
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ 
 
 



KOMPATIBILIS JÁRMŰVEK 
 

Modell Modell verzió Modell év 

FIAT Ducato III 250/251 2006-2011 

FIAT Ducato III 250/251 2011-2014 

FIAT Ducato III 250/251 2014-től 

Citroen Jumper II 250/250D/250L 2006-tól 

Peugeot Boxer II 250/251 2006-tól 

 
 
 

FIGYELEM! 
 

 A készülék hibátlan működése csak abban az esetben garantálható, ha a szerelési 
útmutatóban leírtak szerint, szakember végzi el a beszerelést. Az eszköz telepítése 
speciális tudást és eszközöket igényel. A helytelenül elvégzett beszerelés kárt okozhat 
mind a járműben, mind a ZENEC készülékben. 

 A készülék helyes működése csak abban az esetben biztosítható, ha eredeti ZENEC 
tartozékokat alkalmaz a beszerelés folyamán. A ZENEC rendszert, és a gyári 
tartozékokat semmilyen körülmények között nem lehet más márka termékeivel 
helyettesíteni, vagy módosítani. A nem megfelelő eszközök alkalmazása kárt okozhat 
mind a járműben, mind a ZENEC készülékben. 

 
 

MEGJEGYZÉS! 
 

 A ZENEC készülék nem kompatibilis azon járművekkel, amelyek rendelkeznek gyárilag 
beszerelt, gyári rádióval, vagy navigációs rendszerrel. A járműnek, a gyári rádió 
telepítése előtti beállításokkal kell rendelkeznie. 

 A készülék jármű kompatibilitási listája az oldal tetején található, továbbá fontos, hogy 
az autó megfelelő állapotban legyen. Más típusú lakóautók beszerelési instrukcióját 
jelen útmutató nem tartalmazza. Amennyiben kérdése, vagy jármű-specifikus 
problémája van, kérjük forduljon a kérdéses lakóautó gyártójához. 

 A ZENEC készülék tartalmaz egy integrált DAB+ vevőt. Ennek használatbavételéhez, a 
ZENEC készülékhez csatlakoztatni kell egy megfelelő DAB antennát (ezt a készlet nem 
tartalmazza). 

 Amennyiben az autó multifunkciós kormánnyal rendelkezik, a kormánytávvezérléshez 
szükség van egy külön beszerezhető stalk interface tartozékra. 

 A Fő rendszer szoftverfrissítések a készülékbe telepített USB flash memória eszközön 
keresztül történik. Így tehát a készülékhez szükséges egy USB hub / elosztó 
csatlakoztatása, amely lehetővé teszi a készülék jövőbeli frissítését. 

 Amennyiben bármilyen technikai probléma, vagy egyéb kérdés merülne fel, kérjük, 
forduljon az országában megtalálható hivatalos ZENEC kereskedőhöz, vagy 
forgalmazóhoz ahol a készüléket vásárolta. 



CSOMAG TARLMA  

Sorszám 
/ No. 

Megnevezés Darabszám 

1. ZENEC renszer 1 

2. beszerelő keret 1 

3. Phillips csavarok 4 

4. távirányító 2 

5. microSD kártya adapterrel 1 

6. GPS antenna 1 

7. Bluetooth mikrofon 1 

8. antenna adapter ISO/DIN 1 

9. fő csatlakozó kábel 1 

10. USB hosszabbító kábel 1 

11. 24-pines csatlakozó kábel (4.2, kamera, Mzóna) 1 

12. 18-pines csatlakozó kábel (mikrofon, kamera) 1 

13. kézifék csatlakozó kábel 1 

14. fémlemez a GPS antennához 1 

15. kétoldalas ragasztó párna  1 

 

 

TOVÁBBI SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
 Torx csavarhúzó T25 

 Phillips csavarhúzó 

 Műanyag kioldó szerszám 

 Kézifűrész vagy annak megfelelő más szerszám 

 Csiszolópapír 

 Mesterkulcs 

 Szigetelőszalag 

 
 

ELTÁVOLÍTÁS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS 

 

1. Vegye ki mindkét tároló rekeszt a 
gyártói információk alapján.

 



 

2.a Vágja le a mind a bal-, mind a jobb 
oldali műanyag tartót, hogy egy síkban 
legyenek a nyílás oldali. 

