia. 

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić listę restauracji wzdłuż trasy, w 
pobliżu bieżącej pozycji lub ostatniego znanego położenia. 

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić listę parkingów w pobliżu celu 
podróży lub, gdy jest niedostępny, w pobliżu bieżącej pozycji lub ostatniego znanego 
położenia. 

2. Naciśnij przycisk , aby otworzyć okno Szukaj wg kategorii. Tutaj można 
wyszukiwać miejsca użyteczności publicznej według nazwy, kategorii i podkategorii w 
następujących lokalizacjach: 

• Naciśnij przycisk , aby wykonać wyszukiwanie w pobliżu bieżącej 
pozycji lub, gdy jest niedostępna, w pobliżu ostatniego znanego położenia. 

• Naciśnij przycisk , aby wyszukać miejsca wzdłuż aktywnej trasy (a 
nie jednego punktu). Taka opcja przydaje się w sytuacji, gdy szukasz miejsca, którego 
lokalizacja jest jak najbliżej trasy, np. stacji benzynowej czy restauracji. 

• Naciśnij przycisk , aby wyszukać miejsce w wybranym mieście. 

• Naciśnij przycisk , aby wyszukać miejsce w pobliżu celu podróży na 
aktywnej trasie. 
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Przykładowa nawigacja do miejsc użyteczności publicznej 
  

Aby na przykład znaleźć park w pobliżu celu podróży, wykonaj następujące kroki: 

1. W oknie mapy naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu Nawigacja. W menu 

Nawigacja naciśnij przycisk , a następnie naciśnij przycisk . 

2. Naciśnij przycisk , aby otworzyć okno Szukaj wg kategorii. 

3. Wybierz obszar, w pobliżu którego należy wyszukać miejsce. Naciśnij przycisk 

 i wybierz opcję . 

4.  
5. Przejrzyj listę kategorii miejsc, a następnie naciśnij jedną z nich. 

6. Naciśnij dowolny element listy. 

7. (opcjonalnie) Jeśli to konieczne, zmień niektóre parametry wytyczania trasy. 

8. Naciśnij , aby wybrać cel podróży, lub naciśnij , aby wybrać inny cel 
podróży. 

9. Po krótkim zestawieniu parametrów trasy na mapie zostanie wyświetlona cała trasa. Poczekaj 

kilka sekund lub naciśnij przycisk . 
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 Menu Przydatne informacje 

  
Menu Przydatne informacje oferuje szereg dodatkowych funkcji. W menu Nawigacja naciśnij przycisk 

.  
 

Przycisk Opis 

 

Wyświetla informacje na temat bieżącej pozycji (szerokość, długość, najbliższe miasto, 
następne skrzyżowanie itd.) lub ostatniego znanego położenia, jeżeli odbiór GPS jest 
niedostępny. 

 

Oferuje pomoc w pobliżu bieżącej pozycji. 

 

Zawiera listę krajów z przydatnymi informacjami na temat wybranego kraju (na przykład 
ograniczenia prędkości, maksymalne stężenie alkoholu we krwi). 

 

Pokazuje dane statystyczne podróży, takie jak czas rozpoczęcia, czas zakończenia i 
średnia prędkość. 

 

Pokazuje dokładną godzinę wschodu i zachodu słońca dla wszystkich punktów trasy. 

 

Pokazuje ekran Informacji o GPS z położeniem satelitarnym oraz informacją o sile 
sygnału. 
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Menu Ustawienia 
Można skonfigurować ustawienia programu oraz zmodyfikować działanie urządzenia ZENEC. 

Naciśnij przycisk  i . 
 Naciśnij strzałki, aby przeglądać zawartość innych stron. 

 
Menu Ustawienia oferuje następujące opcje: 
 

Przycisk Instrukcja 

 

Wybierz typ pojazdu, którym jedziesz, rodzaje dróg używane podczas planowania trasy 
oraz metodę planowania trasy. 

 

Dostosuj różne poziomy głośności. 

 

Włącz i ustaw ostrzeżenia o ograniczeniu prędkości, punktach alarmowych (takich jak 
fotoradary) oraz znakach drogowych. 

 

Dostosuj wygląd okna mapy lub sposób, w jaki oprogramowanie pomaga nawigować, 
wyświetlają różnego rodzaju informacje związane z trasą w oknie mapy. 

 

Zmień język nawigacji głosowej, ustaw strefę czasową, jednostki miary, czas i datę oraz 
formaty i dostosuj aplikację pod kątem lokalnego języka. 

 

Włącz lub wyłącz animacje menu. 

 

Zalecana trasa między dwoma punktami nie zawsze jest taka sama. Gdy istnieją 
odpowiednie dane, do obliczania trasy zostaną wykorzystane informacje o ruchu 
drogowym. Ustaw preferencje dla tej usługi. 

 

Włącz lub wyłącz automatyczne zapisywanie dziennika podróży i sprawdź aktualny 
rozmiar bazy danych podróży. 
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Modyfikacja podstawowych parametrów oprogramowania określonych w trakcie procesu 
wstępnej konfiguracji. 
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