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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. Lees deze instructies volledig door.

 2. Houd deze instructies goed bij. Wie dit toestel gebruikt moet toegang hebben tot deze handleiding.

 3. Houd rekening met alle waarschuwingen. Volg alle instructies.

 4. Dit toestel is ontworpen om gebruikt te worden in een voertuig met een 12 V DC batterij en negatieve 
aarding.

 5. Gebruik het toestel niet op een andere manier dan deze beschreven in deze handleiding. Indien de 
instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd kan uw garantie vervallen.

 6. Demonteer of verander het toestel op geen enkele manier, aangezien hierdoor uw garantie vervalt. 
Probeer niet zelf het toestel te herstellen, maar neem contact op met een geautoriseerde ZENEC 
dealer.

 7. Gebruik enkel originele accessoires die ontworpen en gemaakt zijn voor het toestel, anders loopt u 
risico op schade. Installeer het toestel volgens de installatiehandleiding, gebruik makende van de 
meegeleverde installatieaccessoires. De versnellingskrachten tijdens ongevallen zijn soms enorm 
groot. Toestellen die foutief gemonteerd zijn vormen een groot risico voor de bestuurder en de 
passagiers tijdens een ongeval.

 8. Bescherm het toestel tegen water en andere vloeistoffen die de behuizing kunnen binnendringen. 
Hierdoor kan kortsluiting of zelfs brand ontstaan.

 9. Om kortsluiting te vermijden, steek nooit metalen voorwerpen (zoals muntstukken of metalen 
werktuigen) in het toestel.

 10. Alvorens u een defecte zekering vervangt, probeer de oorzaak van de kortsluiting te vinden. Gelieve 
aandacht te besteden aan de kabels van de stroomvoorziening! Als de kortsluiting niet veroorzaakt 
werd door een defect in de stroomvoorziening of de kabels, dan kunt u de defecte zekering 
vervangen door een nieuwe (zelfde waardes). Als de kortsluiting nog steeds bestaat, gelieve dan 
contact op te nemen met een geautoriseerde ZENEC dealer.

 11. Wanneer u het toestel verbindt met eender welk ander toestel, lees de handleiding hiervan voor 
gedetailleerde veiligheidsinstructies. Verbind geen incompatibele producten.

 12. Zorg ervoor dat de batterij van de wagen niet volledig ontlaadt terwijl u het toestel gebruikt en 
wanneer de motor van de wagen is uitgeschakeld. Omdat het toestel een aanzienlijke hoeveelheid 
energie verbruikt en de batterij enkel wordt opgeladen wanneer de motor draait, kan het gebeuren 
dat de batterij ontlaadt tot wanneer het niet meer mogelijk is de wagen te starten.

 13. Volgens d wetten in verschillende Europese landen, is het niet toegelaten te rijden met schermen 
die films tonen in het gezichtsbereik van de bestuurder, omdat de bestuurder hierdoor kan afgeleid 
worden van het verkeer. Gelieve de verkeersregels van uw land te respecteren, of u kunt boetes 
oplopen in geval van een ongeluk of zelfs uw autoverzekering verliezen. Gelieve aandacht te 
besteden aan het geluidsvolume in uw voertuig, omdat u verplicht bent om externe geluiden zoals 
politiesirenes te kunnen waarnemen.

 14. Stel het toestel niet bloot aan hevige schokken. Dit kan leiden tot een mechanische of elektrische 
storing van het toestel.

 15. Mochten er problemen of vragen rijzen tijdens de installatie, gelieve contact op te nemen met uw 
ZENEC dealer/importeur.

16. Dit toestel gebruikt een Klasse 1 laser. Het gebruik van controles of instellingen of uitvoering 
van procedures verschillend van deze gespecifieerd in dit document kan leiden tot gevaarlijke 
blootstelling aan coherent licht. Open de afdekkingen niet en voer niet zelf reparaties uit. Laat 
onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
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ZE-NC2051D

 KNOPPEN VOORPANEEL KNOPPEN VOORPANEEL

 1. POWER AAN/UIT
  Ingedrukt houden om toestel AAN/

UIT te schakelen
 
 2. IR ONTVANGER

 3. INTERNE MICROFOON

 4. SCHIJF INDICATOR

 5. SCHIJFSLEUF
 
 6. UITWERPEN

Schijf uitwerpen

 7. ZOEKEN
Druk om contacten te zoeken in het 
telefoonboek in BT modus

   Druk om media te zoeken in iPod / 
USB / SD modus

 8. ALT
Functie kan ingesteld worden in 
Instellingen 
Ingedrukt houden om de Video 
setup te openen

 
 9. VORIGE

Drukken om vorige 
Nummer|Hoofstuk|Station te kiezen 
Ingedrukt houden om snel achteruit 
te spoelen

 10. VOLGENDE
Drukken om volgende 
Nummer|Hoofstuk|Station te kiezen 
Ingedrukt houden om snel 
voorwaarts te spoelen

11.  BT
Drukken om naar BT bron over te 
schakelen 

12.  RESET
Drukken om hardware reset te 
starten

13.  SLIM KIEZEN
Draaien om een cursor naar boven/
beneden te bewegen 
Indrukken om selectie te bevestigen

 14. MICRO SD KAART SLOT
  Steek microSD / SDHC Kaart in met 

de contacten naar boven wijzend  

15.  VOL
Draaien om volume te verhogen/
verlagen

16.  NAV
Drukken om te wisselen tussen 
Navigatie en Afspelen pagina’s 
Ingedrukt houden om de infobalken 
manueel in en uit te faden

17.  DVD
Drukken om naar DVD bron over te 
schakelen

18.  FM/AM
Drukken om naar FM/AM bron te 
wisselen 
Ingedrukt houden om TA functie te 
activeren/deactiveren.

 19. HOME
Drukken om Hoofdmenu te openen, 
Ingedrukt houden om EQ pagina te 
openen
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ZE-NC2051D

