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ÁTTEKINTÉS 

AZ ÚTMUTATÓRÓL 
Ez a kézikönyv leírja, hogyan működik a készülék, a jármű specifikus adatokat és a legfontosabb 
alapfunkciókat. Továbbá tartalmazza a ZENEC rendszer eszköz lehetőségeit és funkcióit, valamint azokat 
az opcionális felszereléseket, amelyeket talán az Ön járműve gyárilag nem tartalmaz. A kézikönyv nem 
ad választ a kifejezetten ezzel kapcsolatos kérdésekre. 

 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

  FIGYELEM! 

A sofőr figyelmetlensége balesetet vagy sérülést eredményezhet. A ZENEC rendszer vezetés 
közbeni használata elvonhatja a figyelmét az aktuális és váratlan forgalmi helyzetekben. 

 
MEGJEGYZÉS! 
 

A multi funkciós kormány távvezérlés használata, a digitklíma, a multi funkciós kijelzés, és más 
jármű specifikus funkciók megkövetelik a CAN/Stalk interface-t. Az autónak rendelkeznie CAN 
rendszerrel, hogy ezek a funkciók működni tudjanak. 
 
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

 Minden esetben kövesse a jármű gyártója által leírt biztonsági előírásokat és az 
útmutatóban leírt instrukciókat. 

 Vegye figyelembe a ZENEC rendszer biztonsági előírásait. 

 Aktiválja az ingyenes navigációs frissítést 1 éven belül (további információk a kézikönyv 
végén) 
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ESZKÖZ ÁTTEKINTÉS 
ZENEC KÉSZÜLÉK 

 
Sorsz. Funkció 

1 

Bal  tekerőgomb 
- Nyomja meg az audio forrás elnémításához 
- Tekerje, ha a hangerőt akarja állítani 

 

Jobb 
tekerőgomb 

- Nyomja meg a kiválasztáshoz 
- Tekerje, hogy a listában válogasson 
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HOME 
- Nyomja meg Fő menü megnyitásához 
- Tartsa nyomva a Hang beállításokhoz 

Használati útmutató  Bevezetés 
 Fő források 

TUNER Rádió források kiválasztása 
Használati útmutató  Szórakozás 
 Tuner 

MEDIA Média források kiválasztása 
Használati útmutató  Szórakozás 
 Audio/Video 

NAV Navigáció üzemmód kiválasztása Nav használati útmutató 

ALT Beállított forrás kiválasztása 

 << 
Rádió forrás – Nyomja meg az előző rádióállomáshoz 
Média forrás – Nyomja meg az előző szám/fájl kiválasztásához 

 >> 
Rádió forrás – Nyomja meg a következő rádióállomáshoz 
Média forrás – Nyomja meg a következő szám/fájl kiválasztásához 

BT Bluetooth üzemmód kiválasztása 
Használati útmutató  
Kihangosító szett 

3 Készülék KI/BE kapcsolása 

4 Infravörös érzékelő (távirányítóhoz) 

5 CD/DVD nyílás  

6 Nyomja meg a CD/DVD kiadatásához 

7 Reset 

8 Érintőképernyős kijelző 

9 SD kártya nyílás, kizárólag a navigáció/Gracenote adatbázishoz 

10 Belső mikrofon 

 
3 



MULTIFUNKCIÓS KORMÁNYVEZÉRLÉS 
 

 
 
 

Jelölés Funkció 

 Hangerő csökkentése 

 
Hangerő növelése  

 
Némítás 

 

Rádió forrás Nyomja meg a következő rádióállomásra való váltáshoz 

Média forrás 
Nyomja meg a következő számra való váltáshoz 
Tartsa nyomva a gyors előretekeréshez 

 

Rádió forrás 
Nyomja meg az előző rádióállomásra való 
visszaváltáshoz 

Média forrás 
Nyomja meg az előző számra való visszaváltáshoz 
Tartsa nyomva a gyors visszatekeréshez 

 
Hívás fogadása 

 
Hívás elutasítás / befejezés 
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ALAPMŰKÖDÉS 
KI/BE KAPCSOLÁS 

 

Kézi ki/be kapcsolás  
 
Nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz, nyomja meg hosszan a kikapcsoláshoz. 

