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GENEL BAKIŞ

BU KILAVUZ HAKKINDA
Bu kılavuz araca özel olgulara ve en önemli temel işlevlere göre aygıtın nasıl çalışacağını açıklamaktadır. 
Buna ek olarak, aracınızda standart olarak bulunmayabilen araç imalatçısının opsiyonel ekipmanlarının 
yanı sıra ZENEC sisteminin ekipman değişkenlerini ve fonksiyonlarını da açıklar. Bu kılavuz, bu gibi 
konuları ayrı ayrı ele almaz. Bu bilginin, özelliklerin veya fonksiyonların dışındaki farklılıklar hiçbir sebeple 
kullanılamaz.

EMNİYET TALİMATLARI

DİKKAT
Sürücünün dikkati dağılırsa, bir kaza veya yara-
lanma oluşabilir. ZENEC sistemini sürüş sırasın-
da çalıştırmak, dikkati genel trafik durumundan 
dağıtabilir!

 NOT
ZENEC sistemi, çok fonksiyonlu direksiyon 
simidi, klima ayarları veya optik park sistemi 
ekranı ile çok fonksiyonlu ekran desteği gibi 
fonksiyonları desteklemektedir. Bunların 
hepsi araca bağlıdır ve yalnızca araç ile 
sağlandıklarında kullanılabilirler.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

✓ Araç imalatçısının tüm güvenlik talimatlarına ve bu kılavuzda verilen talimatlara her zaman uyun.
✓ ZENEC sisteminin güvenlik talimatlarını göz ardı etmeyin.
✓ 1 yıllığına ücretsiz navigasyon güncellemelerini etkinleştirin (ayrıntılı bilgi bu kılavuzun sonundadır).

CİHAZA GENEL BAKIŞ
ZENEC SİSTEMİ
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Şek. S/01

Öğe Fonksiyon


Döner düğme sol - Sessize almak için basın.

- Ses ayarı için döndürün.

Döner düğme sağ - Seçimi doğrulamak için basın.
- Listede gezinmek için döndürün.



HOME - Ana Menüyü açmak için basın.
- Ses ayarını açmak için basın. Aygıt Kullanım Kılavuzu → Giriş → Ana Kaynaklar

TUNER Radyo kaynağını seçin Aygıt Kullanım Kılavuzu → Eğlence → Frekans Ayarlayıcı
MEDIA Medya kaynağını seçin Cihaz Kullanım Kılavuzu → Eğlence → Ses/Video
NAV Navigasyon modunu seçin Nav Kullanıcı Kılavuzu

ALT Önceden atanmış kaynağı seçin Aygıt Kullanım Kılavuzu → Kurulum → Aygıt Kurulumu 
→ Diğer

<< Radyo kaynağı - Önceki radyo kanalını seçmek için basın. Medya kaynağı - Önceki parçayı/
başlığı seçmek için basın.

>> Radyo kaynağı - Sonraki radyo kanalını seçmek için basın. Medya kaynağı - Sonraki parçayı/
başlığı seçmek için basın.

BT Bluetooth modunu seçin Aygıt Kullanım Kılavuzu → Eller Serbest kiti

 Cihazı aç / kapat

 Uzaktan kumanda için IR alıcısı

 CD/DVD yuvası

 CD/DVD yerleştirmek için basın.

 Sıfırla

 Dokunmatik ekran

 SD yuvası, yalnızca navigasyon/Gracenote veri tabanı kullanımı içindir.

 Dahili mikrofon
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ÇOK FONKSİYONLU DİREKSİYON

�

Şek. S / 02
Öğe Fonksiyon

Sesi azalt

Sesi artır

 
Sessize al

Radyo kaynağı Sonraki radyo kanalını seçmek için basın.

Medya kaynağı Sonraki şarkıyı/dosyayı seçmek için basın. İleri sarmak için basılı 
tutun.

Radyo kaynağı Önceki radyo kanalını seçmek için basın.

Medya kaynağı Önceki şarkıyı/dosyayı seçmek için basın. Geri sarmak için basılı 
tutun.