 BEDIENING VIA KNOPPEN AAN HET STUUR

  
 BEDIENING VIA KNOPPEN AAN HET STUUR

 1.  VOL+
  Indrukken om volume te verhogen

 2.  VOL-
  Drukken om volume te verlagen

 3. DEMPEN
  Drukken om geluidsdemping aan/uit te zetten

 4.   VORIGE
  Drukken om vorige
  Nummer|Hoofdstuk|Station te kiezen
  Ingedrukt houden om snel achteruit te spoelen

 5. TELEFOON
  Druk om oproep te beantwoorden of te beëindigen
  Ingedrukt houden om oproep af te wijzen

 6. VOLGENDE
  Drukken om vorige
  Nummer|Hoofdstuk|Station te kiezen
  Ingedrukt houden om snel vooruit te spoelen
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BASISHANDELINGEN

BRON SELECTEREN
Ga naar het Hoofdmenu:
- Via aanraakscherm:
   Tik op het icoon in de linkerbovenhoek van het scherm.
- Via “HOME” knop:
   Druk op de “HOME” knop om naar het hoofdmenu te gaan.
Handelingen in het hoofdmenu:
Het hoofdmenu bestaat uit drie pagina’s: 2 hoofdpagina’s en 1 M-Zone pagina.
Er zijn twee manieren om daar te geraken:

- Slepen: U kunt de twee hoofdpagina’s heen en weer slepen.
   U sleept uw vinger over het scherm in de juiste richting.
   De M-Zone pagina (gebied van de achterbank) kan niet worden   

  geopend door te slepen.

- Balkjes: Tik op 1 van de 3 ovale staafjes bovenaan het scherm om te   
  navigeren door de drie hoofdmenu pagina’s. M-Zone inbegrepen.

Binnen het hoofdmenu hebt u toegang tot alle afspeelbronnen en –instellingen.

WIJZIGEN VAN DE SYSTEEM TAAL 

Tik op de centrale hoofdknop of sleep naar de tweede pagina van het hoofdmenu. 
Kies SETUP > GENERAL > LANGUAGE (INSTELLINGEN > ALGEMEEN > TAAL) 
en kies uw voorkeurtaal. U kunt ook andere basisinstellingen kiezen. Zie hoofdstuk 
“INSTELLINGEN”.

AAN/UIT

      Hoofdmenu 1  Hoofdmenu 2        M-Zone pagina

Wanneer de installatie correct is uitgevoerd, zal uw toestel samen met het starten 
van de motor inschakelen. Ontsteking uit: het toestel ontvangt geen stroom. 
Wanneer de ontsteking van de wagen wordt ingeschakeld, kunt u het toestel aan of 
uit zetten met de knop op het voorpaneel.
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ZE-NC2051D

 BASISHANDELINGEN BASISHANDELINGEN

Display & Controle-elementen:

 Geeft de huidige bron aan
 - Tik om hoofdmenu te openen
 Geeft aan wanneer de NAV infobalk   
 beschikbaar is
 - Tik om de NAV infobalk te tonen
 - Tik opnieuw om deze te verbergen
 Batterijstatus van de verbonden GSM
 Ontvangststerkte van de GSM

   



Basiselementen (alle afspeelbronnen)

Drie stijlen voor de infobalk:

NAV infobalk Afspelen infobalk BT infobalk

OPMERKING:

■ De NAV infobalk is enkel beschikbaar wanneer de routebegeleiding actief  
 is. Wanneer u tikt op  verschijnt er een toetsenbord, waarop u uw 
 favoriete keyboard taal kan ingeven.
■ NAV infobar is only available during active route guidance.
■  Een inkomend gesprek of nieuwe afspeelinformatie triggert het automatisch  
 tonen van de andere types infobalken op het NAV scherm. Deze vervagen  
 na vijf seconden.
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RADIO MODUS

Display elementen:

 De rode lijn geeft de huidige 
 frequentie aan
 Frequentie of naam van het station
 Status van verkeersmeldingen
 Opgenomen verkeersmeldingen 
 LOC/DX status
 Stereo ontvangststatus   

Controle-elementen:

 Schuiven links
 Vorig station
 Tik om centrale displayinhoud te  
 selecteren
 Volgend station
 Schuiven rechts
 100 kHz naar beneden
 Sleep om frequentie in te stellen
 100 kHz naar boven
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ZE-NC2051D

RADIO MODUS

RDS Tekst laat een radiostation toe om 
tekstinformatie te verzenden die ofwel 
statisch kan zijn, vb. slagzinnen van het 
station, ofwel gesynchroniseerd met de 
programmatie zoals de titel en de naam 
van de artiest van het huidige nummer, 
of zelfs korte reclameboodschappen. De 
beschikbaarheid hangt af van de regio, de 
ontvangstkwaliteit en de drager.
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RADIO MODUS

Selecteer een vooringesteld station 
of bewaar een voorinstelling. Druk en 
houd een centrale knop ingedrukt om 
een nieuwe frequentie in te stellen als 
voorinstelling. 

Om een radioband te selecteren tikt u 
op één van de centrale knoppen.
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ZE-NC2051D

 RADIO MODUS

OPMERKING:

■ Dit toestel bevat een RDS tuner. RDS is een systeem dat gegevens  
 verzendt bovenop het FM radiosignaal. Beschikbaarheid en inhoud   
 van de RDS gegevens hangt af van de respectieve radiostations en  
 hun signaalsterkte. RDS verzendt bijvoorbeeld alternatieve frequenties,  
 die toelaten om van frequentie te veranderen zonder tussenkomst van 
 de gebruiker. De AM radioband ondersteunt RDS niet.
■  U moet de AF functie geactiveerd hebben om de RDS functie te kunnen  
 gebruiken. Maar de AF functie is wel gedeactiveerd in de fabriek. We 
 raden u aan om deze meteen te activeren na de installatie van uw toestel.

Opties op de onderste balk:
The selected item is highlighted in orange onscreen: 

AF AAN/UIT: wanneer geactiveerd, zal de AF functie automatisch veranderen  
 naar een alternatieve frequentie (AF) van uw gekozen station, om zo altijd  
 de best mogelijke ontvangstkwaliteit te kunnen bieden.