 
 
 
Automata ki/be kapcsolás 

CAN bus interface-el felszerelt járművek esetében: 
A gyújtás ráadáskor aktiválódik a ZENEC rendszer. A betöltési folyamat maximum 1,5 percet 
vesz igénybe. Ez eredményezhet némi kését a rendszer felállásáig. A ZENEC rendszer leáll, amint 
leveszi a gyújtást a járműről, vagy eltávolítja a gyújtáskulcsot.  
 

  MEGJEGYZÉS 

A jármű gyártója által megjelentetett új szoftverfrissítés elvégzése után kommunikációs hibák 
és meghibásodások jöhetnek létre a jármű és a ZENEC készülék között.  

 
LOPÁSVÉDELEM 

A ZENEC rendszer lopásvédelemmel is fel van szerelve. Amennyiben bekapcsolja ezt a funkciót, 
minden egyes olyan típusú újrainduláskor, amikor a készülék levételre került az akkumulátorról, 
az eszközt csak a biztonsági jelszó megadása után tudja majd elindítani és használni.  
 
A jelszó megváltoztatásáról több információ: 
Használati útmutató  Beállítások  Eszköz beállítások  Segítség  Jelszó 
 

  MEGJEGYZÉS 
Tartsa jelszavát biztonságban. Amennyiben elfelejti a jelszavát a ZENEC készüléket ki kell 
szerelni, majd vissza kell küldeni a németországi szervizbe, hogy helyreállítsák a lopásvédelmi 
funkciót. Mivel ebben az esetben a hiba a nem megfelelő használat miatt lépett fel, a szerviz 
díjat fog felszámítani! 

Írja a kódot ide, hogy minden körülmények között meglegyen: 

 
 
 

5 



HANGERŐ SZABÁLYOZÁS 

ZENEC rendszer 

Funkció Gomb Művelet 

Hangerő növelés 

 

Tekerje a gombot az óramutató járásával 
megyegyező irányba 

Hangerő csökkentés 
Tekerje a gombot az óramutató járásával 
ellentétes irányba 

Némítás 

 

Röviden nyomja meg a bal oldali tekerő gombot. 
Visszaállításhoz nyomja meg újra. 

Alapbeállítások 
 A különböző források alapbeállításait a Beállítások 

menüben tudja szabályozni. 
Használati útmutató  Beállítások  Audio 

Multifunkciós kormány 1 

Funkció Gomb Művelet 

Hangerő növelés 
 

Nyomja meg a gombot a hangerő 
növeléséhez. 

Hangerő csökkentés 
 

Nyomja meg a gombot a hangerő 
csökkentéséhez. 

Némítás 
 

Röviden nyomja meg a gombot. 
A némítás feloldásához nyomja meg a 
gombot ismét. 

 MEGJEGYZÉS 
1 Ezen funkciók csakis a multikormánnyal felszerelt járművek számára érhetőek el, illetve 
amennyiben a ZENEC rendszer csatlakoztatva van az autó CAN/Stalk interface rendszeréhez.  
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HANGBEÁLLÍTÁSOK 

 

Ebben a menüpontban különböző hangbeállításokat tud végezni. A hangszínszabályozó ( Tone 
control) minden egyes forrás esetében elérhető. 

Funkció Ikon Művelet 

BASS / Basszus 

 

Érintse meg a basszus szint állításához 
-6 és +6 között. 

MID / Közép 

 

Érintse meg a MID szint állításához -6 
és +6 között. 

TRE 

 

Érintse meg a TRE / szoprán szint 
állításához -6 és +6 között. 

Ultra bass / Ultra basszus  
Érintse meg ha erősítőt akar 
hozzáadni a basszus kimenethez. 

Loudness / Hangerő  
Érintse meg ha erősítőt akar 
hozzáadni a kis és nagy kiementhez. 
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BALANCE/FADER 

 
 

Ebben a menüben tudja szabályozni az egyensúlyt a két hangszóró között. 

Funkció Ikon Művelet 

Bal / Jobb 

 

Érintse meg a jobb (R) és baloldali (L) 
hangszórók közötti egyensúly 
beállításhoz. 