Çağrıyı kabul et

 

Aramayı 
Reddetme / 
Sonlandırma

TEMEL ÇALIŞMA

AÇ / KAPAT

Manuel Aç / Kapat
ZENEC sistemini açmak için düğmeye kısa süreli basın, kapatmak için uzun süreli basın 
(şek. S/01 (2)).

Otomatik Açık / Kapalı

CAN veri yolu arayüzü olan araçlar:
Marşı değiştirmek ZENEC sistemini etkinleştirecektir. Ön yükleme işlemi 1,5 dakikaya kadar sürebilir. 
Bu, sistem hazır olana kadar bazı gecikmeler oluşturabilir. ZENEC sistemi marş kapatılarak veya marş 
anahtarı çıkarılarak sonlandırıldı.

 NOT
Araç üreticisinin yazılım güncellemesi yapması durumunda araç ile ZENEC sistemi arasında iletişim 
arızaları ve fonksiyon bozuklukları görünebilir.

HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA

ZENEC sistemi hırsızlığa karşı koruma fonksiyonuyla donatılmıştır. Bu etkinse, güç desteğinin kesintisin-
den sonra ZENEC sistemi yeniden başladığında şifre girmeniz istenecektir.

Şifreyi değiştirmek için:

Aygıt Kullanım Kılavuzu → Kurulum → Aygıt Kurulumu → Yardım → Şifre

 NOT
Şifrenizi unutmayınız.
Şifrenizi unutursanız, 
hırsızlığa karşı korumanın 
sürdürülmemesi için ZENEC 
sisteminin kaldırılması ve 
ZENEC Servisine geri gön-
derilmesi gerekir.
Bu hizmet ücretlidir! 
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SES KONTROLÜ

ZENEC Sistemi

Fonksiyon Düğme İşletim

Sesi artır Ses düğmesini saat yönünde (şek. S/01 ) döndürün.

Sesi azalt Ses düğmesini saat yönünün tersine (şek. S/01 ) döndürün.

Sessize al Soldaki döner düğmeye kısa süreli basın (şek. S/01 ). 
Düğmeye tekrar basıldığında sessize alma iptal edilecektir.

Varsayılan ayarlar Farklı kaynakların varsayılan ayarları Kurulum’da ayarlanabilir.
Cihaz Kullanım Kılavuzu → Kurulum → Ses

Çok fonksiyonlu direksiyon1)

Fonksiyon Düğme İşletim

Artır ses düzeyi Sesi artırmak için (şek. S / 02) düğmeye basın.

Sesi azalt Sesi azaltmak için (şek. S / 02) düğmeye basın.

Sessize al Kısa bir süre düğmeye basın (şek. S / 02 ). Düğmeye tekrar 
basıldığında sessize alma iptal edilecektir.

 NOT
1)  Bu fonksiyonlar, yalnızca araca çok fonksiyonlu bir direksiyon kurulduğunda kullanılır.

SES AYARLARI

"

Şek. S/03

Bu menüde çeşitli ses ayarlarını yapabilirsiniz. Her kaynak için ayrı ayrı ton kontrolü mevcuttur.

Fonksiyon Simge İşletim

BASS Bas aralığını -6’dan +6’ya kadar ayarlamak için dokunun.

MID Mid aralığını -6’dan +6’ya kadar ayarlamak için dokunun.

TRE Tiz aralığını -6’dan +6’ya kadar ayarlamak için dokunun.

Ultra basse Bas çıkışına ekstra ses artırma eklemek için dokunun.

Ses şiddeti Düşük ve yüksek çıkışa ses artırma eklemek için dokunun.
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DENGE / AZALTICI

Şek. S / 04

Bu menüde hoparlörler arasındaki sesi dengeleyebilirsiniz.

Fonksiyon Simge İşletim

Sol / Sağ Sol ve sağ arasındaki hoparlör dengesini ayarlamak için dokunun.

Ön / Arka Ön ve arka arasındaki hoparlör dengesini ayarlamak için dokunun.