TA AAN/UIT: wanneer geactiveerd, zal de radio tijdelijk veranderen naar   
 radio modus, voor de duur van de verkeersmelding.

AS Zoekt de zes sterkste stations en bewaart deze als voorinstellingen.
 
SCAN Voert een intro-scan uit van alle stations binnen bereik. U kunt elke
  station gedurende korte tijd beluisteren. Houdt het station dat u bevalt 
 vast door opnieuw op scan te drukken.

REG AAN/UIT: op bepaalde momenten van de dag veranderen sommige 
 stations naar regionale subprogramma’s. De REG functie verhindert 
 dat uw ontvanger verandert naar een alternatieve frequentie met 
 verschillende inhoud.

LOC Tik op LOC/DX om ontvangst van stations met zwakke signalen toe te   
/DX laten of te vermijden. 
 Als LOC geactiveerd is, zal het enkel sterke stations vinden.
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Display elementen:

 Bron
 Huidige map/afspeellijst
 ID3 tag informatie
 Voortgangsbalk
 Albumhoes

AFSPELEN          IPOD/USB/SD/DISK

Controle-elementen:

 Vorig nummer
 Afspelen/Pauze
 Volgend nummer
 Herhalen
 Willekeurige volgorde
 Veranderen naar afspeellijst pagina



 







   

Afspeelpagina:
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AFSPELEN          IPOD/USB/SD/DISK

Display elementen:

 iPod modus
 Nummer/Map/Afspeellijst
 Huidige map

Controle-elementen:

 Vorig nummer
 Afspelen/Pauze
 Volgend nummer
 Herhalen
 Willekeurige volgorde
 Cursor naar boven
 Cursor naar beneden
 Verander naar afspelen pagina
 Verander naar iPod muziekmodus
 Verander naar iPod videomodus
 Ga naar de hoofdmap
 Zoeken
 Map/Afspeellijst naar boven

  





  

 

Afspeellijst pagina iPod:
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AFSPELEN          IPOD/USB/SD/DISK

Display elementen:

 Nummerindex
 Nummer/Map
 Huidige map

Controle-elementen:

 Vorig nummer
 Afspelen/Pauze
 Volgend nummer
 Herhalen
 Willekeurige volgorde
 Cursor naar boven
 Cursor naar beneden
 Verander naar afspelen pagina
 Ga naar de hoofdmap
 Zoeken
 Map naar boven

  





  

 

Playlist page USB/SD/Disc:
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AFSPELEN          IPOD/USB/SD/DISK

USB/SD/Disk modi zoeken:

Wanneer u tikt op   
Zoeken, verschijnt er een 
numeriek toetsenbord, waarop 
u indexnummers van de 
muzieknummers kan ingeven. 
Numeriek zoeken kan enkel in USB/
SD/Disk modi.

Zoekfunctie:

iPod zoeken:

Wanneer u tikt op  Zoeken, 
verschijnt er een alfabetisch 
toetsenbord, waarop u een eerste 
letter kan ingeven. Alfabetisch 
zoeken kan enkel in iPod modus.

Druk op het  icoon om de 
infobars handmatig uit te klappen.
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AFSPELEN          IPOD/USB/SD/DISK

Controle-elementen:

 Vorige titel/nummer/hoofdstuk
 Afspelen/Pauze
 Volgende titel/nummer/hoofdstuk
 Ga naar Afspeellijst/Hoofdmenu  
 van de DVD
 Volledig scherm modus
 DVD instellingen     

Display elementen:

 Huidige tijdspositie in de video
 Totale duur van de video

Elementen om het afspelen van videobestanden te controleren:
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       AFSPELEN                IPOD/USB/SD/DISK

OPMERKING:

Kijk op www.zenec.com voor:
■ Compatibele bestandsformaten en hun mogelijke beperkingen.
■ iPod/iPhone compatibiliteitslijst.

       AFSPELEN                IPOD/USB/SD/DISK

USB/SD/Disk modus:

■   Zorg ervoor dat uw apparaat voor massaopslag FAT32 geformatteerd is.
■   Afhankelijk van de mappenstructuur en de inhoud, kan het totale aantal 
   beschikbare mappen beperkt zijn.
■   De snelheid in sorteren en behandeling hangt af van de snelheid en de
    capaciteit van het gebruikte apparaat voor massaopslag, alsook van de
    hoeveelheid bewaarde gegevens.
■   Verbonden USB harde schijven moeten FAT32 geformatteerd worden en
    mogen maximum slechts 400 mA (piekstroom) verbruiken. Anders moeten 
   deze als incompatibel beschouwd worden en kunnen ze niet gebruikt worden
   met het toestel.
■   Enkel de iPod ondersteunt albumhoezen.

iPod modus:

■   Afhankelijk van de grootte van de zoeklijst, kunnen resultaten op zich laten
    wachten tijdens de eerste zoekopdracht. Dit komt door de iPod, die er even
    over doet om de zoekindex samen te stellen.
■   iPods/iPhones tonen, afhankelijk van inhoud en sortering, een uitgebreide
   hoeveelheid informatie op de afspeellijst pagina.
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BLUETOOTH MODUS

Bluetooth hoofdmenu:

  Controle van afspelen
  A2DP Aan/Uit (gemarkeerd=Aan)
    

     

 Numeriek toetsenblok op scherm
 Lijst van oproepen
 Favorieten
 Audiostreaming (A2DP) wisselknop
  Contacten
  Bluetooth instellingen

A2DP (des)activatie:

 

Controle-elementen:

Controle-elementen:

Tik op het icoon om het menu te openen.
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ZE-NC2051D

BLUETOOTH MODUS

Display elementen:

 Eerste inkomende oproep
 Tweede inkomende oproep
 Gebeld nummer

Aanvaard oproep, bel, inhaken, wisselen tussen oproepen:

Controle-elementen:

 Numeriek toetsenblok
 Verwijderen laatste cijfer
 Oproep beantwoorden/Veranderen   
 naar tweede oproep
 Wisseltoets om oproep te veranderen  
 tussen handenvrij en mobiele tele  
 foon (privé-modus)
 Actieve oproep beëindigen/Terug   
 naar eerste oproep 
 Terug naar BT hoofdmenu

 







Caller II



Caller  I
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BLUETOOTH MODUS

Koppelen van een mobiele telefoon:

Tik op ‘Toevoegen’ om te zoeken naar Bluetooth toestellen.2

Ga naar BT Instellingen > Toestel1

Controle-elementen:

 Voeg een mobiele telefoon toe en  
 geef de PIN in om te koppelen
 Terug naar Bluetooth instellingen
 Tik om mobiele telefoon te 
 selecteren
 Blader door lijst (naar boven/naar  
 beneden) 

Kies uw mobiele telefoon uit de lijst of probeer opnieuw te zoeken. 
Druk op ‘Toevoegen’.