Első / Hátsó 

 

Érintse meg az első (F) és hátsó (R) 
hangszórók közötti egyensúly 
beállításhoz. 

Célkereszt 

 

Érintse meg és csúsztassa a kívánt helyre 
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GYÁRI HANGRENDSZER 

 

Ebben a menüpontban tudja megtekinteni az előre telepített gyári beállításokat. 

Funkció Ikon Művelet 

Gyári Amp SDVC 
 

Ezek a beállítások csak akkor használhatóak ha a 
gyári amp támogatva van. 
0 < > +7 

Gyári Amp Növelés 
 

Ezek a beállítások csak akkor használhatóak ha a 
gyári amp támogatva van. 
0 < > +30 
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AUTÓ 
BEÁLLÍTÁSOK 

 

Ebben a menüpontban tudja szabályozni a jármű specifikus beállításokat. A rövidítések 
magyarázatát megtalálhatja a Használati útmutató végében. 

BEÁLLÍTÁS 

Funkció Ikon Művelet 

Autó beállítás 

 

Érintse meg ehhez a nézethez 
Használati útmutató  Beállítások  AUTÓ 
beállítások 

 

Funkció Ikon Művelet 

Park Vezető Asszisztens 
 

Érintse meg, hogy kiválassza a parkolás-segítő 
kijelző forrást. 
OFF (kikapcs.) / CAM / OPS & CAM 

Parkoló Audio Asszisztens  
 

Érintse meg, hogy elnémítsa a parkolás-segítő 
funkciót. 
OFF (kikapcs.) / Reduced Volume (Hangerő 
csökk.) / CAM Audio / MUTE Audio (audio 
elnémítás) 

Márka 
 

Érintse meg hogy ki tudja választani a jármű 
gyártóját 

Autó típus 
 

Érintse meg a megfelelő jármű kiválasztásához az 
OPS és Klíma infó funkciókhoz. 

Klíma info 
 

Off/Kikapcs = Légkondicionáló felugró pop-up 
ablakok kikapcsolása 
On/Bekapcs = Légkondícionáló pop-up ablakok 
engedélyezése 

Vezető helyzete 
 

Balkormányos / Jobbkormányos 

 MEGJEGYZÉS 

Ezen funkciók csakis abban az esetben érhetőek el, ha a ZENEC készülék csatlakoztatva van a 
tolatókamerához. 
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LÉGKONDICIONÁLÓ (AV INFÓ) 
 

 
 

Amennyiben engedélyezve van az AC infó kijelzés, a digitklímán elvégzett beállítások és 
változtatások megjelennek a ZENEC képernyőjén 
 
ÁTTEKINTÉS 
 

Funkció Ikon Művelet 

Szellőzés 
 

Bekapcs / On = Bekapcsolja a szellőzést minimális, 1 
szintre 
Kikapcs / Off = Kikapcsolja a szellőzést, 0 szintre 

Hátsó ablak fűtés  

 
Hátsó ablak fűtés be és kikapcsolás 

Szélvédő fűtés 

 
Szélvédőfűtés be és kikapcsolása 

Légkondicionáló 
 

Légkondicionáló be és kikapcsolása 

Levegő keringetés 
 

Levegő keringetés be és kikapcsolása 

Dupla 
 

Hőmérséklet beállítása szinkronban vezető és az utas 
oldalon 

Auto 
 

Automatikusan beállítja a hőmérsékletet 

Hőmérséklet nyilak 

 

Jelenlegi levegőáramlás jelzése 
Első ablak – Középső - Lábtér 

Hőmérséklet 
Kék ca. ALACSONY – 20.0 C 
Sárga ca. 20.0 – 24.0 C 
Piros ca. 24.0 - MAGAS 

Ventilátor beállítások 

 

A számjegy mutatja a beállított értéket.  
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ÜLÉSFŰTÉS DINAMIKUS KIJELZÉSE 
 

Funkció Ikon Művelet 

Ülésfűtés 

 

Kijelzi a jelenlegi ülésfűtés beállításokat 
A számjegy mellett, három különböző színnel jelöli a 
szinteket. 

Beállítások 
 

Az ülésfűtés beállításai jelenekkel meg számmal együtt. 

