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Z-E3715

TURVAOHJEET 

 1. Lue nämä ohjeet kokonaan.  

 2.  Säilytä nämä ohjeet käyttäjän ulottuvilla. Kaikilla yksikköä käyttävillä tulee olla pääsy tähän 
oppaaseen. 

 3.  Huomioi kaikki varoitukset. Seuraa ohjeita. 

 4.  Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvossa, jossa on 12V DC akku ja negatiivinen 
maadoitus.  

 5.  Älä käytä laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa on kuvattu. Jos tämän oppaan ohjeita 
laiminlyödään, takuu voi raueta.  

 6.  Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla, koska se mitätöi takuun. Älä yritä korjata tai huoltaa 
laitetta itse, vaan ota yhteyttä valtuutettuun ZENEC- jälleenmyyjään sen sijaan.  

 7.  Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita, jotka on suunniteltu ja valmistettu laitetta varten, muuten 
voi sattua vahinkoja. Asenna laite asennuskäsikirjan mukaan, käytä mukana toimitettuja 
asennustarvikkeita Kiihtyvyysvoimat onnettomuuuden yhteydessä ovat joskus hyvin suuria. Väärin 
asennetut laitteet ovat merkittävä riski kuljettajalle ja auton matkustajille. 

 8.  Suojaa laite vedeltä ja muilta nesteiltä, jotka voivat päästä sen koteloon. Se voi aiheuttaa oikosulun 
tai jopa tulipalon vaaran. 

 9. Oikosulun välttämiseksi ei saa koskaan laittaa metalliesineitä (kuten kolikoita tai metallityökaluja) 
laitteen sisään tai kiinni siihen. 

 10.  Ennen kuin vaihdat viallinen sulake, yritä löytää syy oikosulku. Huomioi virransyötön kaapelit! Jos 
oikosulku ei johdu virtalähteen tai johdotuksen vioista, voit korvata viallisen sulakkeen uudella 
(samat arvot). Jos oikosulku  esiintyy uudelleen, ota yhteyttä valtuutettuun ZENEC-jälleenmyyjään. 

 11. Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue sen käyttöohjeet tarkasti saadaksesi tarkkoja 
ohjeita. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa. 

 12.  Varo, että et tyhjennä akkua, kun käytät laitetta auton moottorin ollessa sammutettuna. Koska laite 
kuluttaa huomattavasti energiaa ja akun lataus toimii vain moottorin ollessa käynnissä,  saattaa 
käydä niin, että akku purkautuu niin paljon, että moottoria ei voi enää käynnistää. 

 13. Eri Euroopan maiden lain mukaan ajaminen liikkuvaa kuvaa esittävien monitorien kanssa 
(navigointijärjestelmää lukuun ottamatta) on kiellettyä, koska kuljettajan huomio voi siirtyä 
pois liikenteestä. Noudata oman maasi liikennesääntöjä, tai voit saada rangaistuksia 
onnettomuustapauksessa tai menetät jopa vakuutusturvan. Kiinnitä huomiota äänenvoimakkuuteen 
auton sisällä,koska sinun täytyy kuulla ulkopuoliset äänet, kuten poliisin sireenit jne.  

 14.  Älä altista laitetta koville iskuille. Seurauksena voi olla laitteen mekaaninen tai sähköinen  
toimintahäiriö. 

 15. Jos ongelmia tai kysymyksiä nousee esiin asennuksen aikana, ota yhteys ZENEC-jälleenmyyjän / 
maahantuojaan. 

 16.  Tässä laitteessa käytetään luokan 1 laserlaitetta. Laitteen käyttö tai säätö muulla kuin tässä 
oppaassa kuvatulla tavalla voi johtaa vaaralliseen altistumiseen keskitetylle valolle.  Älä avaa kansia 
äläkä korjaa itse. Anna huolto pätevän henkillöstön tehtäväksi. 
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ETUPANEELIN PAINIKKEET
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Z-E3715

 ETUPANEELIN PAINIKKEET 

HUOM:  
  ■  RESET-painikkeen painaminen  käynnistää laitteiston ja ohjelmiston nollauksen. 

Me suosittelemme, että viet järjestelmän asetukset USB-muistitikkuun.   
Saadaksesi tarkempaa tietoa, kuinka voit viedä järjestelmän asetuksia, 
katso  kappaletta "PÄÄLAITTEEN JÄRJESTELMÄN ASETUKSET: TUO / 
VIE  JÄRJESTELMÄN ASETUKSET " tässä käyttöohjeessa. 

 1. IR-VASTAANOTIN  
 2. LEVYN MERKKIVALO  
 3. LEVYAUKKO  
 4. POISTA 
  Poista levy.  
 5. ÄÄNEN VOIMAKKUUS 
  Pyöritä lisätäksesi tai vähentääksesi 

äänenvoimakkuutta. 
  Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi 

laitteen päälle / pois. 
  Paina mykistääksesi / palauttaaksesi 

äänen ulostulon.  
 6. KOTI 
  Paina avaksesi päävalikon, pidä pai-

nettuna avataksesi EQ-sivun.  
 7. FM / AM 
  Paina vaihtaaksesi AM / FM-viritin-

lähteen. 
  Paina ja pidä painettuna aktivoidaksesi 

/ katkaistaksesi TA-toiminnon.  
 8. DVD 
  Paina vaihtaaksesi DVD-lähteeseen.  
 9. NAVIGOINTI 
  Paina päästäksesi navigointikäyttöön. 
  Paina vaihtaaksesi tilan navigoinnin  

ja viimeisen toiston lähteen välillä. 
  Paina ja pidä painettuna häivyttääkse-

si infopalkkeja sisään / ulos käsin. 

10. SISÄINEN MIKROFONI 
 
 11. SD-KORTTIPAIKKA 
  Vain navigointikäyttöön.  
 
 12. NOLLAA 
  Paina aloittaaksesi laitteen ja ohjel-

man nollauksen. 

13. BT 
  Paina päästäksesi Bluetooth-tilaan. 
  Paina ja pidä painettuna aktivoidakse-

si Bluetoothin äänikomentotilan. 

 14. SEURAAVA 
Painamalla voit valita seuraavan rai-
dan, nimikkeen  tai aseman. 

  Paina ja pidä painettuna päästäksesi 
nopeasti eteenpäin.  

 15. EDELLINEN 
Painamalla voit valita edellisen raidan, 
nimikkeen tai aseman. 

  Paina ja pidä painattuna pikakelatak-
sesi taakse.  

16. ALT 
Toiminto voidaan asettaa järjestelmän 
asetuksissa. 

  Paina ja pidä painettuna avataksesi 
videon asetukset.  

17. ÄLYKÄS VALINTA 
Kierrä siirtääksesi osoitinta ylös ja alas. 
Paina vahvistaaksesi valinnan. 
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KESKEISET KAUKOSÄÄDÖT
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Z-E3715

HUOM:  
  ■  Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä riippuen valitusta lähteestä, 

käyttötilasta ja mediatyypistä.

 KESKEISET KAUKOSÄÄDÖT 

 1.  LÄHDE 
  Valitse eri soittotapojen välillä 
 
 2.  EDELLINEN 
  Paina valitaksesi edellisen kappaleen, nimikkeen tai kappaleen 
  Painamalla vähentääksesi vastaanottotaajuutta etsiäksesi radioasemaa   
  Paina ja pidä painettuna pikakelataksesi taaksepäin   
 3.  ÄÄNEN VOIMAKKUUS - 
  
 4.  MYKISTÄ 
  Mykistä / palauta äänen toisto 
  
 5.  ÄÄNEN VOIMAKKUUS + 
  
 6.  SOITA / TAUKO 
  
 7.  SEURAAVA 
   Paina valitaksesi seuraavan musiikkikappaleen, nimikkeen tai kappaleen 
  Paina lisätäksesi vastaanottotaajutta radioaseman etsimiseksi   
  Paina ja pidä painattuna pikakelataksesi taakse.  
 8.  VIRTA 
  Avaa /sulje laite 
  
 9.  LED 
  
 10.  AKKUKOTELON LUKKO 
  
 11.  ON / OFF-KYTKIN KAUKOSÄÄTIMELLE 
  Kytke kaukosäädin päälle / pois 
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M-ZONE KAUKO-OHJAUS 
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1.  KÄYTTÖTAPA 
  Muuttaa lähteen   
2.  NÄPPÄIMISTÖ 
  Syöttää kappaleen / luvun / 

nimikkeen 
3.  MYKISTÄ 
  Mykistä / palauta äänen ulostulo 
4.  GOTO 
  Avoin numeerinen näytön 

näppäimistö 
5.  NIMI 
  Avaa DVD-otsikkovalikko 
6.  JUURI 
  Avaa DVD-päävalikko 
7.  HYVÄ 
  Soita/tauko, vahvista 
8.  NUOLIPAINIKKEET 
  Valitse kohde, siirrä kursoria 
9.  PALAA EDELLISEEN 
  Siirry edelliseen kappaleeseen / 

valmiiseen asetukseen  / 
lukuun / nimikkeeseen 

10. SIIRRY SEURAAVAAN 
  Siirry seuraavaan kappaleeseen / 

valmiiseen asetukseen  / 
  lukuun / nimikkeeseen 
11. SEIS 
  Lopeta toisto 
12. SOITA / TAUKO 
  Soita / tauko toisto 

13. ZOOMAA 
  Zoomaa sisään / ulos 
14. TAAKSEPÄINKELAUSNÄPPÄIN 
  Taaksepäinkelausnäppäin 
15. NOPEASTI ETEENPÄIN 
  Nopeasti eteenpäin 
16. HIDAS 
  Hidastettu toisto 
17. TOISTA 
  Toista kappale / luku / nimike 
18. AUDIO 
  Vaihda DVD-puhekieli  
19. SUB-T 
  Muuta DVD tekstitys 
20. KULMA 
  Vaihda DVD katselukulmaa 
21. TOISTA  A->B 
  Aseta toiston alku-ja päätepiste  
  DVD:llä 

 

HUOM: 

■  Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä riippuen valitusta käyttötavasta 
 ja mediatyypistä.

 M-ZONE KAUKO-OHJAUS 
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PÄÄLAITTEEN PERUSKÄYTTÖ

VALITSE LÄHDE 
Mene päävalikkoon: 
- Kosketusnäytön kautta: 
    Kosketa kuvaketta näytön vasemmassa yläkulmassa. 
- HOME-painikeen kautta:   
   Paina HOME-painiketta päästäksesi päävalikkoon. 
Toiminta päävalikossa: 
Päävalikko koostuu kolmesta sivusta. 
Sinne pääsee kahdella perustavalla: 

- Liu’uttamalla Voit liu’uttaa kahta sivua edestakaisin.  
  Sinun tarvitsee vain liu'uttaa sormea näytöllä haluamaasi suuntaan.  

- Palkki   Kosketa jompaa kumpaa kahdesta suorakaiteen muotoisesta 
merkistä näytön yläosassa valitaksesi ensimmäisen tai toisen sivun.  

 

Kun menet päävalikkoon, pääset kaikkiin lähteisiin, tiloihin ja asetuksiin.. 
 
 
 
 
 
 
VALITSE PAIKALLINEN KIELI 

Kosketa toisen otsikon painiketta tai dia toiselle sivulle. Valitse ASETUKSET> 
YLEISTÄ > KIELI  ja valitse haluamasi kieli. Saatat haluta muuttaa joitakin muita 
perusasetuksia.. Katso lukua "Päälaitteen asetukset".

VIRTA PÄÄLLE/POIS 
Oikein asennettuna laite käynnistyy, kun auto käynnistetään.  Sytytys pois päältä: 
Laitetta ei voi kytkeä päälle. Kun virta on päällä, voit kytkeä laitteen päälle ja pois 
milloin tahansa etupaneelin POWER/VOL-painikkeesta..

       Päävalikko 1       Päävalikko 2       M-Zone



11

Z-E3715

 PÄÄLAITTEEN PERUSKÄYTTÖ

Näyttö  ja säätimet: 

q	Osoittaa nykyisen lähteen. 
 - Napauta päästäksesi päävalikkoon. 
w	Osoittaa, milloin NAV tietopalkki on saatavilla. 
 - Napauta nähdäksesi NAV-tietopalkin. 
 - Napauta uudelleen piilottaaksesi sen. 
	Osoittaa Bluetooth-yhteyden tilan. 
 -  Napauta päästäksesi Bluetooth-tilaan. 
 -  Valkoinen kuvake tarkoittaa, että Bluetooth-

yhteys  ei ole toiminnassa. 
 -  Oranssi kuvake tarkoittaa, että Bluetooth-

yhteys on toiminnassa. 
		Matkapuhelimen GSM-vastaanoton kentän  

vahvuus. 
	 Roaming -indikaattori. 
	Kytketyn	 matkapuhelimen akun  tila. 

