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OVER DEZE HANDLEIDING

In deze handleiding wordt beschreven hoe u het apparaat, voertuigspecifieke feiten en de belangrijkste 
basisfuncties kunt bedienen. Daarnaast worden de apparatuurvarianten en functies van het ZENEC-
systeem beschreven, evenals optionele uitrusting van de fabrikant van het voertuigen die niet altijd 
standaard in uw voertuig zit. In deze handleiding wordt niet afzonderlijk naar dergelijke kwesties 
verwezen. Indien deze informatie, eigenschappen of functies verschillen van de werkelijke situatie, kan 
dat niet worden gebruikt als basis voor eventuele klachten.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  

WAARSCHUWING
Als de bestuurder wordt afgeleid, kan dit een 
ongeluk of letsel veroorzaken. Bediening 
van het ZENEC-systeem tijdens het rijden 
kan de aandacht afleiden van de algemene 
verkeerssituatie! 

  

  LET OP
Voor het gebruik van het multifunctionele stu-
urwiel en andere functies van de auto is een 
voertuigspecifieke CAN / Stalk-interface nodig. 
Verdere informatie kan worden verkregen bij 
een geautoriseerde ZENEC-dealer.

OVERZICHT

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

 ✓ Volg altijd alle veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het voertuig, en de aanwijzingen in 
deze handleiding. 

 ✓ Besteed aandacht aan de veiligheidsvoorschriften van het ZENEC-systeem.
 ✓ Activeer de gratis navigatie-updates gedurende 1 jaar (meer informatie aan het eind van deze 

handleiding).
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Fig. S / 01

OVERZICHT APPARAAT

Item Functie



START - Druk dit in om het hoofdmenu te openen.
- Houd dit vast om naar Geluidsregeling te gaan.

Gebruikershandleiding apparaat → 
Introductie → Hoofdbronnen

TUNER Selecteer radiobron Gebruikershandleiding apparaat → 
Entertainment → Tuner

MEDIA Selecteer mediabron Gebruikershandleiding apparaat → 
Entertainment → Audio / Video

NAV Selecteer de navigatiemodus Gebruikershandleiding navigatie
CAM Selecteer camerabeeld
DISP Pas de helderheid van het scherm aan (3 niveaus)

ALT Selecteer vooraf toegewezen bron Gebruikershandleiding apparaat → 
Instelling → Instelling apparaat → Varia

BT Selecteer de Bluetooth-modus Gebruikershandleiding apparaat → 
Handsfree kit



Linker 
draaiknop  

- Druk hierop om het apparaat aan / uit te schakelen.
- Draai hieraan om het volume te regelen.

Rechter 
draaiknop

- Druk deze knop in om een keuze te bevestigen.
- Draai eraan om door de lijst te navigeren.

 Druk hierop om een cd / dvd uit te werpen. 

 CD / DVD-sleuf

 microSD-sleuf, alleen voor gebruik door navigatie / Gracenote-database.

 Resetten

 IR-ontvanger voor de afstandsbediening

 Aanraakscherm

 Interne microfoon
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MULTIFUNCTIONEEL STUURWIEL

Met ingang van modeljaar 2015 

Item Functie

 Verlaag volume

 Verhoog volume

 Dempen

 Wijzig weergavebron


Radiobron Druk hierop om de volgende radiozender te kiezen.

Mediabron Druk dit in om de volgende track/titel te kiezen.
Houd dit ingedrukt om snel vooruit te spoelen.


Radiobron Druk hierop om de vorige zender te kiezen.

Mediabron Druk hierop om de vorige volgende track/titel te kiezen.
Houd dit ingedrukt om snel terug te spoelen.

 Accepteer oproep

 Weiger/beëindig oproep

Fig. S / 02

Vanaf modeljaar 2015

SRC
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AFSTANDSBEDIENING

Item Functie

 Wijzig weergavebron 

 Afspelen/pauzeren

 LED

 Schakel ZENEC-systeem in/uit


Radiobron Druk hierop om de volgende radiozender te kiezen.

Mediabron Druk dit in om de volgende track/titel te kiezen.
Houd dit ingedrukt om snel vooruit te spoelen.

 Verhoog volume

 Dempen

 Verlaag volume


Radiobron Druk hierop om de vorige zender te kiezen.

Mediabron  Druk hierop om de vorige volgende track/titel te kiezen.
Houd dit ingedrukt om snel terug te spoelen.

 Schakel afstandsbediening in/uit 

Fig. S / 03
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SCHAKEL IN/UIT

Handmatig aan / uit
Druk kort op de draaiknop aan de linkerkant om het ZENEC-systeem in te schakelen. Druk lang 
om het uit te schakelen  (Afb. S/01 ).

Automatisch aan / uit
Voertuigen zonder CAN-bus: 
Het apparaat schakelt automatisch in / uit door het ontstekingssignaal.