Göstergeler Dokunup istenen konuma kaydırın.

OE-SES SİSTEMİ

Şek. S / 05

Bu menüde önceden yüklenmiş OE amp ek ayarlarını yapabilirsiniz.

Fonksiyon Simge İşletim

OE Amp SDVC Bu ayarlar yalnızca OE amp tarafından desteklendiğinde kullanılabilir.
 0 < > +7

OE Amp Kazancı Bu ayarlar yalnızca OE amp tarafından desteklendiğinde kullanılabilir.
 0 < > +30
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OTOMOBİL

KURULUM

Şek. S / 06

Bu menüde, otomobile özel tüm ayarları yapabilirsiniz. Ana kılavuzun sonunda kısaltmaların açıklamala-
rını bulacaksınız.

Fonksiyon Simge İşletim

ARAÇ Kurulumu Bu görünümü geçmek için dokunun.
Aygıt Kullanım Kılavuzu → Kurulum → ARAÇ Kurulumu

Fonksiyon Simge İşletim

Park Etme Yar-
dımı

Park yardımı görüntü kaynağını ayarlamak için dokunun. KAPALI / 
KAM / OPS / OPS & KAM

Karşıt Ses Yar-
dımı

Park yardımı aktifken sessize alma fonksiyonunu ayarlamak için 
dokunun. KAPALI / Azaltılmış Ses / KAM Sesi / SESSİZ Sesi

Marka Araç üreticisini seçmek için dokunun.

Araç Tipi SEÇ ve Kl. Bilgi göstergesi için karşılık gelen aracı seçmek için 
dokunun.

Kl. B. Kapalı = Ayarlama sırasında klima açılır penceresi görünmez 
Açık = Ayarlama sırasında klima açılır penceresi görünür

Sürücü Konumu Soldan direksiyonlu / Sağdan direksiyonlu

 NOT
Bu fonksiyonlar yalnızca araç tarafından destekleniyorsa desteklenir.

KLİMA (AC INFO)

 
Şek. S / 07

Si Info AC est activée, les changements dus au fonctionnement de l’air conditionné seront affichés par le 
système ZENEC.

APERÇU

Fonksiyon Simge İşletim

Havalandırma Açık = Havalandırmanın en az seviye 1’e ayarlanma anahtarı
Kapalı = Havalandırmanın seviye 0’a ayarlanması anahtarı

Arka cam ısıtma Arka cam ısıtma açık veya kapalı

Ön cam ısıtma Buz çözme fonksiyonu açık veya kapalı

Klima Klima açık ya da kapalı

Hava işleminin 
devir daimi Hava işleminin devir daimi açık veya kapalı

Çift Sürücü ve yolcu tarafı için eş zamanlı sıcaklık ayarları

Oto Otomatik sıcaklık ayarı
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Sıcaklık okları Mevcut hava akışı göstergesi: Ön cam - Merkezi- Ayak alanı

Sıcaklık Mavi DÜŞÜK -20,0 C Sarı 20.0 - 24.0 C Kırmızı 24.0-YÜKSEK

Fan ayarı Arkadaki rakam belirlenen ayarı gösterir.

SEAT ISITICININ DİNAMİK GÖSTERGESİ

Fonksiyon Simge İşletim

Koltuk ısıtıcısı

Mevcut koltuğun ısıtıcı ayarı göstergesi.

Rakama ek olarak, koltuk ısıtıcı ayarı üç farklı renk geçişiyle gösteri-
lecektir.

Ayar Koltuk ısıtıcı ayarı rakamla bağlantılı bir şekilde gösterilir.

 NOT
Klimaya ilişkin tüm fonksiyonlar yalnızca göstergelerdir. Klimayı ZENEC sistemi ile çalıştırmak müm-
kün değildir.

Fonksiyonların etkili aralığı araç üreticisine, araç tipine ve araç konfigürasyonuna bağlıdır. ZENEC 
sistemi yukarıda listelenen tüm işlevleri destekler. Bu bilgilerin, özelliklerin veya fonksiyonların dışın-
daki farklılıklar hiçbir sebeple kullanılamaz.