Peruselementit (kaikille toistolähteille)

Kolme tietopalkkityyliä

Navigointitietopalkki Toiston tietopalkki Bluetooth-tietopalkki

 

HUOM: 

■  Paina ja pidä painettuna NAV-painiketta häivyttääksesi tietopalkin sisään/
ulos käsin.  

  Kosketa  kuvaketta häivyttääksesi tietopalkin pois käsin. 
■ NAV-tietopalkki on käytettävissä vain aktiivisen ajo-opastuksen aikana. 
■   Saapuva puhelu tai uudet toistotiedot laukaisevat automaattisen ponnahdusik-

kunan muuntyyppisille NAV-näytöllä. Ne häipyvät  viiden sekunnin kuluttua. 

 wq 
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RADION KÄYTTÖ

Näytön osat: 

q		Punainen viiva ilmaisee nykyisen 
taajuuden     

	Taajuus tai aseman nimi 
	Stereovastaanoton merkkivalo 
	Liikennetiedotuksen tila 
	Liikennetiedotteita    
	LOC / DX-tila 
   

Säätimet:	

q	Selaa vasemmalle 
w	Edellinen asema 
		Napauta valitaksesi keskusnäytön 

sisällön 
r	Seuraava asema 
t	Selaa oikealle 
y	50 kHz alas 
u	Laahaa säätääksesi taajuutta 
i	50 kHz

q 
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Z-E3715

RADION KÄYTTÖ

RDS-teksti sallii radioaseman lähettää 
vapaamuotoista sanallista tietoa, joka 
voi olla joko staattista, esim. aseman 
iskulauseita, tai synkronoituna ohjelmaa, 
kuten soitettavan kappaleen tai artistin 
nimi tai myös lyhyt mainos. Saatavuus 
vaihtelee alueittain, vastaanoton laadun  
ja operaattori mukaan. 
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RADION KÄYTTÖ

Valitse tai tallenna asetukset. Paina ja 
pidä painettuna keskimmäistä painiketta 
tallentaaksesi uuden taajuuden 
ohjelmoituna.

Valitaksesi  taajuuskaistan sinun tulee 
painaa jotain keskivalisinta.
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Z-E3715

 RADION KÄYTTÖ

 

HUOM: 

■   Tässä laitteessa on RDS-viritin. RDS on järjestelmä, joka lähettää tietoja 
FM-radiosignaalin lisäksi. RDS-tietojen saatavuus ja sisältö riippuu kusta-
kin lähetysasemasta ja sen signaalin voimakkuudesta. RDS esimerkiksi 
lähettää vaihtoehtoisia taajuuksia, jotka mahdollistavat taajuusmuutokset 
ilman käyttäjän toimintaa. AM-taajuuskaista ei tue RDS-toimintoja. 

■   AF-toiminnon täytyy olla aktivoituna, jotta RDS-toimintoa  voi käyttää.  
AF-toiminto on kuitenkin aktivoitu tehdasasetuksena. 

Alemman palkin vaihtoehdot: 
Valittu kohde on korostettu oranssilla värillä näytössä:  
 
AF ON / OFF: Kun toiminto on aktivoitu, AF-toiminto siirtyy automaattisesti  
  valitsemasi aseman vaihtoehtoiselle taajuudelle (AF), jotta saat aina   

parhaan mahdollisen vastaanoton laadun. 
 
TA  ON / OFF: Kun toiminto on aktivoitu, radio kytkeytyy väliaikaisesti liiken-

neviestin  ajaksi viritintoiminnolle.  
 
AS  Radio etsii seuraavat kuusi  voimakkainta asemaa ja tallentaa ne asetuksina. 
  
SCAN  Skannaus kaikkien vastaanottoalueen asemien välillä. Voit kuunnella 

jokaista asemaa lyhyen aikaa. Valitse aseman painamalla Scan-valitsinta 
uudelleen. 

 
REG ON / OFF: Päivän tiettyinä aikoina jotkin asemat jakavat ohjelmansa  
 alueellisiin aliohjelmiiin. REG-toiminto estää sen, että vastaanotin 
  siirtyy vaihtoehtoiselle taajuudelle, joka lähettää eri sisältöä. 
 
LOC   Kosketa LOC / DX -valintaa jättääksesi pois tai ottaaksesi mukaan 
/ DX sellaisten asemien vastaanoton, joiden signaali on heikko. 
  Jos LOC on aktivoitu, viritys tapahtuu vain asemille, joiden  

lähetyssignaali on vahva. 
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CD / DVD-LÄHTEEN KÄYTTÖ 

Näytön osat: 

q Lähde 
 ID3 tag -tiedot 
 Edistysmispalkki 
 Kansitaide

Säätimet:	

q	 Edellinen raita 
w	 Toista / tauko 
	 Seuraava kappale 
r	 Toista 
t	 Sekoita 
y	 Vaihda soittolistan sivulle

Toistosivu:

q





y	

q w r t
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CD / DVD-LÄHTEEN KÄYTTÖ 

Näytön osat: 

q CD / DVD-tila 
 Kappale / kansio 
 Nykyinen kansio 

Säätimet: 

q	Edellinen raita 
w	Soita / tauko 
	Seuraava kappale 
r	Toista 
t	Sekoita 
y	Kursori ylös 
u	Kursori alas 
i	Vaihda toistosivulle 
o	Mene juurihakemistoon 
	 Valitse kappale / kansio 
	 Kansio ylös 
	 Avoin haku-toiminto 

q  

Soittolistasivu:



i	

u	tw y	q r

	o	 		
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CD / DVD-LÄHTEEN KÄYTTÖ 

Voit syöttää numeroita etsiäksesi tietyn kappaleen. 

Hakutoiminto:

Näytön osat: 

q Hakutulos 

q

Säätimet: 

q	Numeronäppäimistö 
w	Keskeytä hakutoiminto 
	Näytä kaikki hakutoiminnon tulokset 
r	Poista viimeinen syöttö 

q

w 

r	
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CD / DVD-LÄHTEEN KÄYTTÖ 

Säätimet: 

q Edellinen nimike 
w	Soita / tauko 
	Seuraava otsikko 
r Toistotiedot	
t Soittolistasivulle 
y Kokonäyttötila	
u	DVD-asetukset 
	

q w  y u

Näytön osat: 

q		Nykyinen ajallinen paikka 
nimikkeessä 

 Nimikkeen kokonaiskesto 
 

Elementit, joiden avulla voi ohjata videotiedostojen toistoa: 

q	 	

 

HUOM: 

Katso sivulta www.zenec.com: 
■ Yhteensopivat tiedostomuodot  ja mahdolliset rajoitukset.

r t
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Näytön osat: 

q Lähde 
 ID3 tag -tiedot 
 Edistysmispalkki 
 Kansitaide

USB-LÄHTEEN KÄYTTÖ 

Säätimet:	

q	 Edellinen raita 
w	 Toista / tauko 
	 Seuraava kappale 
r	 Toista 
t	 Lisää tämän kaltaisia 
y	 Sekoita 
u	 Vaihda soittolistasivulle

Toistosivu:

q



 

u	

q w t yr
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USB-LÄHTEEN KÄYTTÖ 

Näytön osat: 

q USB-tila 
 Kappale / kansio / soittolista ... 
 Nykyinen kansio 

Säätimet: 

q	 Edellinen raita 
w	 Toista / tauko 
	 Seuraava kappale 
r	 Toista 
t	 Sekoita 
y	 Kursori ylös 
u	 Kursori alas 
i	 Vaihda toistosivulle 
o	  Kansion lajittelu ID3- lajittelu 
	 Soittolista 
	 Valitse kappale / kansio ... 
f	 Kansio ylös 
	 Avoin hakutoiminto 

q  

Soittolistasivu:

	f		

 tw y	q r

i		

	

o	

u	
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Säätimet: 

q	Aakkosnäppäimistö 
w	Keskeytä hakutoiminto 
	Valitse eri näppäimistön kielistä 
r	Näytä kaikki hakutoiminnon tulokset 
t	Poista viimeinen syöttö 
y	Vahvista hakutulos    

USB-LÄHTEEN KÄYTTÖ 

Voit syöttää kirjaimia etsiä tietyn kappaleen, albumin jne. 

Hakutoiminto:

Näytön osat: 

q Hakutulos 

q

q

w r

y	

t	
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USB-LÄHTEEN KÄYTTÖ 

Säätimet: 

q Edellinen nimike 
w	Soita / tauko 
	Seuraava otsikko 
r	Soittolistasivulle 
t Kokonäyttötila	

q w  r t

Näytön osat: 

q		Nykyinen ajallinen paikka 
nimikkeessä 

 Nimikkeen kokonaiskesto 
 

Elementit, joiden avulla voi ohjata videotiedostojen toistoa: 

q	 	
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USB-LÄHTEEN KÄYTTÖ 

USB Hub

 USB-lähteen erikoistoiminnot

Kahdessa USB-muistilaitteessa, jotka on 
kytketty USB-keskittimeen, kumpikin USB-
tikku voidaan valita ja niihin pääsee käsiksi 
ylimmän kansion tasolta itsenäisesti. 
Jopa neljä USB-muistilaitetta voidaan 
kytkeä ja käyttää. 

Napauttamalla "Lisää tämän kaltaisia"-
kenttää aloitat soittolistan laatimisen, 
joka perustuu kappaleiden  Gracenote-
metatietoihin, jotka nyt valitussa  
USB-muistissa.  
Soittolistat, jotka laadittu käyttäen "Lisää 
tämän kaltaisia" -toimintoa, sisältävät 
vain kappaleet, jotka on tallennettu 
Gracenote-tietokantaan, joka on ladattu 
tälle laitteelle.

"Lisää tämän kaltaisia"-toiminto

q

Säätimet: 

q	 Valitse USB-muistilaite

Säätimet: 

q	 Aloita "Lisää tämän kaltaisia "

q
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USB-LÄHTEEN KÄYTTÖ 

Soittolista - "Lisää tämän kaltaisia" yleiskuva

Kun soittolista on luotu napauttamalla 
"Lisää tämän kaltaisia"-kenttää, 
napauta tallennuskenttää tallentaaksesi 
soittolistan pysyvästi. Voit tallentaa 
enintään viisi  soittolistaa.

Tallennetaan pysyvästi soittolistoja voi 
muokata.   
Hana ja käsiinsä tallennetun soittolistan 
kentän kahden sekunnin poistaa valitun 
soittolistan.  
Käyttämällä samaa napauttamalla ja 
pitämällä toiminta mahdollistaa myös 
poistaa yhden nimikkeitä ulos tallenne-
tun soittolistan. 

Säätimet: 

q	 Tallenna soittolista 
q
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       USB 

 

HUOM: 

Katso sivulta www.zenec.com: 
■ Yhteensopivat tiedostomuodot  ja mahdolliset rajoitukset.

■   Varmista, että massamuistilaite on FAT32-formatoitu. 
■    Massamuistin hakemistorakenne  ei saisi ylittää 400 tiedostoja tai kansioita 

kussakin hakemistossa. 
■   Varmista, että yksittäisen tiedoston reitin pituus on alle  200 merkkiä. 
■    Kytketyt USB-kiintolevyt täytyy formatoida FAT32-muotoon ja ne 

saavat  kuluttaa vain enintään 400mA (huippu) virtaa. Muuten he on katsottava 
soveltumattomaksi ja eikä niitä  voi käyttää laitteen kanssa. 

■    Jos käytät Gracenote-tietokantaa, voit saavuttaa latausaikoja jopa minuuttiin 
saakka, kun valitset toisen USB-muistilaitteen, joka on  liitetty USB-keskittimeen. 