3
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BLUETOOTH MODUS

Wanneer hierom word gevraagd, geef dezelfde PIN code in op uw
mobiele telefoon en bevestig. U krijgt nu een scherm te zien dat zegt:
‘Toestel succesvol gekoppeld’.

5

 Pin code
 Verwijderen van laatste cijfer
 Bevestig PIN code en ga verder

Geef de PIN code in en tik OK of probeer opnieuw.4

OPMERKING:

 Als u probeert meer dan 1 mobiele telefoon te koppelen: 
■  Schakel de ‘autokoppeling’ functie uit terwijl u andere mobiele telefoons  
 koppelt met het toestel.
■ Gebruik verschillende PIN codes voor elke gekoppelde mobiele telefoon.
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BLUETOOTH MODUS

Contacten – Beheren van telefoonboek:

  

 

 Geen functie, wanneer toetsenblok  
 actief is
  Verlaat toetsenblok
 Toon invoer
 Tik om laatste karakter te 
 verwijderen
 Verander naar volgende pagina 
 van toetsenblok

Zoeken naar gegevens:

OPMERKING:

 ■ U kunt zoeken tot op 15 beginkarakters.
   

  

  Terug naar Bluetooth hoofdmenu
 Tik op een contact om de oproep te  
 starten
  Zoeken
 Tik op de ster om te bewaren als  
 favoriet
  Kies contactnaam uit de lijst
  Blader door contactenlijst naar 
 boven/naar beneden.

Controle-elementen:
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ZE-NC2051D

BLUETOOTH MODUS

 Ga terug naar Bluetooth hoofdmenu
 Ga naar contactenpagina
 Tik om lijst uitgaande oproepen te   
 tonen
 Tik om lijst inkomende oproepen te   
 tonen
 Tik om lijst gemiste oproepen te tonen
 Ga naar favorieten pagina
 Tik op naam om te bellen
 Pagina naar boven/naar beneden

Beheren telefoonboek:

Controle-elementen:

OPMERKING:

■  De synchronisatie, transfereren, sorteren alsook het weergeven van de  
 gegevens van het telefoonboek hangt af van het merk en model van de  
 mobiele telefoon. Als de synchronisatie niet goed werkt, koppel de mobiele  
 telefoon af en herhaal het koppelingsproces.  
■  Als automatische synchronisatie van het telefoonboek niet lukt, raadpleeg  
 dan de handleiding van uw mobiele telefoon. Sommige mobiele telefoons  
 vereisen expliciete activatie van deze functie.
■ Na het openen van het Bluetooth hoofdmenu druk en houdt het Contacten  
 of Oproepenlijst icoon ingedrukt om zo een hersynchronisatie van het  
 volledige telefoonboek te starten (als u problemen hebt ondervonden met  
 synchronisatie). 
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BLUETOOTH MODUS

Instellingen:

 Terug naar Bluetooth hoofdmenu
 Opties
 BT device settings
 Instellingen Bluetooth toestel
 Tik +/- om microfoonversterking 
 te regelen

Beheren van Favorieten:

 

 Tik op naam om een favoriet te  
 bellen
  Verwijder favoriet

Controle-elementen:

OPMERKING:
 ■   Wees ervan bewust dat enkel het beëindigen van de verbinding, of   

   verwijderen van een gekoppelde mobiele telefoon, de lijst van favorieten 
    niet zal aantasten. Favorieten moeten expliciet en één per één verwijderd  

   worden.

  





27

ZE-NC2051D

 BLUETOOTH MODUS      

OPMERKING:
 ■   Als uw mobiele telefoon compatibel is en nog steeds niet verschijnt in de  

    lijst met toestellen, vergewis u ervan dat Bluetooth aan staat en ingesteld  
    op ‘zichtbaar voor alle toestellen’.     

 ■   Bluetooth verbindingen werken meestal binnen een straal van ongeveer 
     8 meter. Obstakels kunnen deze afstand korter maken.

 ■   U kunt tot vijf mobiele telefoons koppelen, en voor elk van deze tot 
     duizend contacten synchroniseren.
 ■   Om het ingebouwde handenvrije toestel te gebruiken moet u eerst uw  

    mobiele telefoon koppelen.
 ■   Het kan niet gegarandeerd worden dat elke mobiele telefoon gekoppeld  

    kan worden en dat alle functies zullen werken.
 ■   Voor de “Bluetooth compatibiliteitslijst” van geteste en compatibele 
     mobiele telefoons alsook voor de laatste bijgewerkte software kijkt u op  

    www.zenec.com.

 BLUETOOTH MODUS      
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NAVIGATIEMODUS

Tik op ‘Vinden’.

Kies uw gewenste zoekmethode voor 
de bestemming. In dit voorbeeld, kies 
‘Vind adres’.

Geef een stad, straatnaam 
en huisnummer in 
en bevestig elke 
stap door te tikken op .

Het programma berekent nu de 
gewenste route. Wanneer de 
routeberekening klaar is tikt u op ‘Go!’ 
om de routebegeleiding te starten.