Voertuigen met CAN-bus-interface: 
Als u het contact inschakelt, zal het ZENEC-systeem worden geactiveerd. De opstartprocedure kan 
tot 1,5 minuten duren. Het kan dus even duren voor het systeem gereed is. Het ZENEC-systeem wordt 
afgesloten door het uitschakelen van het contact of door de contactsleutel verwijderen.  

BASISBEDIENING

Het ZENEC-systeem is uitgerust met een anti-diefstalfunctie. Als dit actief is, wordt u gevraagd 
om uw wachtwoord in te voeren wanneer u het ZENEC-systeem herstart na onderbreking van de 
stroomvoorziening. 

Om het wachtwoord te wijzigen:

Gebruikershandleiding apparaat → Instelling → Instelling apparaat → Help → Wachtwoord
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GRUNDSÄTZLICHE BEDIENUNG 

EIN-/AUSSCHALTEN 

Manuelle Ein-/Ausschaltung 

Drehregler links gedrückt halten, bis sich das ZENEC-System ein- oder ausschaltet 
(Abb. S/01 ) 

Automatische Ein-/Ausschaltung 

 Fahrzeuge mit CAN-Bus Anbindung: Bei Einschalten der Zündung wird das ZENEC-System
aktiviert. Der Bootvorgang kann max. 1,5 Minuten in Anspruch nehmen. Dies kann zur Folge
haben, dass das System nur mit Verzögerung einsatzbereit ist. Das Ausschalten des ZENEC- 
Systems wird durch das Ausschalten der Zündung oder Abziehen des Zündschlüssels aktiviert.

  HINWEIS 
Für eine Nutzung des Multifunktionslenkrads sowie weiterer Fahrzeugfunktionen wird ein 
fahrzeugspezifisches CAN/Stalk Interface benötigt. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem 
autorisierten ZENEC-Fachhändler. 

DIEBSTAHLSICHERUNG 

Das ZENEC-System ist mit einer Diebstahlschutzfunktion ausgestattet. Ist diese aktiv, werden Sie nach 
Trennung der Stromversorgung bei erneutem Einschalten des ZENEC-Systems aufgefordert, das von 
Ihnen hinterlegte Password einzugeben.  

Um das Passwort zu ändern: 

Bedienungsanleitung  Einstellungen  Geräte Konfiguration  Help  Passwort 

  HINWEIS 
Bewahren Sie das 
Passwort sorgfältig auf. 
Bei einem Verlust des 
Passworts muss das 
ZENEC-System ausgebaut 
und zur Freischaltung des 
Diebstahlschutzes an den 
ZENEC-Service 
eingesendet werden. 
Dieser Dienst ist 
kostenpflichtig! 

  

  LET OP
Voor het gebruik van het multifunctionele stuurwiel en andere functies van de auto is een 
voertuigspecifieke CAN / Stalk-interface nodig. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij een 
geautoriseerde ZENEC-dealer.

DIEFSTALBEVEILIGING

  

  LET OP
Houd uw wachtwoord 
veilig. Als u het wachtwoord 
niet meer weet, moet het 
ZENEC-systeem worden 
verwijderd en teruggestuurd 
naar de ZENEC-service om 
de diefstalbeveiliging op te 
heffen. Er wordt een ver-
goeding aangerekend voor 
deze service!
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VOLUMEREGELING       

Functie Knop Bediening

Verhoog volume Draai de volumeknop (fig. S/01 ) met de klok mee.

Verlaag volume Draai de volumeknop (fig. S/01 ) tegen de klok in.

Dempen Druk kort op de draaiknop aan de linkerkant (afb. S/01 ). 
Druk opnieuw op de knop om het dempen te annuleren.

Standaardinstellingen
De standaardinstellingen van de verschillende bronnen 
kunnen worden ingesteld in Instelling.
Gebruikershandleiding apparaat → Instelling → Audio

ZENEC-systeem

Multifunctioneel stuurwiel 1)

Functie Knop oud Knop nieuw Bediening

Verhoog volume Druk op de knop (fig. S/02 ) om het volume  
te verhogen.

Verlaag volume Druk op de knop (fig. S/02 ) om het volume  
te verlagen.

Dempen
Druk kort op de knop (fig. S/02 ).
Druk opnieuw op de knop om het dempen  
te annuleren.

Afstandsbediening

Functie Knop Bediening

Verhoog volume
                  Druk op de knop (fig. S/03 ) om het volume te verhogen.

Verlaag volume
   Druk op de knop (fig. S/03 ) om het volume te verlagen.

Dempen
   

Druk kort op de knop (fig. S/03 ). 
Druk opnieuw op de knop om het dempen te annuleren.