■    Kytkettyjä USB-muistilaitteita nimitetään kiintolevyksi 1  -  4 virran kytkemisen 
jälkeen. Ei ole varmaa, että muistilaitteet säilyttävät saman nimen virran 
kytkemisen jälkeen.
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Näytön osat: 

q Lähde 
 ID3 tag -tiedot 
 Edistysmispalkki 
 Kansitaide

iPod / iPhone -LÄHTEEN KÄYTTÖ 

Säätimet:	

q	 Edellinen raita 
w	 Toista / tauko 
	 Seuraava kappale 
r	 Toista 
t	 Sekoita 
y	 Vaihda soittolistan sivulle

Toistosivu:

q





y	

q w r t
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iPod / iPhone -LÄHTEEN KÄYTTÖ 

Näytön osat: 

q iPod-tila 
 Kappale  / kansio / soittolista ... 
 Nykyinen kansio 

Säätimet: 

q	Edellinen raita 
w	Soita / tauko 
	Seuraava kappale 
r	Toista 
t	Sekoita 
y	Kursori ylös 
u	Kursori alas 
i	Vaihda toistosivulle 
o	Vaihda iPod-audiotilaan 
  Mene juurihakemistoon  

Siirry iPod-videotilaan 
	 Valitse soittolistoja / artisteja / albumeja
	 Kansio / soittolista ylös 
f	 Avoin haku-toiminto 

q  

Soittolistasivu:



i	

u	tw y	q r

	o	 		 f	
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iPod / iPhone -LÄHTEEN KÄYTTÖ 

Voit syöttää kirjaimia etsiä tietyn kappaleen, albumin jne. 

Hakutoiminto:

Näytön osat: 

q Hakutulos 

q

Säätimet: 

q	Aakkosnäppäimistö 
w	Keskeytä hakutoiminto 
	Valise eri näppäimistön kielistä 
r	Näytä kaikki hakutoiminnon tulokset 
t	Poista viimeinen syöttö 
y	Vahvista hakutulos    

q

w r

y	

t	
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iPod / iPhone -LÄHTEEN KÄYTTÖ 

Säätimet: 

q Edellinen nimike 
w	Soita / tauko 
	Seuraava otsikko 
r	Soittolistasivulle 
t Kokonäyttötila	

q w  r t

Näytön osat: 

q		Nykyinen ajallinen paikka nimikkeessä 
 Nimikkeen kokonaiskesto 
 

Elementit, joiden avulla voi ohjata videotiedostojen toistoa: 

q	 	
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       iPod / iPhone -LÄHTEEN KÄYTTÖ 

 

HUOM: 

Katso sivulta www.zenec.com: 
■ Yhteensopivat tiedostomuodot  ja mahdolliset rajoitukset. 
■ iPod / iPhone-yhteensopivuuslista.

■    Riippuen hakuluettelon koosta tulokset voivat viipyä jonkin aikaa ensimmäisen  
 haun aikana. Tämä johtuu iPodista, joka voi vaatia hieman aikaa hetken 
kyselemään ja antamaan hakuindeksin. 

■     Sisällöstä ja lajittelusta riippuen iPodit / iPhonet voivat näyttää  laajennetun 
tietoryhmän  soittolistasivusta. 

■   Ei ole mahdollista kytkeä tai käyttää useampaa kuin yhtä iPod / iPhone  
USB-keskitintä. 
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BLUETOOTH HANDSFREE-PERUSKÄYTTÖ 

Bluetooth päävalikossa:

q Näyttönäppäimistöllä 
w Suosikit 
 Puheluloki 
r  Yhteystiedot 
t  Bluetooth- asetukset ja laitelista 
 

Säätimet:

q  Napauta avataksesi Bluetooth-ase-
tukset 

w Napauta avataksesi laiteluettelon 
  Katkaise tai aktivoi automaattisen 

yhteystoiminto  
r Valitse eri parinliittämistilojen  
 välillä 
t  Mikrofonin valinta 
y Säädä mikrofonin vahvistusta 
u  Lajittele puhelinmuistiomerkintöjä 

etu- tai sukunimen mukaan 

Säätimet:

q tr r  

q w

Bluetooth-asetukset ja laitteen lista:

w

q	w	
	
r	
t	
y	
u	
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 BLUETOOTH HANDSFREE-PERUSKÄYTTÖ 

 

HUOM: 

  ■ Auto Connect: 
    Voit katkaista toiminnon väliaikaisesti, mutta oletusarvo aktivoituu 

uudestaan, kun järjestelmä käynnistetään seuraavan kerran.    
    Matkapuhelimet, jotka on rekisteröity ZENEC-laiteluettelossa, kytketään 

sen jälkeen, kun  järjestelmä on käynnistetty, tai lyhyen katkaisun jälkeen 
automaattisesti.     

    Matkapuhelinten järjestys seuraa tärkeysjärjestyksestä. Yleensä ZENEC-
laite etsii viimeksi yhdistetyn matkapuhelimen.    

    Matkapuhelimet, jotka irrotettu ZENEC-laitteesta, eivät kytkeydy 
automaattisesti uudelleen. 

    Joissakin tapauksissa joudut kytkeä matkapuhelimen käsin, jos sitä on 
käytetty harvoin tai haku on epäonnistunut usein.    

  
  ■ Parikytkentätila: 
   SMART: 
    Älä anna pitkää PIN-numeroa yhdistettyyn matkapuhelimeen, jos 

puhelimesi tukee tätä tilaa. 
    Esiin tulee salasana ZENEC-laitteen -näyttöön ja matkapuhelimeen. Jos 

ne ovat identtisiä,  napauta vahvistamiseksi.     
    Jos matkapuhelimesi ei tue tätä tilaa, ZENEC-laite käyttää PIN-käyttöä 

automaattisesti.   
  
   PIN: 
   ZENEC-laite lähettää pyynnön matkapuhelimeesi.   
   ZENEC laite on listalla nimellä "ZENEC C9PLUS" ja se vaatii sinua 
   syöttämään PIN-koodin. Kirjoita 1234 ja vahvista syöttö. 
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BLUETOOTH HANDSFREE-PERUSKÄYTTÖ 

Näytön osat: 

q	Ensimmäinen tuleva puhelu 
	Toinen tuleva puhelu 
 Soitettu numero

Hyväksy puhelu, soita, katkaise puhelu, siirry puhelusta toiseen:

Säätimet:	

q	Näppäimistö 
w	Poista viimeinen numero 
		Ota puhelu vastaan / vaihda toiseen 

puheluun	

r		Lopeta puhelu / takaisin ensimmäi-
seen puheluun  

t		Vaihda siirtyäksesi hands free 
-puhelun ja matkapuhelinpuhelun 
välillä (yksityisyys-tila) 

y	Takaisin BT-päävalikkoon

w



y	

	
q	

q

	
r	
t	
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BLUETOOTH HANDSFREE-PERUSKÄYTTÖ 

q	Näytön tulo 
w	 Kosketa poistaaksesi viimeisen merkin 
	Näytä hakutoiminnon kaikki tulokset 
r	Näytä eri näppäimistö- kielet 
t Poistu näppäimistöstä 
y	 Takaisin Bluetooth-päävalikkoon 
 

q	 Tiedon haku 
w	  Kosketa puhelinnumeroa aloittaak-

sesi puhelun 
	Paina tähti tallentaaksesi suosikkina 
r	 Valitse yhteyshenkilön nimi listalta 
t	 Takaisin Bluetooth-päävalikkoon 
 

Säätimet:

Yhteydet - hoida puhelinluetteloa:

Etsi tietoa:

q

w	
	

y	

r	

q w

t r 

t

y Säätimet:
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BLUETOOTH HANDSFREE-PERUSKÄYTTÖ 

q	  Napauta näyttääksesi vastaamat-
tomien puheluiden listan 

w	  Napsauta näyttääksesi lähtevien 
puheluiden listan 

	  Napsauta näyttääksesi tulevien 
puheluiden listan 

r	  Napsautta yhteyden nimeä soit-
taaksesi 

t	 Takaisin Bluetooth-päävalikkoon 
 

Puhelulokit:

Säätimet:

q	

w	

	

rt
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HUOM: 

■   Jos yhteystietojen automaattinen synkronointi ei toimi, katso matkapuheli-
mesi käsikirjaa. Tietyt matkapuhelimet edellyttävät tämän toiminnon  erity-
istä aktivointia. 

■   Synkronointi, siirto, lajittelu sekä puhelinluettelon merkintöjen näyttö riippu-
vat matkapuhelimen merkistä ja mallista.  

  Jos synkronointi ei toimi oikein, katkaise matkapuhelimen kytkentä  ja toista 
pariliitosprosessi.   

 BLUETOOTH HANDSFREE-PERUSKÄYTTÖ       
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BLUETOOTH HANDSFREE-PERUSKÄYTTÖ 

Suosikkien hallinta:

q	Suosikkien lista

Näytön osat:

HUOM:  
  ■    Muista, että jos katkaiset yhteyden tai poistat liitetyn matkapuhelimen,  

se ei vaikuta suosikkien lista. Suosikit täytyy poistaa nimenomaisesti  
yksi kerrallaan. 

q	Napsauta soittaaksesi suosikille 
w	Napauta poistaaksesi suosikin 
	Takaisin Bluetooth-päävalikkoon 

Säätimet:

q	 w	



q
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BLUETOOTH HANDSFREE-PERUSKÄYTTÖ 

Matkapuhelin parikytkentä:

Paina "Lisää" käynnistääksesi Bluetooth-laitteiden haun.2

Siirry laitteen luettelooon.1

Säätimet: 
	

q		Vahvista yhdistettäväksi valittu mat-
kapuhelin 

w	Takaisin Bluetooth-laitelistaan 
	Napsauta valitaksesi matkapuhelimen 
r	Selaa luetteloa ylös / alas

qw r

Valitse matkapuhelimesi listasta tai yritä uudelleen etsimistä. Paina "Pair".3

q

w
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BLUETOOTH HANDSFREE-PERUSKÄYTTÖ 

ZENEC-laite lähettää pyynnön matkapuhelimeesi käyttää SMART- tai  
PIN- pariliitostilaa. 
Jos haluat käyttää SMART-pariliitostilaaa, vahvista sama salasana  
ZENEC-laitteessa ja matkapuhelimessa. 
  

Jos SMART-pariliitostilaa ei ole mahdollista käyttää tai PIN-parikliitostila on 
valittu, viesti matkapuhelimellasi pyytää, että ZENEC C9PLUS kysyy PIN-koodia. 
Syötä 1234 matkapuhelimeesi.   
Matkapuhelimesi lisätään pariluetteloon. ZENEC- laite yhdistyy muutaman 
sekunnin kuluttua.   

4

 

HUOM: 

■   ZENEC-laite ei näy saapuvan parin yrityksille, ennen kuin annat  
Bluetooth-asetukset laiteluettelosta.   
Tämän tarkoitus  on suojata luvattomalta yhteyspyynnöiltä auton   
ulkopuolelta. 

q  Keskeytä parin yhdistäminen

Ohjauselementit:

q
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 BLUETOOTH HANDSFREE-PERUSKÄYTTÖ       

HUOM:  
  ■    Jotta voit käyttää sisäänrakennettua handsfree-toimintoa, sinun on tehtävä 

puhelimen pariiliitos ja yhdistettävä matkapuhelimesi ensin.  
  ■    Jos matkapuhelimesi on yhteensopiva, mutta se ei silti ei näy hakulistalla,     

varmista, että Bluetooth on päällä ja asetettu tilaan "näkyy kaikilla laitteilla".        
  ■    Bluetooth-yhteydet toimivat yleensä noin 8 metrin säteellä. Esteet vovat 

lyhentää etäisyyttä.  
  ■    Voit liittää enintään viisi matkapuhelinta ja synkronoida enintään tuhat  

puhelinkontaktia kussakin.  
  ■    Ei ole mahdollista taata, että kaikki matkapuhelimet voidaan yhdistää ja  

että kaikki toiminnot toimivat.  
  ■    Katso testattujen ja yhteensopivien matkapuhelimien "BT-yhteensopivuuslista" 

sekä uusimmat ohjelmistopäivitykset sivuilta www.zenec.com. 
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A2DP STREAMING-LÄHTEEN TOIMINTA

q Edellinen raita 
w Soita / tauko 
 Seuraava kappale 

Säätimet:

q	



Näytön osat:

q	ID3 tag-tiedot 
	Kytketty matkapuhelin

t r 
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A2DP STREAMING-LÄHTEEN TOIMINTA

 

HUOM: 

■   Jos haluat käyttää A2DP streaming -lähteenä, varmista, että matkapuhelin, 
joka on suunniteltu musiikin lähteeksi, on liitetty pariksi ja kytketty sitä 
ennen.     