Hoe kunt u een bestemming ingeven en de routebegeleiding starten:
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 NAVIGATIEMODUS

OPMERKING:

■  Voor de werking en een gedetailleerde beschrijving van de     
 navigatiefuncties, gelieve de apart bijgevoegde navigatiehandleiding te   
 raadplegen.
■  Tijdens de navigatie kunt u luisteren nar elke afspeelbron. De    
 navigatiesoftware past automatisch de volumeniveaus aan tijdens de   
 stembegeleiding.
■  Als u het volumeniveau verandert tijdens de stembegeleiding, wordt dit   
 gekozen volumeniveau bewaard voor de volgende routebegeleidingen.
■  Tijdens de stembegeleiding is het afspelen van audio beperkt op 
 volume 10. Als het ingestelde volume voor audio lager is dan 10, wordt 
 het gedempt.
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INSTALLATIE: HOOFD/EERSTE INSTELLINGEN

Hoofdscherm installatie:

Instellingen te maken direct na installatie en de eerste keer opstarten:

Stel OSD taal in: Ga naar Installatie>Algemeen>Taal om 
uw gewenste OSD taal te kiezen. Een 
afbeelding met animatie visualiseert uw 
instelling

Stel Omgekeerde Camera in: Ga naar Installatie>Algemeen>Bestuur
dersassistentie. Dit moet ingeschakeld 
zijn om de camera te kunnen gebruiken. 
Afbeeldingen met animatie visualiseren 
uw instelling.

Controle-elementen: 

 Terug naar het vorige menu. 
 Dit werkt met de vier submenu’s.
 Zie hoofdstuk Installatie Video.
 Zie hoofdstuk Installatie Audio.
 Zie hoofdstuk Installatie Algemeen.
 Zie hoofdstuk Installatie Diverse.
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 INSTALLATIE: IMPORTEREN/EXPORTEREN SYSTEEMINSTELLINGEN

Ga naar Installatie>Diverse>Help

OPMERKING:
 ■  Zorg ervoor dat het USB flash-station FAT32 geformatteerd is.

 ■  Probeer het gegenereerde exportbestand niet zelf aan te passen. De   
 herimport hangt af van de integriteit van het bestand.

 ■  Na toevoegen van nieuwe functies, door middel van een systeemupdate,   
 zullen deze altijd geinitialiseerd worden met standaardwaarden. Dit   
 compenseert het ontbreken van waarden in het geïmporteerde bestand.

 ■  Na een firmware update, controleert u de update installatie instructies   
 op opmerkingen in verband met import van systeeminstellingen en houdt u   
 rekening met deze opmerkingen.

1.  Verbind het USB flash-station met het 
toestel.

2.  Tik ‘OK’, bij Systeeminstellingen-
Importeren optie, om de import te 
starten.

3.  Start het toestel opnieuw op na 
beëindiging van de import.

Exporteren van systeeminstellingen:

1.  Formatteer een USB flash-station met 
FAT32.

2.  Verbind het USB flash-station met het 
toestel.

3.  Tik ‘OK’, bij Systeeminstellingen-
Exporteren optie, om de export te 
starten.

Importeren van systeeminstellingen:
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INSTALLATIE: VIDEO

Een afbeelding met animatie 
visualiseert de instellingen voor de vorm 
van de televisie.

Een afbeelding met animatie 
visualiseert uw instelling tijdens het 
instellen van de TFT schermhelderheid.

Dag/nacht TFT schermhelderheid 
wordt gecontroleerd door een GPS 
tijdssignaal.

Stand-by activatie zet het scherm UIT. 
Afgezien hiervan werkt het toestel op 
een normale manier.

Tik ergens op het scherm om het te 
opnieuw te activeren.
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 OPMERKING: OPMERKING:

Afbeelding TFT 
helderheidscontrole

Helderheid dag 0...20

Helderheid nacht 0...20

Naam Beschrijving Functie Keuze/Bereik

TV-vorm Video weergave 
instelling TV-vorm

Normaal

Cinema

Stand-by TFT UIT
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INSTALLATIE: AUDIO

Audio mixer:

Kies ‘Laatste’ om in te stellen op laatste 
volume.
Kies ‘Instellen’ om in te stellen op een 
willekeurige waarde.

  Niveau-instellingen voor bronnen: 
Stel volume in relatief aan andere 
bronnen.

Een afbeelding met animatie 
visualiseert de fader en balans 
instellingen.

 EQ frequentie instellingen: 
instellen van EQ banden.

Een afbeelding met animatie 
visualiseert het sub-out niveau.

Als uw voertuig al is uitgerust met 
een geïntegreerd OE geluidssysteem, 
activeer dan de parameter ‘OE 
Geluidssysteem’ om audio vervorming 
te vermijden.

Tik op ‘OK’ bij EQ om de equalizer 
pagina te openen.
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 OPMERKING:

Vo
lu

m
e

Beschrijving Functie Keuze/Bereik

Audio mixer

Start volume Laatste waarde, stel waarde in
Stel start volume in 0...40

TA volume Laatste waarde, stel waarde in
Stel TA volume in 0...40

NAV volume Laatste waarde, stel waarde in
Stel NAV volume in 0...40

Niveau-
instelling 

van bronnen

Tuner rel. 0...14
CD/DVD rel. 0...14

USB/SD/iPod rel. 0...14
A/V In rel. 0...14

G
el

ui
d

Toekennen 
niveau

Fader voor 9, centraal 0, achter -9
Balans links -9, centraal 0, rechts 9

EQ 
frequenties

 

Stel lage tonen frequentie in 50, 100, 200 Hz
Stel mid-tonen frequentie in 0.5, 1, 2 kHz
Stel hoge tonen frequentie in 5, 10, 15 kHz

Luidheid Aan, Uit

S
ub

-O
ut

Sub-Out
instellingen

Niveau rel. -7...+7

Crossover 55, 80, 120 Hz

 OPMERKING:

Lu
id

sp
re

ke
r

Luidspreker 
systeem-

instellingen

OE Geluidssysteem Aan, Uit

Open Equalizer OK
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INSTALLATIE: ALGEMEEN

De systeem tijd wordt regelmatig 
bijgewerkt door een GPS tijdstempel.

Een afbeelding met animatie 
visualiseert uw instellingen voor 
bestuurdersassistentie. Voorbeeld: 
Achteruitrijcamera.

