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                                                                                                                        SEAT IBIZA FACELIFT

Bereid de bekabeling en aansluitin-
gen van het ZENEC apparaat voor, 
voordat het originele gedemonteerd 
wordt. Verbind de hoofdaansluitka-
bel zoals afgebeeld op het aansluit-
diagram met het ZENEC toestel. 
Verbind vervolgens de enige overge-
bleven stekker met de meegeleverde 
CAN/ Stalk-interface. 

Prepare the ZENEC device for the 
installation before you start dis-
mounting the factory installed OE 
radio. Connect the ZENEC device 
to the provided main wire harness 
as shown in the device connection 
diagram.  
After that, connect the remaining 
connector of the main wire har-
ness with the supplied CAN/Stalk 
interface.    
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Montage:        Installation:   

2
2

Haal het kunststof afdekraam van 
het originele apparaat voorzichtig 
vanuit de rechterkant los. Gebruik 
hiervoor een kunststof spatel welke 
geschikt is om plastic delen uit het 
dashboard te demonteren. Ga tegen 
de klok in te werk, nu zal de com-
plete lijst volledig los zijn van het 
toestel.

Gently lift the plastic frame which 
surrounds the factory installed OE 
radio carefully, starting out from 
the right side of the dashboard.
Use a suitable prying tool for 
removing plastic parts. Move the 
tool counter clockwise around 
the plastic frame to completely 
remove it.    

3 Gebruik passende radiodemontage 
sleutels om het originele toestel 
voorzichtig uit zijn inbouwframe 
los te kunnen trekken. Haal nu alle 
stekkers achterop de unit los en doe 
dit ook bij het daaronder gelegen 
knoppenpaneel.

Lift and pull the factory installed 
OE radio out of the dashboard 
carefully. Proceed to unplug all 
connectors on the backside of the 
OE radio and the button bar below.    

3

Proceed by removal of the gear 
shifting gate, allowing you to ac-
cess and pry out the lower button 
bar of the centre console. Once the 
button bar is loose, unplug the con-
nectors on the backside.   

5

Remove the two torx screws below 
the A/C control panel. Loose the 
plastic frame that surrounds the 
climate control panel as well, care-
fully lifting up the plastic starting 
on the right side of the centre 
console.
It should be possible to remove the 
plastic frame from the dashboard 
completely. Pull the A/C control 
panel out of the slot and unplug 
the connectors located on the 
backside.   

4 Schroef nu de 2 torxschroeven onder 
het aircopaneel los. Haal nu de kunst-
stof lijst rondom dit aircopaneel los. 
Doe dit wederom met een kunststof 
spatel en tegen de klok in. Nu is het 
mogelijk om het aircopaneel er volle-
dig uit te halen. Haal de stekkers aan 
de achterzijde ook los. 

Haal nu het schakelaarpaneel in de 
middenconsole los. Neem daarna 
ook de stekker aan de achterzijde 
los. 

4
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Leg de kabels welke op het knoppen-
paneel bij de radio aangesloten waren 
door de opening van het aircopaneel 
heen. Leg deze door naar de midden-
console.
 

Route the cables which were con-
nected to the button bar below the 
factory installed OE radio originally, 
through the opening slot for the 
A/C control panel to the installation 
site of the lower button bar in the 
centre console.    
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Neem nu de losse ZENEC Z-EACC-S6J 
kabel en verbind deze met de stekker 
van het knoppenpaneel. Verbind dan 
de ZENEC adapter met de nieuwe scha-
kelaar waar de knoppen in verwerkt 
zijn welke in het radiopaneel komen 
te vervallen. Monteer deze schakelaar 
dan terug in de middenconsole bij de 
versnellingspook. 

Use the separately available ZENEC 
adapter Z-EACC-S6J and connect the 
cables, which were connected to the 
two button bars before, with it.
Then connect the ZENEC adapter with 
the new button bar, which contains 
the buttons of the no longer existing 
upper and lower button bars.
Mount the shifting gate and the new 
button bar to finish this work step 
finally.

8 Voor deze handeling is er een hand-
boormachine nodig en een boortje 
van 3mm. Plaats het ZENEC apparaat 
volledig in het inbouwgat. Dit apparaat 
heeft vier schroefgaten aan de zijkan-
ten zitten. Gebruik deze als mal om 
de vier gaten in het kunststof voor te 
boren.  Neem nu het apparaat weer uit 
het inbouwgat en boor de vier gaten 
verder door om de ZENEC later vast te 
kunnen zetten. 