■  ID3 tag -tietojen näyttö riippuu käytetystä matkapuhelimesta.
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BLUETOOTH-PUHEKOMENNON KÄYTTÖ   

q  Pyörivä kiekko ilmoittaa, että  
järjestelmä on "laskemassa" 

w  Kosketa peruuttaksesi  
puheentunnistustilan 

  Napsauta käynnistääksesi   
(TTS-pohjaisen) ääniohjauksen   
HELP-toiminnon 

r  Napsauta uudelleen aloittaaksesi 
uudestaan puheentunnistustilan 

t  Mikrofonin oranssi taustavalo  
näyttää  "Odottaa puhekomentoa" 

y Napauta näyttääksesi yhteystiedot 

Säätimet:

q		Napsauta mitä tahansa numerokent-
tää aloittaaksesi puhelun suoraan 

w		Mikrofonin oranssi taustavalo näyttää  
"Odottaa puhekomentoa" 

  Napauta sulkeaksesi yhteystiedot 

 w

q	

w	
	
r	

q	

y t
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BLUETOOTH-PUHEKOMENNON KÄYTTÖ 

Äänikomennot Bluetooth handsfree-tilassa 
Puhujasta riippumattoman puheentunnistustoiminnon avulla voit ohjata puhelun 
toimintoja entistä helpommin ja soittaa puhelinluettelon yhteyksille suoraan käyt-
tämällä äänikomentoja. *  
* Pariksi liitetyn puhelimen täytyy sallia pääsy kontaktitietoihin.  
Järjestelmä kuittaa äänikomennon text-to-speech (TTS) -toiminnon avulla  ja ohjaa 
sinut suoraan suorittamaan puhelutoiminnan. 
 
Aktivoi ääniohjaustapa: 
Laitteen painikkeiden avulla: Painamalla ja pitämällä Bluetooth-painiketta, tai 
muuten painamalla ALT-näppäintä (ALT-näppäimen osoittamista ääniohjaustoi-
mintoon voidaan mukauttaa kohdassa Setup / General / Driver Assist).  
Kosketusnäytön kautta: Paina ja pidä painettuna Etsi-kuvaketta puhelinluettelossa. 
 
Lopeta ääniohjaustapa: 
Laitteen painikkeiden avulla: Paina HOME-painiketta.  
Kosketusnäyttö: Koskettamalla kenttää "peruuta".  
Äänikomennon avulla: Sano aktiivisessa äänikomentotilassa "peruuta." 
 
Äänikomentojen avulla: 
Sano komennot selkeästi ja äänimerkin jälkeen, esim. järjestelmä pyytää sitä. 
Järjestelmän valmius näkyy mikrofonista, jota korostetaan oranssilla värillä. 
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BLUETOOTH-PUHEKOMENNON KÄYTTÖ  

Haluttu toiminto Äänikomento

Aloitetaan help-dialogi. Toimii kaikissa valikoissa. > help <

Palaa ja aloita alusta. Toimii kaikissa  valikoissa. > restart <

Peruuta tai poistu ääniohjauksesta. Toimii kaikissa   
valikoissa. > cancel <

Vahvistus soittaa kontaktille, kun järjestelmä 
ehdottaa sitä. > yes < 

Soita puhelinluettelon yhteydelle. > call < yhteyden nimi

Soita puhelinluettelon kontakteille numeron 
eri sijaintityyppivaihtoehdoilla 

> call < kontaktin nimi / 
numeron sijaintityyppi 

Komento tavata ja soittaa puhelinnumeroon. > Dial < 

Soita kontaktille annetulla puhelinnumerolla > Dial < numerot

Viimeisen merkinnän korjaus (nimi tai numero). > Correction <



47

Z-E3715

 BLUETOOTH-PUHEKOMENNON KÄYTTÖ 

 

HUOM: 

  ■  Äänikomentojen kieliasetukset: 
    Päänäytön / HMI kieli valitaan, kun laitteen alkuasetukset hyväksytään 

äänikomentojen asetuksille. Voit kuitenkin valita toisen kielen 
äänikomennoille milloin tahansa myöhemmin. Voit tehdä tämän 
siirtymällä  kohtaan "Setup / General / Language" ja valitsemalla 
kahdeksasta EU-kielestä.
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NAVIGOINNIN PERUSKÄYTTÖ

Napsauta  "Hae".

Valitse haluamasi kohteen hakutapa.
Täällä meidän esimerkissämme  valittu 
"Etsi osoite".

Kirjoita kaupungin, kadun nimi,   
talon numero ja vahvista   
jokainen askel    
napauttamalla  . 

Ohjelma laskee nyt haluttua reittiä. 
Kun reitin laskenta  on valmis, 
kosketa "GO!" päästäksesi aktiiviseen 
reitinopastustilaan.

Miten syöttää määränpää ja aloittaa reitin opastus: 
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 NAVIGOINNIN PERUSKÄYTTÖ

 

HUOM: 

■  Jos haluat tietoja käytöstä ja navigointiominaisuuksiden kuvauksen, katso   
 erillisestä navigointijärjestelmän opasta. 
■  Voit kuunnella mitä tahansa toiston lähteen reittiopastusta tilassa.  
  Navigointiohjelmisto ohjaa automaattisesti ääniopastuksen äänenvoim-

akkuutta. 
■   Voit muuttaa äänenvoimakkuutta ääniopastuksen aikana äänenvoimakku-

uden säätönupilla. Äänenvoimakkuustaso on tallennettu. 
■   Äänentoisto on rajoitettu ääniopastuksen aikana tasolle 10.  
 Jos  äänenvoimakkuus on säädetty alle 10:een, ääni mykistyy. 
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PÄÄLAITTEEN JÄRJESTELMÄN ASETUKSET

Päänäyttö: 

Säätimet:  

q	Palaa edelliselle sivulle.  
Toimii myös kaikilla alavalikoilla. 

w		Napauta syöttääksesi  
"Video"-asetukset. 

	Napauta syöttääksesi  
"Audio"-asetukset. 

r	Napauta syöttääksesi  
"Yleiset"-asetukset 

t	Napauta syöttääksesi  
"Muut" -asetukset. 

w

q

 r t
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         NASETUKSET

Mene Asetukset> Muut> Ohjeet

HUOM:  
  ■  Varmista, että USB-muistitikku on formatoitu FAT32:lla. 

  ■   Älä muokkaa käsin laadittua vientitiedostoa. Takaisin tuonti riippuu siitä,  
että tiedosto on koskematon. 

  ■   Kun olet lisännyt uusia toimintoja järjestelmän päivityksen avulla, ne 
nollautuvat aina standardioletusarvoihin. Tämä kompensoi puuttuvat  
arvot tuontitiedoston sisällöstä. 

 ■   Kun valmisohjelma on päivitetty, on tarkistettava päivityksen asennusohjeet  
järjestelmän asetusten tuontia ja vientiä varten ja noudatettava niitä.

1. Liitä USB-muistitikku laitteeseen. 
2. Kosketa "OK" järjestelmän 

asetuksissa ja Tuo   -vaihtoehtoa 
käynnistääksesi tiedoston  tuonnin. 

3. Käynnistä laite, kun tuonti on tehty.

Vie järjestelmän asetukset:

1. Formatoi USB-muistitikku FAT32:lla. 
2. Liitä USB-muistitikku laitteeseen. 
3. Kosketa "OK" -Vie - vaihtoehtoa 

käynnistääksesi tiedoston viennin.

Vie järjestelmän asetukset: 
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PÄÄLAITTEEN JÄRJESTELMÄN ASETUKSET: VIDEO

Animaatiokuva näyttää asetuksesi, kun  
säädät TFT-näytön kirkkautta.  

Voit säätää  kirkautta erikseen.

Valmiustilan aktivointi sammuttaa 
näytön.  Muuten laite toimii  normaaliin 
tapaan.   

Kosketa näyttöä poistuaksesi  
valmiustilasta.

TFT-päivä/yönäytön kirkkautta 
ohjataan GPS-ajan signaalille tai auton 
valaistuksen johdolla.  
Valittavana on kaksi eri näytön 
taustaväriä, jotta kirkkaus on parempi 
päivällä tai yöllä.
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 HUOM: 

 
 

Nimi Avainsana Toiminto Valinta / Alue

Kuva

TFT kirkkaus  
säätö

Kirkkaus päivällä -10... 0...10

Kirkkaus yöllä -10... 0...10

Kirkkaus 
ohjaus Kirkkaus Navi, AUTO

GUI näyttö Näyttö Auto, päivä, yö

Valmius TFT pois

 

HUOM: 

■   Kun valitset "Navi" voit asettaa kaksi eri kirkkausarvoa, joita  
navigointijärjestelmän päivä/yö -signaali ohjaa. 

■   Kun valitset "Auto" kirkkauden säätövaihtoehdoissa, TFT:n kirkkautta  
ohjaa   valaistusjohto. 

■   Jos valitset "Auto" GUI-näytön valinnoissa,  näyttöä ohjaa 
navigointijärjestelmän päivä/yö -signaali.
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PÄÄLAITTEEN JÄRJESTELMÄN ASETUKSET: AUDIO

Äänenvoimakkuuden asetusten 
säätäminen eri toiminnoille ja tiloille.  
Viimeisin: Käytä säädettyä äänenvoimak-
kuutta, ennen kuin laitteen virta katkaistiin.  
Säädä: Käytä "Säädä äänenvoimak-
kuus"-valikon vaihtoehtoja säätääksesi  
äänenvoimakkuuden kiinteisiin arvoihin.

Katkaise tai aktivoi saatavissa olevan 
Gracenote-tietokannan käyttö.   
Kun käytät Gracenote-tietokantaa, 
voit valita, säilytätkö alkuperäisen 
lajittelusekvenssin tai käytätkö  
Gracenote-tietokannan 
lajitteluperustetta. 

Animaatiokuva esittää vaimentimen  
ja balanssin asetukset.

Animaatiokuva esittää sub-out-tason. 
Erilaisten ääniasetusten valinta 
ja yksittäiset säädöt sekä pääsy 
tasapainotusvalikkoon. 
Jos autosi on varustettu integroidulla  
OE-äänijärjestelmällä, aktivoi parametri 
"OE Soundsystem", jotta  vältät äänen 
vääristymistä. 
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 HUOM: 

Nimi Avainsana Toiminto Valinta / Alue

Audio-

Äänenvo-
imakkuus

Aloita äänenvoimakkuus Aseta, viimeinen
Aseta aloisäänenvoimakkuus 1...20

TA äänenvoimakkuus Aseta, viimeinen
Aseta TA äänenvoimakkuus 4...32

NAV  äänenvoimakkuus Aseta, viimeinen
Aseta NAV  äänenvoimakkuus 4...32

Lähde

Tietokanta Päällä, Pois
ID3-lajittelu GN, kaikki

Viritin  äänenvoimakkuus -6…0…+6
CD / DVD  äänenvoimakkuus -6…0…+6
USB / iPod  äänenvoimakkuus -6...0...+6

A / V  In äänenvoimakkuus -6...0...+6
A / V In käyttö A / V In, RVC

EQ

Häivytys -9...0...+9
Tasapaino -9...0...+9

EQ HYVÄ
Aseta bassotaajuus 50Hz, 100Hz, 200Hz
Aseta keskitaajuus 0.5kHz, 1 kHz, 2 kHz

Aseta diskanttitaajuus 5kHz, 10kHz, 15kHz
Äänekkyys Päällä, Pois

Asetukset

Taso -9…0…9
X-Over Sub 55Hz, 80Hz, 120Hz
Sub Phase 0°, 180°

X-Over Kaiuttimet Tasainen, 62Hz, 95Hz, 135Hz

OE Soundsystem Päällä, Pois
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PÄÄLAITTEEN JÄRJESTELMÄN ASETUKSET: YLEISTÄ 

Järjestelmän aika päivittyy 
säännöllisesti  
GPS-aikaleima.

Animaatiokuva visualisoi valitsemasi 
kuljettajan avustajan asetuksen.  
Valitse eri toimintoja ALT-painikkeelle.  
Valitse peruutuksen mykistyksen "On" 
mykistääksesi äänisignaalin, kun  
peruutusvaihde kytketään. 

