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Csatlakoztatás előkészítése 

Kösse össze a fő csatlakozó kábel 

megfelelő csatlakozóját a CAN/Stalk 

interfésszel. 

 

A parkolást segítő szenzor csatlakozó 

kábele 

Csatlakoztassa a fő csatlakozó kábelt, 

ahogy azt az ábrán látja. 

Figyeljen arra, hogy a fő csatlakozó 

kábelbe beépített 8 tűs csatlakozót 

megfelelően kösse rá a ZE-NC4612 

készülékre.  

 

 

 

 
 

 

 

FM antennakábel dupla Fakra 

csatlakozóval 

Járműmodelltől függően a Fakra 

csatlakozó lehet derékszög alakú. Ilyenkor 

nem lehet beépíteni a ZE-NC4612 

készüléket. Ilyen esetben szükség van egy 

dupla Fakra hosszabbító kábelre (külön 

kapható ZE-NC-ANT2). 

 

 

 

 

 

MERCEDES beépítő keret 

A van a járműben rádió előkészítés, 

szükség van egy Mercedes beépítő keretre. 

Cikkszám: A90668904331 + ISO 

kábelköteg (része a szettnek) 



 
 

 

 

 

1. Mielőtt eltávolítja a gyárilag beépített 

Mercedes készüléket, készítse elő a ZE-

NC4612-t a beszerelésre. Az ábrát követve 

kösse össze a mellékelt fő csatlakozó 

kábelt a ZE-NC4612-vel. Csatlakoztassa a 

CAN/Stalk interfészhez a fő csatlakozó 

kábel megfelelő csatlakozóját. 

 

 

2. Távolítsa el a műanyag borítást a gyári 

készülék körül, valamint a gyári rádiótól 

közvetlen balra és jobbra eső részeket. Egy 

erre alkalmas műanyag eszközt használjon, 

nehogy sérülést okozzon.  

 

 

3. Lazítsa ki és távolítsa el a Mercedes 

gyári rádióból a négy darab torx csavart, 

melyek a műszerfalhoz vannak rögzítve.

 

 

4. Óvatosan vegye ki a Mercedes rádiót a 

rekeszből. Tegye félre a készüléket, 

nehogy megsérüljön. 

Húzza ki az összes kábelt a rádiórekeszből 

a további szerelési munkához.

 



 
 

 
 

5. Rögzítse a GPS antennát egy megfelelő 

helyre (ahol semmi sem árnyékolja le). 

Vezesse be az antennakábelt a rekeszbe. 

Igény szerint szerelje be a külső Bluetooth 

mikrofont. A legjobb, ha a visszapillantó 

tükör vagy a kormánykerék mögé helyezi 

el.  

Helyezze el és szerelje fel a Media Link 

Boxot egy megfelelő helyre, pl. a középső 

kartámaszba vagy a tároló rekeszbe.  

 

 

 

6. Csatlakoztassa a ZE-NC4612 Quadlock 

csatlakozóját a járműhöz, és zárja le a 

központi zárat. Kösse a GPS antennakábel 

Fakra csatlakozóját, és a külső mikrofon 

valamint a Media Link Boksz kábelét a 

készülékhez. Ha beszerelte a külső 

mikrofont, kösse annak a csatlakozóját is 

oda. Mielőtt beteszi a rekeszbe a ZE-

NC4612-t, össze kell kötni a készülékkel 

az antenna dupla Fakra csatlakozóját. 

 

 

 

7. Tegye oldalra a kábeleket, hogy be tudja 

tolni a rekeszbe a ZE-NC4612 készüléket. 

Ne fejtsen ki mechanikus erőt a készülék 

elejére, nehogy elszakadjanak a vezetékek 

vagy eltörjenek a csatlakozók. Rögzítse a 

ZE-NC4612-t a helyére a négy darab gyári 

torx csavarral. 

 

 

 

8. Rögzítse a műanyag borítást a készülék 

jobb és bal oldalán. Ezzel véget ért a 

beépítés. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

9. Ha készen van a beszereléssel, indítsa be 

a motort, és menjen ki a szabadba a 

garázsból (a GPS antenna így fogja a 

jeleket). Indítsa el a navigációs rendszert, 

és hagyja, hogy megtalálja a készülék a 

szatelliteket, ami kb. 3-5 percet vesz 

igénybe. Egy forgó ikon jelzi a képernyőn, 

hogy a készülék a szatelliteket keresi. Ne 

kapcsolja ki se a készüléket, se a motort. 

Most már beállíthatja a navigációt, vagy 

akár egy úti célt is megadhat. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 A jármű saját diagnosztikai géppel (DME) rendelkezik. A hibajelzések elkerülése 

érdekében még a beszerelés előtt feltétlenül távolítsa el a jármű akkumulátorának 

negatív pólusát. 

 

 A ZE-NC4612 tökéletes működése csak akkor szavatolható, ha a készülékhez 

mellékelt kiegészítőket használja. 

 

 Semmilyen változtatásra sincs szükség a gyári kábeleken. 

 

 A telepítés során ügyeljen arra, hogy semmi se okozzon sérülést a kábelekben vagy a 

kiegészítő elemekben. Ne alkalmazzon fizikai erőt a beépítés során. 

 

 Igény szerint választhat a beépített vagy a külső (be kell szerelni) mikrofon között, 

viszont megfelelően illeszteni kell a mikrofon forrását a Bluetooth üzemmódhoz a 

„Setup Menüben. 

 

 A ZE-NC4612 végleges beszerelése előtt ellenőrizze le, hogy az összes csatlakozó jól 

van bekötve és bepattintva a készülék hátoldalába.  

 

 Kérdések vagy probléma esetén forduljon ahhoz a ZENEC kereskedőhöz, akitől a 

készüléket vásárolta. A www.zenec.com oldalon a „Gyakori kérdések“ címszó alatt 

olyan kérdésekre talál választ, melyek a beszerelés során merülhetnek fel. 

 

 

 Mivel csak USB csatlakozóval telepíthető frissítés (szoftver és térképállomány) a 

navigációs rendszerre, és az USB csatlakozó csak a készülék hátoldalába illeszthető, 

könnyen elérhető helyre kell installálni a mellékelten küldött Media Link Boxot. A 

Media Link Box rendelkezik a megfelelő USB porttal. 

 

http://www.zenec.com/


 
Diagram az elektromos csatlakozásokról 

 
 

A kiszállított csomag tartalma: 

 
1 Fejegység    1 db 

2 Külső GPS antenna   1 db 

3 Fő tápkábel    1 db 

4 Media Link Boksz   1 db 

5 DVB-T csatlakozó kábel   1 db 

6 Külső Bluetooth mikrofon  1 db 

7 Bluetooth mikrofon interface  1 db 

8 Kábel     3 db 

9 Távirányító    2 db 

10 Matrica a lopásvédelemről  1 db 

11 Használati útmutató   3 db 

12 Beszerelési útmutató   1 db 

13 USB     1 db 

14 Beépítő csavarok  1 db

 