 Achteruit geluidsdemping: demp 
het volume wanneer u in achterwaartse 
versnelling staat.

Beep

De getoonde vlag visualiseert de 
gekozen OSD taal.
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 OPMERKING: OPMERKING:

Naam Functie Keuze/Bereik

Hoofd

Signaal Aan, Uit

Radiogebied Europa, USA, Latijns (Amerika)

Bluetooth Aan, Uit

Volume Pop-Up Aan, Uit

Antenne 
stroomvoorziening Aan, Uit

Bestuurders-
assistentie

Parkeerassistentie Uit, Achteruitrijcamera, OPS

Achteruit 
geluidsdemping Aan, Uit

OPMERKING:
 ■  Stel de hierboven vermelde antenne stroomvoorziening parameter in op  
  Q‘Uit’ als uw voertuig geen actieve antenne heft.

Language OSD Set OSD language
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INSTALLATIE: DIVERSE

U kunt uw systeeminstellingen 
exporteren/importeren naar/van een 
USB flash-station. Deze functie is heel 
handig na een firmware update of 
na een volledige afkoppeling van de 
stroomvoorziening.

Tik op ‘OK’ om de corresponderende 
softwareversie te tonen.

Activeer de paswoordfunctie om 
het toestel te beveiligen in geval 
van een tijdelijke afkoppeling van 
stroomvoorziening (diefstal). Gebruik 
een willekeurige code bestaande uit 
4 cijfers. Om de code te resetten, voer 
de code ‘0000’ in.

Druk op ‘OK’ om een software update te 
starten. Voor voorbereidingen en details, 
gelieve de bijhorende update installatie-
instructies te raadplegen VOORALEER 
u de update uitvoert.
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 OPMERKING: OPMERKING:

Help

Kalibreer TS OK start kalibratie aanraakscherm 

Laad fabriek OK laad fabrieksinstellingen
Systeeminstellingen Exporteer instellingen naar USB
Systeeminstellingen Laad instellingen op van USB

OPMERKING:

■  Vergelijk de geïnstalleerde versie van de software met de versie op 
 www.zenec.com (zie ook ondersteuning & download sectie voor updates) 
 

Veiligheid
Wachtwoord 
inschakelen Aan, Uit

Wachtwoord OK stelt wachtwoord in
 

Update Update OK start de software update
 

Info
Toon Info Software

Toon Info BT Software

Toon Info RDS
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AFSTANDSBEDIENING HOOFD
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 1.  AAN/UIT
  Toestel AAN/UIT
 2. UITWERPEN
  Disk uitwerpen
 3. DEMPEN
  Dempen aan/uit van de 

geluidsoutput
 4. SRC (BRON)
  Verander bronnen
 5. NUMERIEK TOETSENBLOK
  Ingeven van nummer/hoofdstuk/

titel
 6. VOL+
  Volume verhogen
 7. VOL-
  Volume verlagen
 8. INFO
  Toon DVD info
 9. GA NAAR
  Open numeriek toetsenblok op 

scherm
 10. STOP/BAND
  Stop DVD/verander radio-band
11. SEL
  Open EQ
12. ESC
  Sluit menu/EQ
13. MENU
  Open hoofdmenu
 14. PIC
  Geen functie
15. HERHAAL A B
  Stel start- en eindpunt in op 
  DVD om te herhalen

16. OK
  Afspelen/Pauze; Bevestigen
17. RICHTINGSKNOPPEN
  Selecteer item; beweeg cursor
18. TITEL
  Open DVD titelmenu
19. ROOT (HOOFDMENU)
  Open DVD hoofdmenu
20. HERHAAL
  Herhaal nummer/hoofdstuk/titel
21. NAAR VOLGENDE
  Spring naar volgend nummer/

vooringesteld/hoofdstuk/titel
22. NAAR VORIGE
  Spring naar vorig nummer/voorin-

gesteld/hoofdstuk/titel
23. SNEL TERUGSPOELEN
  Snel terugspoelen; 50kHz lager in 

radiomodus
24. SNEL VOORUIT SPOELEN
  Snel vooruit spoelen, 50kHz hoger 

in radiomodus
25. AUDIO
  Verander DVD audiotaal
26. ZOOM
  Zoom in/uit
27. HOEK
  Verander DVD gezichtshoek
28. SUB-T
  Verander DVD ondertitel

OPMERKING:
 ■ Sommige functies kunnen niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw 
  gekozen modus en type media.

 AFSTANDSBEDIENING HOOFD AFSTANDSBEDIENING HOOFD
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AFSTANDSBEDIENING M-ZONE
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 1.  MODUS
  Verander bron
 2. NUMERIEK TOETSENBLOK
  Ingeven van nummer/hoofdstuk/

titel
 3. DEMPEN
  Dempen aan/uit van de 

geluidsoutput
 4. GA NAAR
  Open numeriek toetsenblok op 

scherm
 5. TITEL
  Open DVD titelmenu
 6. ROOT (HOOFDMENU)
  Open DVD hoofdmenu
 7. OK
  Afspelen/Pauze; Bevestigen
 8. RICHTINGSKNOPPEN
  Selecteer item; beweeg cursor
 9. NAAR VOLGENDE
  Spring naar volgend nummer/

vooringesteld/hoofdstuk/titel
10. NAAR VORIGE
  Spring naar vorig nummer/

vooringesteld/hoofdstuk/titel
11. STOP
  Stop afspelen
12. AFSPELEN/PAUZE
  Starten/Pauzeren van afspelen
13. ZOOM
  Zoom in/uit

 14. SNEL TERUGSPOELEN
  Snel terugspoelen
15. SNEL VOORUIT SPOELEN
  Snel vooruit spoelen
16. TRAAG
  Traag afspelen
17. HERHAAL
  Herhaal nummer/hoofdstuk/titel
18. AUDIO
  Verander DVD audiotaal
19. SUB-T
  Verander DVD ondertitel
20. HOEK
  Verander DVD gezichtshoek
21. HERHAAL A B
  Stel start- en eindpunt in op DVD 

om te herhalen

OPMERKING:

■  Sommige functies kunnen niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw 
 gekozen modus en type media.