Näytön lippu esittää valittua  
OSD- ja BT- äänen kieltä.

Napsauta  LED-valoa  etupaneelin 
painikkeen taustavalaistuksen 
säätämiseksi.
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 HUOM: 

Nimi Toiminto Valinta / Alue

Pää

Äänimerkki Päällä, Pois

Radioalue Eurooppa, Latinalainen Am., USA

Bluetooth Päällä, Pois

Äänenvoimakkuuden 
ponnahdusikkuna Päällä, Pois

Antennin syöttö Päällä, Pois

Kieli

OSD Aseta OSD kieli

BT-ääni Valitse kieli Bluetooth-ääniko-
mentoja varten.

Kuljettajan 
avustaja

Pysäköintitutka Pois, Peruutuskamera, OPS *

ALT-painike Tietopalkki, äänikomento, val-
miustila, Kamera, A/ V In

Peru mykistys Päällä, Pois

Väri Avain 
Valaistus

Napsauta  LED-valoa  etupanee-
lin painikkeen  taustavalaistuksen 

säätämiseksi
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PÄÄLAITTEEN JÄRJESTELMÄN ASETUKSET: MUUTA

Voit tuoda järjestelmän asetukset  USB-
muistitikkuun ja viedä ne siitä.  
Hyödyllinen ominaisuus palauttamaan  
laitteen asetukset ohjelmistopäivityksen, 
nollauksen tai  täydellisen sähkökatkon 
jälkeen.

Näytä asennetut pääjärjestelmän 
ohjelmistoversiot.

Aktivoi salasanatoiminto suojaksesi 
laitteen, jos se irrotetaan väliaikaisesti 
virransyötöstä (varkaus). 

Käytä mielivaltaista 4-numeroista 
koodia. Salasanan koodi on "0000" 
oletuksena.

Paina "OK" käynnistääksesi ohjelmiston 
päivityksen. 
Jos kaipaat ohjeita valmisteluun ja 
lisätietoja, katso mukana toimitettuja 
päivityksen asennusohjeita, ENNEN 
KUIN  suoritat ohjelmistopäivitykset.
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 HUOM: 

Nimi Toiminto Valinta / Alue

Apu

TS Kalibroi OK aloittaa kosketusnäytön  
kalibroinnin.

Lataa tehdas OK lataa tehdasasetukset
Järjestelmän asetukset Vie asetukset USB:hen.

Järjestelmän asetukset Asetusten lataaminen  
USB-muistitikusta.

 

HUOM: 

■   Vertaa asennettuja ohjelmiston versioita listattujen mahdollisesti uudempien 
versioiden kanssa sivuistolla www.zenec.com.

Turvallisuus
Salasanan käyttö Päällä, Pois

Salasana OK asettaa salasanan.

Päivitys Päivitys OK aloittaa ohjelmiston  
päivityksen.

Tiedot

Näytä tietoja Ohjelmisto

Näytä tiedot BT-ohjelma

Näytä tiedot RDS

Näytä tiedot Gracenote
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ULKOINEN TOISTO JA LÄHTEET

M-Zone

 

HUOM: 

■  Kun M-Zone on poissa käytöstä, et näe mitään signaalia liitettävistä  
M-Zone monitoreista (musta näyttö). 

■  M-Zonen äänenvoimakkuutta ei voi säätää laitteella. Käytä ohjauslaitteita 
kytketyissä oheislaitteissa (eli kattomonitori) sen sijaan säätääksesi  
äänenvoimakkuutta. 

■   Jos M-Zonelle ja etu-vyöhykkeelle on syötetty yksi ja sama medialähde,  
M-Zonen stereoulostulo ei  ole mykistetä. 

■  Keskusyksikkö ei muista, että M-Zone on aktivoitu katkaisun  
jälkeen. Siksi sinun täytyy  valita uudelleen M-Zone aina  
uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Säätimet: 

q Suora pääsy päävalikkoon 
w Valitse DVD 
	Valitse DVB-T / DAB + 
r Katkaise M-Zone

Säätimet: 

q Suora pääsy DVB-T:hen tai DAB +:aan 
w Suora pääsy M-Zoneen 

q

w

w r

q
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TOIMINTA, ULKOINEN DVBT  /  DAB + LÄHTEET

 

HUOM: 

■   DVB-T-tai DAB + -vastaanotto täytyy kytkeä ulkoiseen ZENEC DVB-T-tai 
DAB + vastaanottimeen. Yhteensopivuus on tarkistettava käyttöoppaan   
ja  ZENEC DVB-T-tai DAB + -vastaanottimen yhteensopivuusluettelon 
kanssa  etukäteen. 

■   Yhteensopivat DVB-T-ja DAB + -laitteet tarjoavat suoran toiminnan   
kosketusnäytön ja keskusyksikön kautta. 

■  DVB-T-ja DAB + -vastaanotinta ei voi liittää yhtä aikaa. 

Säätimet: 

q  Napauta  oikeaa yläkulmaa   
DVB-T / DAB +:ssa ja 
palaa  päävalikkoon.

Säätimet: 

q Suora pääsy DVB-T:hen tai DAB +:aan. 

q
q

q
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 SANASTO 

KOSKETUSPANEELI
Toimintoja laitteen toimintoja voidaan 
ohjata suoraan kosketusherkän  TFT 
LCD-kosketusnäyttöpaneelin kautta.

KUVAN TARKKUUS / LED-TAUSTAVALO
Kuvailee näytön resoluution pikseleinä. 
Laitteessa on LED-taustavalaistus. Yhte-
näinen paneelin valaistus, kirkas paneeli, 
tuotteen pitkä käyttöaika taataan. 

KUVAN TARKKUUS / LED-TAUSTAVALO

6.2"/15.7 cm
Kuvailee näytön resoluution pikseleinä. 
Laitteessa on LED-taustavalaistus. Yhte-
näinen paneelin valaistus, kirkas paneeli, 
tuotteen pitkä käyttöaika taataan. 

KUVAN TARKKUUS / LED-TAUSTAVALO

6.5"/16.5 cm
Kuvailee näytön resoluution pikseleinä. 
Laitteessa on LED-taustavalaistus. Yhte-
näinen paneelin valaistus, kirkas paneeli, 
tuotteen pitkä käyttöaika taataan. 

KUVAN TARKKUUS / LED-TAUSTAVALO

7"/17.8 cm

Kuvailee näytön resoluution pikseleinä. 
Laitteessa on LED-taustavalaistus. Yhte-
näinen paneelin valaistus, kirkas paneeli, 
tuotteen pitkä käyttöaika taataan. 

VAIHE-ERO FM-VIRITIN
Laitteessa on kaksi vaihe-ero-FM-viritin-
tä ajoneuvoihin, jotka on OE varustettu 
kaksoisentennijärjestelmä.

FM-VIRITIN JA DSP

FM TUNER
WITH DSP

Analoginsn radiovastaanottimen alku-
päässä on myös erityinen  DSP ohjel-
mistoalgoritmi, joka säätää kohinan vai-
mennusta matalatasoisille FM-asemien  
lähetyssignaaleille selvempää radion tois-
ton laatua varten. 

DVD
Levynvaihtaja voi soittaa DVD-levyjä.

XVID
Xvid on yleisesti valittu formaatti. Yli 90 
% nykyisistä AVI-tiedostosta on koodattu 
Xvid:llä.

USB
Laitteessa on USB-portti 2.0, ja kaikkia 
tämän USB-standardin kanssa yhteenso-
pivia laitteita tuetaan. 

USB-LAAJENNUS
Laitteen mukana tulee USB- laajennus-
lanka laitteen taustapuolella, ja sen avul-
la on mahdollista liittää USB 2.0-keskitin 
Blackbox. USB-keskitin mahdollistaa 
liitännän jopa kolmelle USB 2.0-muistiti-
kulle (enintään 64 Gt) ja ZE-NC-IPS-lii-
tännän iPodille/ iPhonelle.

GRACENOTE PLAYLIST PLUS™
Gracenote "More Like This" -ominaisuus 
tarkoittaa tyylin määritystä "yhdellä napsau-
tuksella”  ja musiikin tyylilajiin perustuvien 
soittolistojen laatimista USB-toistotilassa yh-
den kappaleen/raidan valinnan perusteella. 
Tämä toiminto perustuu Playlist Plus™ -tie-
tokantaan ja artistin tai kappaleen valintaa, 
se täyttää tiedot, jotka näkyvät kappaleen /
artistin / albumin yhteydessä USB-toisto-ti-
lassa (jos ID3-tagi ei ole täydellinen). 

SD / SDHC
Laite voi toistaa SD-kortteja, joiden koko 
on enintään 2 GT, ja SDHC-kortteja, 
joiden koko on  2-8 GT.

mikroSD / SDHC
Laite voi toistaa mikro SD-ja SD-kortteja, 
joiden kokoon enintään 2 GT, ja SDHC-
kortteja, joiden koko on 2-8 GT.

HUOM: 

■  Seuraavat ominaisuudet riippuvat eri laitteista. Ota huomioon tämän
oppaan luku "Tekniset tiedot"  saadaksesi lisätietoja  ZENEC-laitteen
erityisominaisuuksista.
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SANASTO 

PARROT BLUETOOTH-TEKNOLOGIAA
Laitteessa käytetään markkinajohtaja Par-
rotin Bluetooth-moduulia. Integroitu ääni-
opastus ja erityisesti DSP, joka perustuu 
kaiun ja melun vaimentamiselle,  tarjoavat 
kätevimmän handsfree-puhelukäytön ja 
parhaan puheen ymmärrettävyyden. 

A2DP + AVRCP 1.3

A2DP
+AVRCP 1.3

Laite tukee äänen A2DP-suoratoistoa ja 
mahdollistaa stereoäänen toiston Blue-
toothin kautta. Protokolla tukee AVRCP 
1.3, eli toimintoja soitto, seis ja siirry 
eteen-/taaksepäin.

A2DP + AVRCP 1.4

A2DP
+AVRCP 1.4

Laite tukee äänen A2DP-suoratoistoa ja 
mahdollistaa stereoäänen toiston Blue-
toothin kautta. Protokolla tukee AVRCP 
1.4 :ä eli toimintoja soitto, seis ja siirry 
eteen-/taaksepäin sekä kappaleen/artis-
tin tiedot..

BT PUHEENTUNNISTUS + KOMENTO

BT VOICE 
RECOGNITION 
+ COMMAND

Puheentunnistus / ääni kommennot on 
TTS-pohjainen käyttäjästä riippumaton 
puheentunnistus, jonka avulla voi  ohjata 
puhelun ominaisuuksia * Bluetooth-vali-
kossa, esim. soittaa puhelinluettelon yhte-
yksiin äänikomennon avulla. Äänikomen-
not ovat saatavilla kahdeksalla eri kielellä 
(SA, EN, RA, IT, ES, HOL, TR, VENÄJÄ). 
* Yhdistetyn puhelimen tulee sallia pääsy 
puhelinluettelon yhteystietoihin.

TEHTY  iPodille / iPhonelle
Voit liittää iPod / iPhone-laitteeseen. iPod 
i/ iPhonen toistoa  voidaan ohjata suoraan  
kosketusnäytön kautta (valinnainen liitän-
täkaapeli tarvitaan).

24 BIT D / A-MUUNNIN
Laitteessa on 24 bitin muunnin digitaali-
sesta analogiseen parhaan signaali-kohi-
nasuhteen ja digitaalisten äänitiedostojen 
hyvän toiston saavuttamiseksi. 

DSP HPF / LPF -VAIHTO

DSP
HPF/LPF
CROSSOVER

Laitteessa on sisäinen DSP, jossa on 
ristikkäistoimintoja, se käsittelee sekä 
esivahvistettua linjaa että kaiuttimien 
lähtöjä (sisäinen vahvistin) valinnaisten 
high-pass ja low-pass -taajuuksien 12dB/
oct. ristikkäiskäyrien avulla. Tämä toi-
minto tarjoaa aktiivisubwoofer-bassojen 
parhaan integroinnin  sekä passiivi- että 
aktiivijärjestelmäkokoonpanossa.

LINJA ULOS
Kuvailee tiettyjen esivahvistimen lähtöjen 
määrän ja maksimilähtöjännitteen. 