OPTİK PARK SİSTEMİ (OPS)

Şek. S / 08

Aracınız, fabrikada takılan optik park sistemi ile donatılmışsa, bu sistemi ZENEC sisteminiz ile kullanabi-
lirsiniz.

GENEL BAKIŞ

Fonksiyon Simge İşletim

Park Yardımı OFF / CAM / OPS / OPS & CAM

OFF Fonksiyon kalıcı olarak kapatılmıştır.

CAM Bağlı bir geri görüş kamerası varsa, kamera resmi otomatik olarak 
görüntülenir.

OPS Araç konfigürasyonuna bağlı olarak optik park sistemini gösterir.

OPS VE KAM Geri görüş kamerasının ve optik park sisteminin birleştirilmiş resmini 
gösterir.

Kamera Kamera resmini görüntülemek için dokunun.

Sürücü Konumu Bu ekrandan çıkmak için dokunun.

 NOT
Fonksiyonların etkili aralığı araç üreticisine, araç tipine ve araç konfigürasyonuna bağlıdır. ZENEC 
sistemi yukarıda listelenen tüm işlevleri destekler. Bu bilgilerin, özelliklerin veya fonksiyonların dışın-
daki farklılıklar hiçbir sebeple kullanılamaz.
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GENEL

NAVİGASYON GÜNCELLEME
12 aylık harita yazılım güncellemesinin aktivasyonu ZENEC sistemi açık konuma getirildiğinde ve >10 
km üzerinde bir mesafede çalışınca başlar.

Gereklilikler
1.   Geniş bantlı İnternet erişimli, bir SD kart okuyuculu, Windows XP (Service Pack 2) veya daha yüksek 

işletim sistemli PC veya dizüstü. Apple OS desteklenmez.
2.  Etkinleştirilmiş bir navigasyon haritası microSD kartı (ayarlı içerik)
3.   Bilgisayarınızda kurulu bir güncel Naviextras Araç yazılımı. 

İndirme bağlantısı: https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads

ZENEC aygıtınızı yeni haritalarla güncelleyebilmek için aşağıdakileri yapın:

1.   Navigasyon aygıtınız için https://zenec.naviextras.com/shop/portal adresine gidip şifre ve kişisel 
bilgilerinizle bir kullanıcı hesabı oluşturun.

2.   Araç yazılımını şuradan indirin: Naviextras Aracını İndir. İlerlemeden önce uygulama talimatlarını 
okuyun. Araç, periyodik olarak güncellenmektedir. Bu nedenle, daha sonra bir harita güncellemesi 
yapmak istemeniz durumunda daima en güncel Araç sürümünü indirin. Bu, tüm veri transfer fonksi-
yonlarının optimal uyumluluğunu garantileyecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER/ONAY NUMARASI

Bu, DVD sürücülü, eller serbest sistemli, navigasyonlu ve radyolu bir araca özel multimedya sistemidir.
Bu ZENEC sistemi, bir 12 V DC araç elektrik sistemine yönelik tasarlanmıştır. Ayrıntılı bilgiler
ZENEC ana sayfasından edinilebilir:

www.zenec.com

İleride bu ürünü atmanız gerektiğinde, elektrikli atık ürünlerinin, ev atıklarıyla bir arada 
bulundurulmaması gerektiğini unutmayınız. Tesis varsa, lütfen ürünü geri dönüştürünüz. Geri 
dönüşüm önerileri için idari birimlere ya da bayiye başvurunuz (Elektrikli ve Elektronik Atık 
Ekipmanlar Yönetmeliği).

İmalatçı: ACR Braendli + Voegeli AG ▪ Bohrturmweg 1 ▪ CH-5330 Bad Zurzach / İsviçre
AB Yasal Temsilciliği: ACR S & V GmbH ▪ Industriestr. 35 ▪ D-79787 Lauchringen / Almanya

https://zenec.naviextras.com/shop/portal/newLogin
https://zenec.naviextras.com/shop/portal
www.zenec.com%0D
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