 

 

2.b Használjon megfelelő fűrészt ehhez a 
folyamathoz, majd egy csiszolópapírral 
távolítsa el a megmaradt kiálló részeket.  

 

 

 

 

 

 

BESZERELÉS 

 

3. Távolítsa el felülről a két gyári Trox 
csavart (T25) 

 

4. Mielőtt beszerelné a ZENEC készüléket 
(No.1) távolítsa el a két rögzítő csavart.  



 

5.a Helyezze be a beszerelő keretet (No.2) 
a rádió nyílásba, a képen látható szögben 

 

5.b Csavarozza be a szerelő keretet felül és 
alul is a 4 db, készletben található, Phillips 
csavar segítségével (No.3). 

 

 

 

 

 

 6. Rögzítse a GPS vevőt (No.6) a 
megfelelő helyre, és győződjön meg arról, 
hogy a GPS vételt nem árnyékolja le 
semmi (pl. fűthető üveg, stb.). Igénytől 
függően használja a fém lemez tartót, 
hogy javítsa a GPS vételt. Ezt követően 
vezesse el a kábelt a rádiónyílásba. 

 

7. Amennyiben szeretné használni a 
mellékelt külső BT mikrofont (No.7), 
szerelje fel most és vezesse el a csatlakozó 
kábelt a rádiónyílásba. Igénytől függően 
kiválaszthatja, hogy a külső vagy belső BT 
mikrofont akarja használni. A készülék 
menüjében tudja megváltoztatni a BT 
mikrofonforrást. 

 

8. Vezesse el az USB hosszabbító kábelt 
(No.10) a rádiónyílástól, az Ön számára 
leginkább megfelelő helyre.  



 

9. Csatlakoztassa a ZENEC készülék (No.1) 
fő kábelt (No.9) a jármű ISO 
dugaljához/csatlakozójához. 

 

10. Csatlakoztassa a ZENEC készülékhez az 
összes kábelt, illetve a gyári antenna 
kábelt, amelyeket a rádiószerelési nyíláson 
keresztül vezetett át. Amennyiben 
szükséges használja az ISO DIN antenna 
adaptert (No.8). Majd óvatosan csúsztassa 
a ZENEC készüléket a rádió beszerelési 
nyílásba és enyhén nyomja meg amíg be 
nem pattan., 

 

MEGJEGYZÉS! 

 

 Győződjön meg arról, hogy a hátsó csatlakozóknak elegendő helye van és nem görbülnek. 

 A gyári FIAT aktív antennával felszerelt járművek esetében, szükséges az antenna 
tápellátásának biztosítása. Fordítson különösen nagy figyelmet arra, hogy a P.ANT dugalja 
összeköttetésben legyen a fő csatlakozó kábellel (No.9). 

 Egyes helyeken a csatlakozást biztosítsa szigetelőszalag segítségével.  

 

 

ÜZEMBE HELYEZÉS 

Győződjön meg arról, hogy a jármű a szabad ég alatt megfelelő GPS jelet kap, figyeljen oda 
hogy semmi se árnyékolja be közben (fa, magas épület stb). Helyezze be a készülék SD kártya 
nyílásába az SD kártyát (No.5), majd kapcsolja be a készüléket, hogy létrejöjjön a Sat-Fix. A 
járművet ne helyezze mozgásba, amíg a Sat-Fix nincs kész. Ezután nyomja meg a NAV 
gombot, hogy elindítsa a navigációs módot, majd válassza ki a térkép nézetet. Amint a 
jelenlegi helyzetét látja a térképen a Sat-Fix sikeresen létrejött (eltarthat 3-5 percig). A 
ZENEC készülék most már használatra kész. 
 
Végül végezzen egy általános funkció tesztet és adja meg az alapbeállításokat. Győződjön 
meg arról, hogy a jármű nem ad hiba üzenetet. 