LINJA ULOS
Kuvailee tiettyjen esivahvistimen lähtöjen 
määrän ja maksimilähtöjännitteen. 

12 V  PHANTOM VIRRANSYÖTTÖ
Laitteessa on kytkettävä sisäänrakennet-
tu 12 V antenni Phantom power  -virran-
syötöllä aktiiviantennijärjestelmää varten.  

MONIVÄRIVALOT
Laitteen näppäinten valaistuksen värin 
voi valita ennalta valituista väristä.

HMI -PÄIVÄ/YÖKÄYTTÖ
Laitteessa on sisäänrakennettu valo-
tunnistin ja ympäristön valoisuuden tun-
nistimen logiikkaohjaus sekä optimoitu 
HMI-kontrastin päivä / yö -kytkentä. Se 
antaa maksimaalisen kontrastin päivän-
valossa ja vähentää valoa yöllä.

DVB-T -VALMIUS
Laite voidaan yhdistää erikseen saatavilla 
olevaan ZENEC DVB-T-virittimeen, jossa 
on täysi kosketusnäyttöyhteensopivuus.

DAB +-VALMIUS
Laite sopii käytettäväksi yhdessä koske-
tusnäytöllä varustetun ZENEC DAB +-vi-
ritinmallin (mallien) kanssa.

TURVAKOODI
Laitteessa on ohjelmiston hallitsema tur-
vakoodi suojana varkaita vastaan.

KOKO EUROOPPA
Karttatiedot kattavat kaikki Euroopan 
maat, mukaan lukien Sveitsin.
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JAETTU NAV SPLITSCREEN -NÄYTTÖ
Laite mahdollistaa navigointikarta ku-
va-kuvassa -näytön TFT LCD-näytössä 
kaikille  audiolähteille, mukaan lukien 
Bluetooth handsfree-tilan.

MULTIANTURI, PÄÄTELTY DR-PAIKANNUS  
(DEAD RECKONING)

MULTISENSOR
DEAD 
RECKONING

Laitteet, joissa on DR-paikannusprosessin 
hyrrä ja nopeusimpulssin anturin tiedot. 
Nopeuden ja suunnan interpolonnin voi-
daan tarkka dynaaminen paikannusjär-
jestelmä varmistaa myös alueilla, joilla 
GPS-satelliitin signaali ei ole käytettävissä 
(esim. parkkihalleissa, tunneleissa, kau-
pungit, joissa on pilvenpiirtäjiä).

TMC - TMC PRO -VALMIUS
Laite sisältää TMC-vastaanottimen. TMC 
PRO-toiminto voidaan aktivoida verkossa 
lupamaksua vastaan (lisälaite) sivustolla 
www.zenec.naviextras.com.

8 GT SDHC NAV-MUISTI
Laitteessa on SD-korttipaikka, jota voi-
daan käyttää ainoastaan mukana seu-
raavalla 8 GT:n SD-kortilla navigointiin (ei 
audio-/ videotoiston aikana). 

8 GT MICRO SDHC NAV MUISTI
Laitteessa on SD-mikrokorttipaikka, jota 
voidaan käyttää ainoastaan mukana seu-
raavalla 8 GT:n SD-mikrokortilla navigoin-
tiin (ei audio-/ videotoiston aikana).

8 GT AUTON OMA/ON-BOARD NAV MUISTI
Laite sisältää 8 GT:n NAND flash-muistin 
navigointiohjelmiston ja karttatietojen käyt-
tämiseksi päätietokoneella.

STALK-KÄYTTÖLIITTYMÄ MUKANA
Paketissa on Stalk/CAN-liitäntä, jonka 
avulla voi suorittaa tiedonsiirtoa ja lait-
teen autokohtaisen integroinnin kohdeau-
toille sekä ohjauspyörän kaukosäätimien 
ja / tai CAN-väylän liittämisen.

STALK- KÄYTTÖLIITTYMÄVALMIUS
Voi liittää erikseen ostettavan Stalk /
CAN-liitännän, joka tukee ajoneuvon tietty-
jä toimintoja, kuten CAN-väylän kytkentää/
sammutusta ja/tai ohjauspyörän säätimiä. 

KULJETTAJAN TIETOJÄRJESTELMÄN 
INTEGRAATIO

Laite kommunikoi kuljettajan info-näytön 
kanssa näyttääkseen radioaseman ja 
seuratakseen AV-lähteen tietoja  sekä 
navigoinnin kääntymisnuolia tilanteen 
mukaan.  

AUTON OMAN AJOTIETOKONEEN  
INTEGRAATIO

OK

20:02 ON BOARD
COMPUTER
INTEGRATION

Laita kytketyyy Vauxhallin omaan ajotie-
tokoneeseen, jonka avulla on mahdollista 
säätää päivämäärän ja ajan asetukset 
suoraan kosketusnäytön avulla.

PYSÄKÖINTITUTKAN INTEGRAATIO 
Laitteeseen on integroitu OE -pysäköin-
titutka, joka näyttää graafisen HMI-pai-
koitustutkan toiminnan dynaamisesti 
ruudulla.

AKTIIVISEN ÄÄNIJÄRJESTELMÄN  
INTEGRAATIO

Laite kytkeytyy ja voi ohjata valmiiksi 
asennettuja aktiivisia äänijärjestelmiä 
(eli tehtaalla asennetut monikanavavah-
vistimet).

ILMASTOINNIN TIEDOT
Laite tukee säätilatietoja, jotka ovat 
CAN-verkossa. Käyttäjän ohjaaman 
ilmastointijärjestelmän tietoja, kuten 
lämpötilaa, puhaltimen nopeutta, läm-
mitettävien istuimien tilaa, seurataan, 
ja niiden ja tilan muutos näkyy TFT 
LCD-näytön ponnahdusikkunassa. 

DVB DIGITAALINEN VIDEOLÄHETYS 
DVB on digitaalinen videolähetysstan-
dardi digitaalisesti koodatun AV-sisällön 
lähettämiseen. 

SANASTO 
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VIANETSINTÄ

Ongelma Syy Ratkaisu
YLEISTÄ

Laite ei  
kytkeydy päälle.

Radio sulake palanut. Asenna uusi sulake, jossa on oikea 
mitoitus.

Auton akun sulake palanut. Asenna uusi sulake, jossa on oikea 
mitoitus.

Laiton toiminta. Paina RESET-painiketta.

Ei ääntä / hiljainen 
ääni.

Väärä äänen lähtöliitäntä. Tarkista johdotus ja korjaa.

Äänenvoimakkuus asetettu liian 
pieniksi. Lisätä äänenvoimakkuutta.

Kaiuttimet vaurioituneet. Vaihda kaiuttimet.

Vain yksi kanava on toimii. Tarkista tasapaino ja 
häivytyssäädöt.

Kaiuttimien johdotus on 
yhteydessä auton metalliosiin.

Eristä kaikki kaiutinjohtoliitännät tai 
vaihda kaiutinkaapeli.

Mykistys on aktivoitu. Sammuta mykistystoiminto.

Huono äänenlaatu tai 
ääni vääristynyt.

Kaiuttimen ominaisuudet eivät ole 
yhteensopivia yksikön kanssa. Yhdistä sopivat kaiuttimet.

Kaiuttimessa on oikosulku. Tarkista kaiuttimien kytkennät.

TFT-NÄYTTÖ

Ei kuvaa.

Seisontajarru ei ole päällä. Pysäytä auto turvalliseen paikkaan 
ja kytke seisontajarru.

"Monitor off"-toiminto on käytössä. Kosketa monitoria näytön 
aktivoimiseksi.
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DVD-SOITIN

Levyä 
ei voi 
toistaa.

[Väärä levy] Levy on vääntynyt tai 
naarmuuntunut.

Käytä levyä, joka on hyvässä 
kunnossa.

[Väärä levy] Levy on likainen tai märkä. Puhdista levy pehmeällä 
liinalla.

[Tuntematon 
levy] Käytät yhteensopimatonta levyä. Käytä yhteensopivaa levyä.

[Tuntematon 
levy]

Levyn luokitus ylittää lapsilukon 
luokitusrajan.

Muuta lapsilukon asetukset 
alentaaksesi rajoitusta.

[Aluevirhe] Levyn aluekoodi ei ole 
yhteensopiva yksikön kanssa.

Käytä levyä, jolla on oikea 
aluekoodi.

[Väärä levy] Levy on väärinpäin. Aseta levy tekstipuoli ylöspäin.

Ei voi asettaa levyä. Levy jo yksikön sisällä. Poista nykyinen levy ja aseta  
uusi.
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TIEDOT Z-E3715 
NAVIGOINTI  
• 3D High-Definition jaettu näyttö moottorikaravaaninavigointi 
• SD-korttiin perustuva navigointijärjestelmä (8 GT muistikortti) 
• Premium POI-nipussa on yli 10 miljoonaa kohdetta ja lisäksi EU-leirintäalueiden POI-paketti 
• TTS Pro -ääniohjaus 28 eri puhutulle kielelle 
• Realistinen 3D-kuva maastosta ja maamerkkeistä, tunnelikuva 3D 
• Auto-Zoom risteyksistä ja  liikenneympyröistä, realistinen risteyskuva 
• Säästö - ja smart-reitinsuunnittelun laskeminen, reaaliaikaisia reittivaihtoehtoja, 

pysäköintialgoritmi, kiertotievinkki-toiminto jne. 
• Outlook-osoitteen tuonti, kuljettajan hälytykset, jne. 
• Syöttövaihtoehto ajoneuvon erityistiedoille (korkeus, leveys, pituus, paino, perävaunu jne.) 
• TMC ja TMC Pro-vastaanotin 
• 30 päivän uusimman kartan takuu 
BLUETOOTH  
• Parrot Bluetooth handsfree-yksikkö 
• DSP-äänenkäsittely taustahälyn peittämiseksi. 
• Synkronointi jopa 1000 puhelinmuistiomerkinnölle, 5 numeroa per merkintä 
• Tarkennettu puhelinluettelon yhteystietojen hakutoiminto 
• Ääniohjaus, puhelinluettelon yhteystietojen numerovalinnan  toiminnot 8 eri EU-kielellä 
• Valittavissa sisäinen tai ulkoinen BT-mikrofoni 
MULTIMEDIA / AUDIO 
• DVD -lataaja - yhteensopiva media / formaatit: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD ± R,  

DVD-MP3, AVI, Xvid 
• USB-keskitin kolmelle USB 2.0-muistilaitetteelle (jopa 32 Gt)  
• Yhteensopivat USB-tiedostomuodot: MP3, WMA, AVI, Xvid 
• Gracenote "More Like This" USB-äänilähteelle ja "one-click” -soittolistojen laatiminen  

valitsemalla yhden raidan 
• BT-musiikin suoratoisto A2DP kautta AVRCP 1.4 kanssa  
• DSP-vaihtoHPF / LPF toiminnon kanssa 
• 4 x 40 wattia vahvistin 
• 24-bittinen D / A-muunnin 
• Valmistettu iPodille ja iPhonelle 
YLEISET OMINAISUUDET 
• 6.2 "/ 15,7 cm 16:9 TFT-LCD-kosketusnäyttö, HMI 24 eri kielellä 
• FM RDS-viritin DSP melu rajauksella ja 30 pikavalintakanavat (18 FM/12 AM) * 
• Multi Zone-toiminto 
• 2 x IR-kaukosäädin 
LIITÄNNÄT 
• 4.2 RCA esivahvistinlähdöt (4V) 
• 2.0 RCA esivahvistinlähdöt (kiinteä taso) 
• 2 x RCA komposiittivideolähtöä (NTSC) 
• 1 x RCA / V-tulo (CVBS) valinnaista RVC käyttöä ja mikrofonin audiotulo 
• 1 x RCA videotulo, peruutuskamera (CVBS), auto-kytkentä 
• Liitäntävalmius kosketusnäytön kanssa yhteensopiville AB + tai DVB-T-laitteille 
AUTON INTEGROINTITOIMINTOJA 
• Valinnaiset ohjauspyörän kaukosäädön ohjainten integrointi  CAN / Stalk käyttöliittymän kautta 
• Monivärinen näppäinvalaistus 
* Ajoneuvo täytyy varustaa moottori-perävaunun auton korin kanssa yhteensopivalla antennikokonaisuudella tai muuten sellainen täytyy asentaa 
jälkiasennuksena, jotta saadaan laaja FM-signaalitaso. 