  

  LET OP
1)  Deze functies kunnen alleen worden gebruikt wanneer een multifunctioneel stuurwiel in het voertuig is 

gemonteerd en het ZENEC-systeem is aangesloten via een autospecifieke CAN/Stalk-interface.
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GELUIDSINSTELLINGEN

Functie Pictogram Bediening

BASS Raak dit aan om het bereik van de lage tonen aan te passen van -6 
tot +6.

MID Raak dit aan om de mid-range aan te passen van -6 tot +6. 

TRE Raak dit aan om de hoge tonen aan te passen van -6 tot +6. 

Ultra bass Raak dit aan om extra versterking toe te voegen aan de 
basweergave.

Volume Raak dit aan om extra versterking toe te voegen aan de lage en 
hoge output.

In dit menu kunt u de verschillende geluidsinstellingen bepalen. Toonregeling is beschikbaar voor elke 
bron afzonderlijk.

Fig. S / 04
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Fig. S / 05

BALANS/FADER

In dit menu kunt u het volume tussen de luidsprekers in evenwicht brengen.

Functie Pictogram Bediening

Links / Rechts Raak dit aan om het evenwicht tussen linker en rechter luidspreker 
in te stellen.

Voor / Achter Raak dit aan om de balans tussen de luidsprekers vooraan en 
achteraan te regelen.

Dradenkruis
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BALANCE / FADER 

 
  ABB. S / 05 

In diesem Menü können Sie die Lautstärkeverteilung der Lautsprecher vornehmen. 

 

Funktion Icon Tätigkeit 

Links/Rechts 

 

Antippen, um Lautstärkeverteilung links – rechts einzustellen  

Front/Heck 

 

Antippen, um Lautstärkeverteilung vorne – hinten 
einzustellen 

Fadenkreuz 
 

Antippen und verschieben auf die gewünschte Position  

  

Raak dit aan en schuif het naar de gewenste positie.
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AUTO

Functie Pictogram Bediening

AUTO-instellingen
Raak dit aan om deze weergave te openen.
Gebruikershandleiding apparaat → Instelling → AUTO-instelling

In dit menu kunt u alle instellingen bepalen die specifiek zijn voor de auto. U vindt een verklaring van de 
afkortingen aan het eind van de hoofdhandleiding.

Fig. S / 06

 INSTELLING 

  

  LET OP
Deze functies worden alleen ondersteund als een achteruitrijcamera is aangesloten op het ZENEC-
systeem.

Functie Pictogram Bediening

Parkeerhulp Tik hierop om de weergavebron van de parkeerhulp in te stellen.
UIT / CAM

Achteruit 
Geluidsassistentie

Tik hierop om de functie voor dempen in te stellen wanneer de 
parkeerhulp actief is.
UIT / Lager volume / CAM Audio / Audio DEMPEN 
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NAVIGATIE-UPDATE
De activering van de periode voor gratis update van de kaartsoftware gedurende 12 maanden begint 
zodra het ZENEC-systeem is ingeschakeld en over een afstand van meer dan 10 km loopt. 

Vereisten
 1. PC of notebook met besturingssysteem Windows XP (Service Pack 2) of hoger, een SD-kaartlezer, 

naast toegang tot breedbandinternet. Apple OS niet ondersteund.
 2. Een geactiveerde microSD-kaart met navigatiekaart (vaste inhoud) 
 3. Recentste Naviextras Toolbox-software geïnstalleerd op uw computer. 
  Downloadlink: https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads

Om uw ZENEC-apparaat te kunnen bijwerken met nieuwe kaarten, gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar https://zenec.naviextras.com/shop/portal en zet een gebruikersaccount op met een 
wachtwoord en de persoonlijke gegevens voor uw navigatiesysteem.

 2. Download de Toolbox-software: Naviextras Toolbox-download. Lees de toepassingsinstructies 
door alvorens u doorgaat. De Toolbox wordt regelmatig bijgewerkt. Daarom moet u altijd de 
nieuwste versie van de Toolbox downloaden ingeval u een kaartupdate wilt maken op een later 
tijdstip. Zo wordt een optimale compatibiliteit van alle data-overdrachtfuncties gegarandeerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES /GOEDKEURINGSNUMMER
Dit is een voertuigspecifiek multimediasysteem met dvd-speler, hands-free-systeem, navigatie en radio. 
Dit ZENEC-systeem is ontworpen voor een 12 V DC-boordnet. Gedetailleerde informatie vindt u op de 
website van ZENEC:

www.zenec.com

Mocht u in de toekomst dit product willen verwijderen, dan moet u er rekening mee houden dat 
elektrische producten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Maak indien 
mogelijk gebruik van recyclefaciliteiten. Neem contact op met uw lokale autoriteiten of retailer voor 
advies over recycling (Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).
 

Fabrikant: ACR Braendli + Voegeli AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach / Zwitserland
Wettelijke vertegenwoordiger EU: ACR Braendli + Voegeli AG · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen / Duitsland
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