For this work step you need a peen-
ing tool and a twist drill with a diame-
ter of 3 mm. Insert the ZENEC device 
completely into the mounting slot.
The device has four mounting holes 
on the front side. Use these mounting 
holes as a drilling template to add a 
graining to the plastic parts behind 
the mounting holes to prepare the 
drilling.
Drill the four holes for the fixation of 
the ZENEC device later.   
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Mount the GPS receiver at a suitable 
location and make sure that the GPS 
reception isn’t adversely affected by 
shadowing effects of car parts made 
of metal. Lay the cable of the GPS 
receiver to the opening slot of the 
ZENEC device.
If you want to use the provided exter-
nal Bluetooth microphone, mount it 
and lay the connection cable to the 
opening slot as well. A suitable loca-
tion for the Bluetooth microphone is 
near to the driving mirror or behind 
the steering wheel.

9 Monteer nu de GPS antenne op een 
deugdelijke plaats in het voertuig on-
der het dashboard. Zorg er wel voor 
dat er geen metalen onderdelen van 
de auto boven zitten die het ontvangst 
kunnen verstoren. Leg de aansluitstek-
ker in het inbouwgat waar straks de 
ZENEC geplaatst wordt. 
Als ervoor gekozen word om ook de 
externe microfoon te plaatsen dan 
zorg ervoor dat deze ook op een goe-
de plaats in het voertuig gemonteerd 
wordt. Goede plaatsen hiervoor zijn in 
de buurt van de binnenverlichting of op 
de stuurwielkap.   

9

Connect the Quadlock connector of 
the ZENEC main wire harness with its 
counterpart in the vehicle. Secure the 
locking mechanism of the Quadlock 
connector.
Proceed to connect the GPS antenna, 
external Bluetooth microphone (if in 
use) and the connector of the FM/
AM antenna one by one to the ZENEC 
device.  

bl Verbind nu de quadlock stekker van de 
ZENEC hoofdaansluitkabel aan de stek-
ker in de auto en klik de vergrendeling 
dicht. Sluit nu ook de GPS stekker, 
externe bluetooth microfoon ( indien 
in gebruik) USB stekker en FM / AM 
antenne aan. 

bl



                                                                                                                                                                                                                                                

Route the various connection cables 
of the ZENEC device in the lower area 
of the assembly opening and take care 
not to break them.
Carefully insert the ZENEC device and, 
by applying controlled force push it 
back into the assembly opening. Use 
the provided screws to bolt it down 
with screws and the holes you have 
drilled before.
Please pay attention not to tighten the 
screws too tight (ca. 1Nm).

bm Verleg nu de aansluitkabels naar bene-
den in het radiogat. Doe dit voorzichtig 
zodat deze niet beschadigen. Plaats nu 
het ZENEC apparaat in het inbouwgat. 
Doe dit op zo’n manier zodat dit niet 
met kracht hoeft te gebeuren. Gebruik 
nu de meegeleverde schroeven om het 
apparaat vast te zetten in de eerder ge-
boorde gaten. Let op dat de schroeven 
niet te vast gezet worden. (ca. 1Nm.)

bm

After the ZENEC device has been 
mounted, you can finish off your in-
stall by clipping on one of the provided 
front panel trim covers.   

bn Nadat het ZENEC apparaat is vastge-
zet dient alleen nog de meegeleverde 
afwerklijst rondom vastgeklikt te 
worden. 

Make sure that the vehicle is outdoors 
under free sky and that GPS reception 
isn’t impaired by shadowing affects 
(trees, tall buildings etc.).
Insert the provided SD card which 
contains the navigation software into 
the respective SD card slot of the 
ZENEC device and turn on the device 
allowing it to create a Sat-Fix. The ve-
hicle should not move until the Sat-Fix 
has completed.   
Now press the NAV button to start the 
navigation mode and choose the map 
view. Once your current position is vis-
ible on the map, the Sat-Fix has been 
successfully created (which may takes 
3 to 5 minutes) and you can use your 
ZENEC device now.
 

bo Zorg ervoor dat het voertuig nu in een 
vrije omgeving buiten staat zodat er 
GPS ontvangst mogelijk is. ( dus geen 
belemmering van hoge bomen, ge-
bouwen etc.) Plaats de meegeleverde 
SD kaart met navigatiegegevens in 
het daarvoor bestemde SD kaartslot 
in de ZENEC en schakel het apparaat 
in. Wacht nu op een Sat-fix, tijdens 
het wachten op ontvangst dient het 
voertuig stil te staan. Op het moment 
dat de navigatiekaart de juiste positie 
weergeeft ( dit kan 3 tot 5 minuten du-
ren) is de navigatie klaar voor gebruik.

bn

bo



                                                                                                                        

  Houd rekening met het volgende / Please Note

➜ Een probleemloze werking van de Z-E5514M kan alleen 
gewaarborgd worden wanneer er gebruik wordt gemaakt 
van de origineel meegeleverde inbouwaccessoires.