 AFSTANDSBEDIENING M-ZONE AFSTANDSBEDIENING M-ZONE
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EXTERNE AFSPEELBRONNEN

M-Zone

OPMERKING:

■ Met gedeactiveerde M-Zone zult u geen signaal zien op verbonden 
 M-Zone schermen (zwart scherm).
■ Het volume van de M-Zone kan niet aangepast worden door de   
 hoofdeenheid. Gebruik de controle-elementen van de verbonden perifere  
 toestellen (zijnde de dakmonitor) om het volume in te stellen).
■ Als de M-Zone en de voorste zone beide gevoed worden door dezelfde  
 mediabron, zal de M-Zone stereo uitput gedempt worden.
■ De hoofdeenheid onthoudt niet dat de M-Zone geactiveerd was na   
 uitschakelen. Daarom moet u de M-Zone opnieuw selecteren na het  
 opnieuw starten van de hoofdeenheid.

Controle-elementen:

 Directe toegang tot hoofdmenu
 Kies DVD
 Kies DVB-T
 Deactiveer M-Zone

Controle-elementen:

 Directe toegang tot DVB-T
 Directe toegang tot M-Zone
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EXTERNE AFSPEELBRONNEN

DVB-T

OPMERKING:

■  Voor DVB-T ontvangst moet u een externe ZENEC DVB-T ontvanger  
 aankoppelen. Voor een perfecte compatibiliteit raadpleegt u best op  
 voorhand de handleiding en de compatibiliteitslijst.
■  Compatibele DVB-T toestellen zijn eenvoudig te bedienen door gebruik van  
 het aanraakscherm van de hoofdeenheid.
■  De hoofdeenheid onthoudt niet dat de DVB-T ontvanger geactiveerd was 
 na uitschakelen. Daarom moet u de DVB-T opnieuw selecteren na het  
 opnieuw starten van de hoofdeenheid. 

Controle-elementen:

 Tik in de rechterbovenhoek om terug 
te keren naar het hoofdmenu

Controle-elementen:

 Directe toegang tot DVB-T
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WOORDENLIJST

A2DP   Geavanceerd Audio Distributieprofiel, Bluetooth audio
AC-Control Optische indicatie die statusinformatie van de air conditioning   
  geeft 
A/V In  Audio-video input
AUX In              Ingang voor extra input, enkel voor audio
CAN-Bus Controller Area Network bus; standaard bussysteem voor de   
  automobielindustrie
CAN/Stalk IF Interface om te communiceren met de CAN-bus
DVB-T  Digital Video Broadcasting – Terrestrial; een TV     
  transmissiestandaard
EQ  Equalizer
FAT32   32-bit bestandstoewijzingtabel (File Allocation Table)
GSM   Globaal systeem voor mobiele communicatie, netwerk voor   
  mobiele telefonie
GUI  Grafische gebruikersinterface
HMI      Mens/machine interface (grafisch deel=GUI)
ID3-Tag  Formaat om extra informatie samen met MP3 audiobestanden   
  weer te geven
Media Link box Box om sommige inputs van de achterkant van de hoofdeenheid  
  te rerouten naar makkelijker bereikbare locaties
M-Zone  Amusementszone op de achterbank
OBC  Boordcomputer, menu om de boordcomputer te controleren
OE  Originele uitrusting > OEM: originele fabrikant van uitrusting
OPS  Optisch parkeersysteem (toont parkingradar)
OSD  Weergave op scherm
POI  Navigatie: Interessant punt
Phantom pow. 'In line' antenne stroomvoorziening; signalen van    
  stroomvoorziening en antenne gebruik dezelfde kabel.
TMC/TMC Pro Verkeersmeldingen kanaal/ Verkeersmeldingen kanaal    
  Professioneel
  Pro heeft uitgebreide en betalende inhoud
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem Reden Oplossing
ALGEMEEN

Toestel wil niet 
opstarten.

Zekering van radio gesprongen. Plaats nieuwe zekering met juiste 
waarde.

Zekering van batterij van de 
wagen gesprongen.

Plaats nieuwe zekering met juiste 
waarde.

Verboden handeling. Druk op de RESET knop.

Geen/lage audio 
output.

Onjuiste audio output verbinding. Controleer bedrading en corrigeer.

Volume te laag ingesteld. Verhoog volumeniveau.

Luidsprekers beschadigd. Vervang luidsprekers.

Slechts één kanaal speelt. Controleer de balans en fader 
instellingen.

Bedrading van luidspreker maakt 
contact met metalen onderdeel 
van wagen.

Isoleer alle luidspreker 
bedradingen of vervang de 
luidsprekerkabel.

Dempen is geactiveerd. Schakel de Dempen functie uit.

Slechte geluids-
kwaliteit of 
vervorming.

Niet geautoriseerde disk gebruikt Gebruik originele disk.

Vermogen van luidspreker niet 
compatible met toestel. Verbind gepaste luidsprekers.

Luidspreker is kortgesloten. Controleer verbindingen 
luidsprekers.

TFT MONITOR

Geen beeld.

De handrem is niet opgetrokken. Stop het voertuig op een veilige 
plaats en trek de handrem op.

De "Monitor uit" functie is 
geactiveerd.

Tik de monitor aan om het scherm 
te activeren.

Verlengd beeld of 
onjuiste hoogte/
breedte verhouding.

Onjuiste aspect ratio instelling. Gebruik juiste instelling voor 
aspect rating.
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TUNER

Zoeken radiostations 
zwak.

Auto antenne is niet juist 
verbonden. Verbind de auto antenne.

REG functie is geactiveerd. kabel op de juiste wijze.

De AF functie is niet geactiveerd. Schakel REG functie uit.

MP3

De ID3 tags worden 
onjuist getoond.

Boodschap is langer dan het 
LCD-scherm kan weergeven of 
ID3 tag is niet compatibel.

Gebruik juiste ID3 tag 
informatie.

DVD-SPELER

Disk 
wordt 
niet 
afge-
speeld.

[Slechte 
Disk] Disk is vervormd of bekrast. Gebruik disk die in goede 

staat is.