•  HUOM: SPESIFIKAATIOITA JA SUUNNITTELUA TÄMÄN MALLIN SOVELLETAAN VÄLTTÄMÄTTÄ MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. 
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TAKUU 2 VUOTTA 

Hyvä asiakas, 
 
Kiitos, että ostit tämän ZENEC-tuotteen. On suositeltavaa säilyttää alkuperäinen pakkausmateriaali 
tuotteen myöhempää kuljetusta varten. Jos ZENEC-tuote kaipaa  takuuhuoltoa, palauta se sille 
jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, tai maahantuojalle. Tämä ZENEC-tuotteen takuu kattaa materiaali- 
ja valmistusviat kahden vuoden ajan ostopäivästä vähittäiskaupassa alkuperäiselle ostajalle. 
 

TAKUURAJOITUKSET 
Tämä takuu ei kata mitään vikoja, jotka johtuvat: 
1.  Väärästä asennuksesta, virheellisestä audio - tai verkkoliitännästä(nöistä)  
2.  Altistumisesta liialliselle kosteudelle, nesteille, auringon lämpösäteilylle tai liian runsaalle lialle 

tai pölylle.  
3.   Onnettomuuksista tai väärinkäytöstä, luvattomasta korjausyrityksestä ja muutoksista, joita 

valmistaja ei ole nimenomaisesti valtuuttanut. 
 
Tämä takuu on rajoitettu korjaukseen tai korvaamiseen viallisen tuotteen valmistajan vaihtoehto 
ja ei sisällä mitään muita vaurioita, olivat ne sitten satunnaisia, välillisiä tai muita. Takuu ei kata 
kuljetuskustannuksia tai vahinkoja, jotka johtuvat kuljetuksesta tai tuotteen lähettämistä. Takuutyötä 
ei tehdä ellei tämä takuutodistusta esitetä täysin täytettynä mallin, sarjanumeron, ostajan osoitteen, 
ostopäivän ja jälleenmyyjän leiman kanssa yhdessä alkuperäisen ostokuitin kanssa! 
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ZENEC MALLI: Z-E3715 

 
 
Sarjanumero: ................................................................................................................................... 
 
Ostopäivämäärä: ............................................................................................................................. 
 
 
Nimesi: ............................................................................................................................................. 
 
Osoitteesi:........................................................................................................................................ 
 
Postitoimipaikka:.............................................................................................................................. 
 
Osavaltio: ................................... Postinumero: .............................................................................. 
 
Maa:................................................................................................................................................. 
 
 
 

Jälleenmyyjän osoite ja leima 
 

■  Jos joskus tulevaisuudessa tuote täytyy hävittää, muista, että sähkötuotteita ei saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana. Ole hyvä kierrätä mahdollisuuksien mukaan. Tarkista asia paikallisilta 
viranomaisilta tai jälleenmyyjältä saadaksesi kierrätysneuvoja (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
jätedirektiivi).
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LAINMUKAINEN VASTUUVAPAUS 

Tämän tuotteen ja valmiin tuotteen sisältämä pakkausmateriaali on täysin RoHS 2-direktiivin vaatimusten 
mukaista . Halogenoituja palonestoaineita ei käytetä missään tuotteen muovi-injektio-osissa eikä 
piirilevyissä. 
 
Tämä tuote sisältää kopiosuojattua teknologiaa, jota suojelevat tietyt US-patentit ja Rovi Corporationin 
muut immateriaaliset oikeudet. Käänteismallinnus ja purkaminen on kiellettyä.  
 
Bluetooth-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.-yhtiön omaisuutta ja Parrot SA käyttää näitä merkkejä 
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. 
 
Parrot-tavaramerkit tämän lahjapakkauksen kuvituksessa ovat ainoastaan ja yksinomaan Parrot SA-
yhtiön omaisuutta: Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta, ja Parrot SA käyttää 
niitä lisenssillä.  
 
SD-logo on SD Card Associationin  tavaramerkki . 
Kaikki muut tavaramerkit ja kaupalliset nimet ovat niiden omistajien omaisuutta.  
 
Microsoft Windows ja MS Windows CE-logot ovat  Microsoft Corporationin tavaramerkkejä / rekisteröityjä 
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 
 
"Made for iPod" ja "Made for iPhone" tarkoittavat, että elektroninen laite on suunniteltu erityisesti iPod-
tai iPhone-laitteita varten, ja tuotteen kehittäjä on sertifioinut laitteen täyttämään Applen vaatimukset. 
Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai sen  turvallisuusstandardien tai muiden vaatimusten 
mukaisuudesta. Huomaa, että tämän tuotteen käytöstä iPodin tai iPhonen kanssa saattaa vaikuttaa 
langattoman verkon suorituskykyyn. 
 
iPod, iPhone, iPad ja iTunes ovat Apple Computer, Inc.: n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa 
ja muissa maissa.  
 
Jos joskus tulevaisuudessa tuote täytyy hävittää, muista, että sähkötuotteita ei saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana. Ole hyvä kierrätä mahdollisuuksien mukaan. 
Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä saadaksesi kierrätysneuvoja (sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden jätedirektiivi). 
 
Tämä käyttäjän käsikirja on laadittu huolellisesti. Jatkuva tuotekehitys voi aiheuttaa sen, että osa 
tiedoista ei ole täysin ajan tasalla. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 
ZENEC ei ole vastuussa teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai 
välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttöoppaan laadusta tai käytöstä. 
 
Katso sivuilta  www.zenec.com matkapuhelimen mallin yhteensopivuus ja sen yhteensopivuus ZENEC 
laitteen Parrot BT-osan kanssa.  
 
Tarkista www.zenec.com yhteensopivuus ja mahdolliset rajoitukset laitteiden liittämisen osalta - eli 
listattujen iPod / iPhone-mallien tulee olla yhdensopivia ZENEC-laitteen kanssa.  
 
Sellaisen auton kuljettajan, johon on asennettu  ZENEC navigointi-tai multimedia-järjestelmä, pitää 
tuntea ja noudattaa käyttömaassa voimassa olevaa liikennelainsäädäntöä  / liikennesääntöjä.  
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GRACENOTE EULA 

Gracenote ® Loppukäyttäjän lisenssisopimus 

Tämä sovellus tai laite sisältää ohjelman, jonka on laatinut Gracenote, Inc. Emeryville, California 
("Gracenote"). Gracenoten ("Gracenote-ohjelmisto") -ohjelman avulla voi  tunnistaa levyn ja / tai 
tiedoston ja hakea musiikkiin liittyviä tietoja, kuten nimi, esittäjä, kappaleen numero ja nimikleen 
tietoja ("Gracenote Data"), online-palvelimilta tai liitetyistä tietokannoista ("Gracenote-palvelimet") ja 
suorittaa muita toimintoja. Voit käyttää Gracenote-tietoja ainoastaan tämän sovelluksen tai laitteen 
loppukäyttäjille tarkoitettujen toimintojen avulla. 

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Gracenote-tietoja, Gracenote-ohjelmistoa ja Gracenote-palvelimia vain 
henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjä sitoutuu olemaan luovuttamatta, kopioimatta 
tai siirtämättä Gracenote-ohjelmistoa tai Gracenote-tietoja kolmansille osapuolille. KÄYTTÄJÄ 
SITOUTUU OLEMAAN KÄYTTÄMÄTTÄ GRACENOTE TIETOJA, GRACENOTE-OHJELMISTOA TAI 
GRACENOTE-PALVELIMIA MUIHIN KUIN TÄSSÄ SALLITTUIHIN KÄYTTÖIHIN. 

Käyttäjä hyväksyy, että ei-poissulkeva oikeus käyttää Gracenote-tietoja, Gracenote-ohjelmistoa ja 
Gracenote-palvelimia raukeaa, jos käyttäjä rikkoo näitä rajoituksia. Jos käyttöoikeutesi raukeaa, 
sitoudut lopettamaan kaikki mahdolliset Gracenote-tietojen, Gracenote-ohjelmistojen ja Gracenote-
palvelimien käytöt.  Gracenote pidättää kaikki oikeudet Gracenote-tietoihin, Gracenote-ohjelmistoon 
ja Gracenote-palvelimiin, mukaan lukien omistusoikeuden. Missään tapauksessa Gracenote ole 
velvollinen maksamaan mistään käyttäjän antamista tiedoista.  Hyväksyt sen, että Gracenote, Inc. voi 
soveltaa tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia sinua vastaan omissa nimissään. 

Gracenote-palvelu käyttää erityistä tunnistetta jäljittäessään tiedusteluja tilastotarkoituksiin. 
Satunnaisesti annetun numeerisen tunnistimen tarkoitus on mahdollistaa Gracenote- palvelun 
laskea hakumääriä tietämättä, kuka on kyseessä. Lisätietoja, katso Web-sivuilta Gracenoten 
tietosuojamenettely Gracenote-palvelua varten. 

Gracenote-ohjelmiston ja kaikkien Gracenote-tiedot ovat lisensoitu käyttäjälle "sellaisena kuin ne ovat". 
Gracenote ei myönnä tai anna takuuta, nimenomaista tai implisiittistä, Gracenon tietojen oikeellisuudesta 
Gracenote-palvelimilla. Gracenote pidättää oikeuden poistaa tietoja Gracenote-palvelimista tai muuttaa 
tietojen luokitusta mistä syystä tahansa, jonka Gracenote katsoo olevan riittävä.  Mitään takuita ei 
anneta Gracenote-ohjelmiston tai Gracenote-palvelimien virheettömästä tai häiriöttömästä toiminnasta 
tai siitä, että Gracenote-ohjelmisto tai Gracenote-palvelimet toimisivat keskeytyksettä. Gracenote ei ole 
velvollinen antamaan käyttäjälle parannettuja tai uusia tietotyyppejä tai luokkia, joita Gracenote saattaa 
tarjota tulevaisuudessa, ja se voi vapaasti keskeyttää palvelunsa koska tahansa. 

GRACENOTE KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHN RAJOITTUMATTA 
IMPLIITTISET TAKUUT MYYTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN,  
KÄYTTÖOIKEUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. GRACENOTE EI TAKAA 
TULOKSIA, JOITA SAADAAN KÄYTETTÄESSÄ  GRACENOTE-OHJELMISTOA TAI GRACENOTE-
PALVELIMIA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA GRACENOTE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLI-
SISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VOITON TAI TULOJEN MENETYKSISTÄ. 

© Gracenote, Inc. 2009 
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SIVR ÄÄNIKOMENNOT - KIELIMATRIISI

Deutsch (de-DE) Italiano (it-IT)

Gültige Sprachkommandos Comandi vocali validi

<Kontakt Nimi> [<Typ Rufnummer>] Anrufen chiama <nome del contatto> [<tipo di numero>]

Anrufen chiama

[Nummer] Wählen componi [[un] NUMERO]

Wahle <Abfolge Von Einzelnummern> componi [il] <sequenza di cifre>

Abbrechen annulla

Hilfe | Oliko kann ich sagen? Aiuto | che (posso | Devo) dire?

Neustart ricomincia

<Kontakt Nimi> <nome del contatto> 

Ja | Bestätigen si | confermare

Wählen | anrufen componi | chiama

Korrigieren correggi

[Zu] Hause | Privat [] Casa

Geschäftlich | [in seinem | in ihrem | im] Büro | [auf der | bei der] Arbeit [Al] lavoro | [all '] ufficio

[Auf] [seinem | ihrem | dem] Handy [Sul] ([telefono] (cellulare | portatile | mobiili) | telefonino)

Sonstige | andere Altro

bevorzugt | gewünscht | allgemein | Standard preferito | predefinito | Generale

plus Più

Raute cancelletto

perä Asterisco

Türk (tr-TR) Pусский (RU-RU) 中国 普通话 (zh-CN)

Geçerli ses komutlari действительный голосовых команд 有效 的 语音 命令

<İletişim Adi> [<alan>] aramak вызов <Имя контакта> [<тип расположения>] 呼叫 <联系人 姓名> [<位置 类型>]

aramak вызов 呼叫

[Numara] çevirmek набрать [номер] 拨打 [数字]

<Tek Tek Numara sırala> çevirin набрать <Последовательность цифр> 拨打<数字 号码>

iptal etmek отмена 取消 | 终止

yardım | NE diyeyebilirim? помощь | что сказать? 帮助 | 我们 讲 哪些 词?