➜ Aan de bijgeleverde originele aansluitstekker mag op
geen enkele manier een aanpassing van welke aard dan 
ook worden gemaakt

➜ Let er tijdens de inbouw op dat de verschillende 
aansluitstekkers en bekabeling niet worden beschadigd 
door scherpe randen of naden. Pas  ook op voor 
kabelbreuken en pas absoluut geen kracht toe op deze 
onderdelen. 

➜   Afhankelijk van de keuze om de interne microfoon of 
de los te plaatsen externe microfoon te gebruiken dient 
deze in het “setup” menu van de bluetooth functie 
aangepast te worden.

➜ Kijk voor de definitieve montage van de Z-E5514M na 
of alle stekkerverbindingen vast zitten en ook vastgeklikt 
zitten.

➜ Neem bij vragen of problemen direct contact op met 
de leverancier van het ZENEC apparaat.

➜ SEAT Ibiza voertuigen vanaf modeljaar 2013 zijn 
voorzien van een originele radio welke meerdere knoppen 
heeft om  ook verschillende functies van het voertuig 
te kunnen bedienen. Op het moment dat de originele 
radio gedemonteerd word om plaats te maken voor de 
Z-E5514M zullen deze knoppen vervangen moeten worden 
om de functionaliteiten hiervan te kunnen behouden. 
Om deze reden zal er een los leverbare schakelaarunit 
geplaatst moeten worden. Hiervoor is er een ZENEC 
interface kabel beschikbaar met  onderdeelnummer 
Z-EACC-S6J. 

Meer informatie over beschikbare en passende SEAT 
schakelpanelen voor deze voertuigen is te vinden op de 
officiële productpagina in een aparte download sectie van 
de Z-E5514M op www.zenec.com

➜ The flawless function of the Z-E5514M can only
be guaranteed, when the original accessories and wire har-
nesses contained in the set are deployed as described in 
this installation manual.

➜ Do not apply any odifications on the original wire harness 
of device and vehicle, since this is not required. 

➜ During device installation, pay proper attention not to 
damage any of the wires, plugs or other parts. Avoid apply-
ing too much mechanical force especially when pushing the 
unit back into the slot.

➜ Depending on the preference and selection of the
device internal or external (to be installed) microphone, the 
BT microphone source must be chosen accordingly in the 
setup menu.

➜ Please check if all plug-and-socket connections on the
rear of the Z-E5514M are properly seated before you insert 
and fix the device in the console.

➜ Please contact your authorized ZENEC dealer or the
distributor of the country, where you have purchased your 
E>GO unit, if you have any technical problems or further 
questions.

➜ SEAT Ibiza vehicles from year 2013 are fitted with an 
OE factory radio which integrates various function keys of 
the vehicle. By removing the OE radio for the install of the 
Z-E5514M, the vehicle functions buttons are also lost and 
need to be replaced, to restore vehicle functionality control 
after the installation of the Zenec device. 
For this reason, you need to purchase a new button as-
sembly that integrates the previously lost buttons, allowing 
you to complete device installation as described overleaf. 
Furthermore, to connect this new button assembly, a 
ZENEC interface cable with item number Z-EACC-S6J is 
also required.

More information about suitable and matching SEAT but-
ton assemblies for your vehicle can be found in a separate 
document located in the download section of the official 
Z-E5514M product page on www.zenec.com.



7
Afstandsbedieningen

1
Remote control

8
Anti diefstal sticker

1
Anti-theft label

9
Gebruiksaanwijzing

4
Device user manual

10
Installatiehandleiding

1
Device installation manual

11
Aansluitdiagram

1
Device connection diagram

12

Navigatie snelstart 
handleiding

2
Nav quick start guide

13
CAN Bus Interface

1
CAN bus interface

14
SD Kaart 8 GB

1
SD card 8 GB

15
Montageschroeven

4
Mounting screws

Aansluitingsdiagram / Device Connection Diagram
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NO. ITEM SKETCH MAP QUANTITY

1

Basisapparaat

1

Main unit

2

Externe GPS-Antenne

1

External GPS antenna

3

Hoofdaansluitkabel

1

Main wire harness

4

Externe BT 
Microfoon

1
External BT 
microphone 

5

BT microfoon 
adapterkabel

1
BT microphone

interface

6

Losse 
insteekconnector

1

Detachable cable

Pakketinhoud / Packing list
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