 

 MEGJEGYZÉS 

A ZENEC rendszer csakis a klímával kapcsolatos adatok kijelzésére alkalmas, a készüléken 
keresztül nem lehet működtetni a digitklímát. 
 
A funkciók rendelkezésre állása nagyban függ a jármű gyártójától és típusától. a ZENEC készülék 
minden fent látható információt támogat. A funkciók állításra nem alkalmasak. 
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OPTIKAI PARK RENDSZER (OPS) 

 
 
Amennyiben a jármű fel van szerelve gyári optikai park rendszerrel, akkor azt a ZENEC készülék 
ki tudja jelezni. 
 
ÁTTEKINTÉS 

Funkció Ikon Művelet 

Park Assist 
 

KIKAPCS / CAM / OPS & CAM 

 

KIKAPCS Funkció kikapcsolása 

CAM 
Amennyiben a jármű fel van szerelve tolatókamerával 
annak a képe automatikusan megjelenik 

OPS 
A jármű konfigurációjától függően kijelzi az optikai 
parkoló rendszer képét. 

OPS & CAM 
Kombináltan mutatja a tolatókamera és az optikai park 
rendszer képét.  

Kamera 
 

Érintse meg ha látni szeretné a kamera képet. 

Vezető pozíció 
 

Érintse meg hogy kilépjen ebből a nézetből. 

 
 

 MEGJEGYZÉS 

A funkciók rendelkezésre állása nagyban függ a jármű gyártójától és típusától. a ZENEC készülék 
minden fent látható információt támogat. A funkciók állításra nem alkalmasak. 
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ÁLTALÁNOS 

NAVIGÁCIÓ FRISSÍTÉS 

Az ingyenes térképszoftver frissítés elvégzésére 12 hónap áll rendelkezésre, a készülék első 
bekapcsolástól, illetve az első 10km megtételétől számítva. 

Követelmények 
1. PC vagy laptop minimum Windows XP (Service Pack 2) operációs rendszerrel (vagy annál 

újabbal), egy SD kártyaolvasó, valamint szélessávú internet hozzáférés. Apple iOS nem 
támogatott. 

2. Egy aktivált navigációs térkép microSD kártya (a csomag tartalmazza) 

3. Legújabb Naviextras Toolbox szoftver, a számítógépre telepítve. 
 Letölthető: https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads 

 
Ahhoz, hogy frissítse az új térképeket a készüléken, tegye meg a következő lépéseket: 

1. Menjen a https://zenec.naviextras.com/shop/portal címre és hozzon létre egy saját 
jelszóval ellátott felhasználói fiókot, majd adja hozzá a navigációs készüléke adatait. 

2. Töltse le a Toolbox ptogramot: Naviextras Toolbox Letöltés. Olvassa el az alkalmazáson 
belüli utasításokat mielőtt bármilyen további lépést tenne. A Toolbox rendszeresen 
frissül. Ennek köszönhetően, a későbbi időpontban történő térképfrissítéshez, mindig 
töltse le a Toolbox legfrissebb verzióját. Ez fogja garantálni a kompatibilitást az összes 
adatátviteli funkcióval. 

 
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK/NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 

Ez egy jármű specifikus multimédia rendszer, DVD-meghajtó, kihangosító rendszer, navigáció és 
rádió. A ZENEC rendszer 12 V DC jármű elektronikai rendszerhez lett tervezve. Részletesebb 
információkat találhat a ZENEC honlapon: 

www.zenec.com  www.zenec-hungary.hu 

 
Ha a jövőben bármikor ki kell dobnia a szemétbe ezt a terméket, vegye figyelembe, 
hogy a feleslegessé vált elektronikus készülékek nem kerülhetnek a háztartási 
hulladékok közé. Kérjük, hasznosítsa újra, ha van rá lehetőség. Érdeklődjön a helyi 
hatóságoknál, illetve kérjen tanácsot a kereskedőtől (Használt elektromos és 

elektronikus készülékek irányelve). 
 

 
Gyártó:  ACR Braendli + Voegeli AG • Bohrturmweg 1 • CH-5330 Bad Zurzach / Switzerland 
EU jogi képviselet:  ACR Braendli + Voegeli AG • Industriestr. 35 • D-79787 Lauchringen / Germany 
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