Yeniden başlat перезагрузка 终止

<İletişim Adi> <Имя контакта> <联系人 姓名> 

evet | onaylamak да | подтвердить 拨打 | 呼叫

Numara çevirmek | aramak набрать | вызов 拨打 | 呼叫

düzeltmek исправить 改正

ev [de] дома | дом [他] 家

ofis [Imde | te] | IS [im | te] офис | в офисе | [на] работе ([他] 办公室 | 工作) [电话]

herkkutatti [Telefon] [dan] [На] (сотовый | сотовый | мобильный) [телефон] ([他] 移动 | 蜂窝) [电话]

Diger прочие 其它 [号码]

Standart любимые | по умолчанию 默认 [号码]

Artı плюс 加 号

Kare решетка | решетка 井 号

yıldız звездочка 星 号

English (en-GB) Français (fr-FR)

Command functions controlled by 
voice Valid voice commands Commandes vocale valides

<_CALL_CONTACT_LOCATION_> call <contact name> [<location type>] (appelle | appeler) <nom du contact> [<type de numéro>]

<_CALL_NAME_> call appeler

<_DIAL_NUMBER_> dial [number] composer [[un] numéro]

<_DIAL_DIGITS_> dial <sequence of digits> composer [le] <séquence de chiffres>

<_CANCEL_> cancel | abort annuler

<_HELP_> help | what can i say? aide | que [puis-je] dire ?

<_RESTART_> restart redémarrer

<_CONTACT_> <contact name> <nom du contact>

<_CONFIRM_> yes | confi rm oui | confi rmer

<_CONFIRM_NUMBER_> dial | call composer | appeler

<_CORRECT_NUMBER_> correction corriger

<_HOME_> [at] home [à la] maison | [au] domicile

<_WORK_> [at [the]] offi ce | [at] work [au] travail | [au] bureau

<_MOBILE_> [on] (mobile | cellular | cell) [phone] [sur le | sur son] [téléphone] (portable | mobile | cellulaire)

<_OTHER_> other autre

<_DEFAULT_> preferred | default | general préféré | par défaut | général

+ (plus) plus plus

# (hash) hash | pound dièze

 (star)* star étoile

Español (es-ES) Nederlands (nl-NL)

Command functions controlled by 
voice Comandos válidos de voz Geldig spraakcommando's

<_CALL_CONTACT_LOCATION_> (llame | llamar) <nombre de contacto> [<tipo de número>] bellen <volgorde van de cijfers> [<soort nummer>]

<_CALL_NAME_> llame | llamar bellen

<_DIAL_NUMBER_> marcar [[un] número] [nummer] intoetsen

<_DIAL_DIGITS_> marcar [el] <combinación de cifras> intoetsen <volgorde van de cijfers>

<_CANCEL_> cancelar annuleren 

<_HELP_> ayuda | qué puedo decir help | wat moet ik zeggen?

<_RESTART_> reiniciar terug

<_CONTACT_> <nombre de contacto> <contactpersoon> 

<_CONFIRM_> sí | confi rmar ja | bevestigen

<_CONFIRM_NUMBER_> marcar | llamar intoesten | bellen

<_CORRECT_NUMBER_> cancelar corrigeren

<_HOME_> [a la] casa [aan] huis | thuis

<_WORK_> [a la] ofi cina | [al] trabajo [op het] werk | [op] kantoor

<_MOBILE_> [teléfono] (celular | móvil) [op de] (mobiele telefoon | mobiel | GSM) | [op het] mobieltje

<_OTHER_> otro overige

<_DEFAULT_> preferido | defecto | general | por omisión algemeen | voorkeur

+ (plus) más plus

# (hash) almohadilla | cardinal hekje

* (star) asterisco sterretje
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SIVR ÄÄNIKOMENNOT - KIELIMATRIISI SIVR ÄÄNIKOMENNOT - KIELIMATRIISI

Suomi (fi-FI) Français (fr-FR)

Äänellä ohjattavat komentotoiminnot Voimassa olevat äänikomennot Commandes Vocale valides

<_SOITA_KONTAKTIN_PAIKKA_> puhelu <kontaktin nimi> [<sijaintiprofiilin_polku> tyyppi>] (Appelle | Appeler) <nom du yhteystieto> [<Kirjoita de numéro>]

<_SOITA_NIMI_> puheluun Appeler

<_SOITA_NUMERO_> soita [numero] säveltäjä [[un] numéro]

<_VALITSE_NUMEROT_> valitse <numerosarja> säveltäjä [le] <järjestysnumero> de chiffres>

<_PERU_> peruuta | keskeytä annuler

<_APU_> Apua | mitä voin sanoa? aide | que [puis-je] dire?

<_KÄYNNISTÄ UUDESTAAN_> uudelleenkäynnistys redémarrer

<_KONTAKTI_> <kontaktin nimi> <nom du contact>

<_VAHVISTA_> kyllä | vahvista oui | confirmer

<_VAHVISTA NUMERO_> soita | puhelu säveltäjä | Appeler

<_KORJAA_NUMERO_> korjaus corriger

<_KOTI_> [At] kotona [À la] maison | [au] kotipaikan

<_TYÖ_> [ []] toimistossa | [] työssä [Au] travail | [au] työvaliokunnan

<_MATKAPUHELIN_> [] (matkapuhelimessa | matkapuhelin | matka) [puhelin] [Sur le | sur son] [puhelinnumero] (kannettavat | Mobile | Cellulaire)

<_MUU_> muut autre

<_OLETUS_> Mieluisin | oletus | yleistä prefere | par défaut | général

+ (Plus) plus plus

# (Hash) hash | punta Dieze

* (Tähti) tähti étoile

Deutsch (de-DE) Italiano (it-IT)

Gültige Sprachkommandos Comandi vocali validi

<Kontakt Nimi> [<Typ Rufnummer>] Anrufen chiama <nome del contatto> [<tipo di numero>]

Anrufen chiama

[Nummer] Wählen componi [[un] NUMERO]

Wahle <Abfolge Von Einzelnummern> componi [il] <sequenza di cifre>

Abbrechen annulla

Hilfe | Oliko kann ich sagen? Aiuto | che (posso | Devo) dire?

Neustart ricomincia

<Kontakt Nimi> <nome del contatto> 

Ja | Bestätigen si | confermare

Wählen | anrufen componi | chiama

Korrigieren correggi

[Zu] Hause | Privat [] Casa

Geschäftlich | [in seinem | in ihrem | im] Büro | [auf der | bei der] Arbeit [Al] lavoro | [all '] ufficio

[Auf] [seinem | ihrem | dem] Handy [Sul] ([telefono] (cellulare | portatile | mobiili) | telefonino)

Sonstige | andere Altro

bevorzugt | gewünscht | allgemein | Standard preferito | predefinito | Generale

plus Più

Raute cancelletto

perä Asterisco

Español (es-ES) Nederlands (nl-NL)

Äänellä ohjattavat komentotoiminnot Comandos Validos de voz Geldig spraakcommando n

<_SOITA_KONTAKTIN_PAIKKA_> (Llame | LLAMAR) <nombre de contacto> [<tipo de número>] Bellen <volgorde van de cijfers> [<soort nummer>]

<_SOITA_NIMI_> llame | LLAMAR Bellen

<_SOITA_NUMERO_> marcar [[un] número] [Nummer] intoetsen

<_VALITSE_NUMEROT_> marcar [el] <combinación de cifras> intoetsen <volgorde van de cijfers>

<_PERU_> cancelar annuleren 

<_APU_> ayuda | qué puedo decir Apua | wat Moët ik zeggen?

<_KÄYNNISTÄ UUDESTAAN_> reiniciar Terug

<_KONTAKTI_> <nombre de contacto> <contactpersoon> 

<_VAHVISTA_> Sí | confirmar Ja | bevestigen

<_VAHVISTA NUMERO_> marcar | LLAMAR intoesten | Bellen

<_KORJAA_NUMERO_> cancelar corrigeren

<_KOTI_> [La] casa [Aan] huis | thuis

<_TYÖ_> [La] oficina | [al] trabajo [Op het] werk | [OP] kantoor

<_MATKAPUHELIN_> [Teléfono] (Celular | Móvil) [Op de] (Mobiele telefoon | mobiel | GSM) | [op het] mobieltje

<_MUU_> otro overige

<_OLETUS_> preferido | defecto | yleinen | por omisión Algemeen | voorkeur

+ (Plus) más plus

# (Hash) almohadilla | kardinaali hekje

* (Tähti) Asterisco sterretje

Türk (tr-TR) Pусский (RU-RU) 中国 普通话 (zh-CN)

Geçerli ses komutlari    действительный голосовых команд 有效 的 语音 命令

<İletişim Adi> [<alan>] aramak вызов <Имя контакта> [<тип расположения>] 呼叫 <联系人 姓名> [<位置 类型>]

aramak вызов 呼叫

[Numara] çevirmek набрать [номер] 拨打 [数字]

<Tek Tek Numara sırala> çevirin набрать <Последовательность цифр> 拨打<数字 号码>

iptal etmek отмена 取消 | 终止

yardım | NE diyeyebilirim? помощь | что сказать? 帮助 | 我们 讲 哪些 词?

Yeniden başlat перезагрузка 终止

<İletişim Adi> <Имя контакта> <联系人 姓名> 

evet | onaylamak да | подтвердить 拨打 | 呼叫

Numara çevirmek | aramak набрать | вызов 拨打 | 呼叫

düzeltmek исправить 改正

ev [de] дома | дом [他] 家

ofis [Imde | te] | IS [im | te] офис | в офисе | [на] работе ([他] 办公室 | 工作) [电话]

herkkutatti [Telefon] [dan] [На] (сотовый | сотовый | мобильный) [телефон] ([他] 移动 | 蜂窝) [电话]

Diger прочие 其它 [号码]

Standart любимые | по умолчанию 默认 [号码]

Artı плюс 加 号

Kare решетка | решетка 井 号

yıldız звездочка 星 号



74

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Page 1 of 1 03.08.2013 RevA

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby declares under our sole responsibilily that the products:  

Description of object: In-Car Navigation Device
Name of object: ZENEC E>GO for Motorhome
Type name of objects: Z-3715

are conform to the essential requirements of the:

European Vehicle EMC Directive 72/245/EEC, including all modifications up to 2009/19/EC dated 12.03.2009 including proof 
for complience with following standards: CISPR25 (2nd edition 2002)

ISO 11452-2 (2nd edition 2004)

Radio and Telecommunications Terminal equipment Directive, R&TTE 1999/5/EC

The following harmonized European Standards have been applied:  

ECE R10-04 Type approval of an electrical / electronic sub-assembly under Regulation Nr. 10
EN 55022:2006 Class B Information Technology equipment - Emission Limits and Methods
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 Information Technology equipment    Immunity Limits and Methods
EN 61000-3-2:2006 Class D Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limits for harmonic current emissions 

(equipment input current ≤ 16 A per phase)
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of voltage 

fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current 
<= 16 A

EN 301 489 EMC and Radio Spectrum Matters (ERM)
Part          1   V1.5.1 Common Technical Requirements
Part 17   V1.2.1 Specific Conditions for 2,4 GHz Wideband Transmission Systems and 5GHz

high Performance RLAN equipment 
ISO 7637-2:2004 Road vehicles - Electrical disturbances from conduction and coupling - Part 2: Electrical 

transient conduction along supply lines only
EN 60950-1:2006 Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements 

(IEC 60950-1:2005, modified)
2002/96/EC Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 

equipment (RoHS), Product is in accordance with the European WEEE Directive, 
2002/95/EC (2008/385/EC) RoHS Directive and the German ElektroG.
2011/6    5/EC RoHS2 Directive, revised and extended by Annex II.

Declared by:

Andre Grossenbacher, Chief Technology Officer

Bad Zurzach
(Place) (Date) (Signature)

Roland Braendli, Managing Director

Bad Zurzach 
(Place) (Date) (Signature)

ZENEC by
ACR Braendli + Voegeli AG
Bohrturmweg 1
5330 Bad Zurzach
Switzerland

EU Legal Representative:
ACR S & V GmbH, Industriestrasse 35, D-79787 Lauchringen, Germany
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