[Slechte 
Disk] Disk is vuil of nat. Reinig disk met een zachte 

doek.

[Onbekende 
Disk] Incompatibele disk is gebruikt. Gebruik compatibele disk.

[Onbekende 
Disk]

Disk classificatie is hoger dan 
kinderslot classificatielimiet.

Verander instellingen kinderslot 
naar lagere beperking.

[Regio Fout] Regiocode van de disk is niet 
compatibel met toestel.

Gebruik disk met juiste 
regiocode.

[Slechte 
Disk]

Disk werd ondersteboven 
ingestoken.

Steek disk in met label naar 
boven.

Kan disk niet insteken. Er bevindt zich al een disk in het 
toestel.

Werp huidige disk uit en steek 
nieuwe in.
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SPECIFICATIONS ZE-NC2051D

GPS NAVIGATION SYSTEM 
• 3D High-Definition navigation system 
• TMC and TMC Pro receiver
• External GPS antenna
• 8 GB internal flash memory with map data for 43 Eastern and Western European countries and 

Premium POI database 
• Graphical user interface and voice guidance in 28 different languages 
• 2D or 3D map view with auto-zoom and display of 3D terrains and 3D landmarks
• Eco and Smart Route Planning, Outlook address import, Real Junction View and Real Signpost 

rendering etc. 
• Text to Speech function 

PARROT BLUETOOTH HANDS-FREE MODULE 
• Synchronization of up to 1,000 contacts with max. 5 telephone numbers per contact 
• Alphabetical search function for contacts
• Internal and external microphone
• Future-proof upgradable Bluetooth firmware

MULTIMEDIA PLAYER
• DVD loader
• USB 2.0 port (via Media Link box) 
• microSD/SDHC card reader (up to 32 GB)
• Made for iPod/Made for iPhone
• Playback DVD loader: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid and 

JPEG
• Playback SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.264 and JPEG
GENERAL FEATURES
• Intuitive, user friendly HMI in 20 different languages 
• 6.5“/16.5 cm 16:9 HD TFT-LCD display with 800 x 480 pixels resolution and touchscreen control 
• RDS dual tuner with 30 preset stations (18 FM/12 AM)
• Multi zone function 
• 4 x 50 watts class-D amplifier 
• 2 x IR-remote control

A/V-CONNECTIONS
• 4.1-CH preamp line outputs 
• 2-CH preamp line outputs without volume adjustment 
• 2 x composite video outputs (NTSC) 
• 1 x A/V-input 
• 1 x video input for rear view camera with switching function
• Connectivity for compatible external DVB-T or DAB+ receivers

BRAND/VEHICLE SPECIFIC FEATURES
• Steering wheel remote control integration via CAN
• Multifunctional display (MFD+) integration via CAN*
• Optical Park System (OPS) integration via CAN*
• Climatronic control status, integration via CAN*
• DYNAUDIO Soundsystem integration
• Selectable key illumination: red
*Functionality only provided if feature specific CAN Data present.

� NOTE: SPECIFICATIONS AND DESIGNS OF THIS MODEL ARE NECESSARILY SUBJECT 
TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



50

GARANTIE 2 JAAR

Beste klant,

Dank u voor het aanschaffen van dit ZENEC product. We raden u aan de originele verpakking 
te bewaren voor eventueel toekomstige verzending van het product. Mocht uw onderhoud onder 
garantie nodig hebben, gelieve het dan te sturen naar de verkoper bij wie u het heeft aangeschaft 
of anders de verdeler in uw land. Dit ZENEC product is gewaarborgd voor gebrekkige materialen 
of afwerking gedurende een periode van TWEE jaar gerekend vanaf de datum van aankoop.

GARANTIEBEPERKINGEN
Deze garantie dekt geen schade die te wijten is aan:
1.  Onjuiste installatie, onjuiste audio of stroomnet verbindingen.
2.  Blootstelling aan overmatige vochtigheid, vloeistoffen, zonnestralen of overdreven vuil of stof.
3.  Ongevallen of misbruik, niet-geautoriseerde pogingen tot reparatie en veranderingen die niet  
 expliciet zijn geautoriseerd door de fabrikant.

Deze garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging, naar keuze van de fabrikant, van het 
defecte product en dekt geen andere vormen van schade, of deze nu incidentele schade, 
gevolgschade of andere schade is. De garantie dekt geen transportkosten of schade veroorzaakt 
door transport of verzending van het product. De garantie zal niet uitgevoerd worden tenzij dit 
garantiecertificaat volledig ingevuld wordt voorgelegd, met model, serienummer, adres van koper, 
aankoopdatum en stempel van de verkoper samen met de originele kassabon.
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ZENEC MODEL: ZE-NC2051D

Serienummer: ..................................................................................................................................

Datum van aankoop: .......................................................................................................................

Uw naam: ........................................................................................................................................

Uw adres: ........................................................................................................................................

Stad: ................................................................................................................................................

Provincie: ................................... Postcode: ....................................................................................

Land:................................................................................................................................................

Adres en stempel verkoper

■  Als u zich in de toekomst wenst te ontdoen van dit product, gelieve op te merken dat afgedankte 
elektrische producten niet thuishoren bij het huisafval. Gelieve te recycleren waar er hiervoor 
faciliteiten bestaan. Informeer bij uw lokale overheid of verkoper voor advies i.v.m. recyclage 
(Richtlijn Afgedankt Elektrisch en Elektronisch Gereedschap).
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JURIDISCHE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het verpakkingsmateriaal van dit voorwerp en het afgewerkt product binnenin zijn volledig in overeenstemming met de RoHS 2 richtlijn. 
Er werden geen gehalogeneerde vlamvertragers gebruikt in de plastic geïnjecteerde onderdelen van het product, en evenmin voor de 
printplaten.

Dit voorwerp bevat beveiligingstechnologie tegen kopiëren die beschermd is door Amerikaanse patenten en andere intellectuele rechten 
van Rovi Corporation. Reverse engineering en disassemblage zijn verboden.

Het Bluetooth woordmerk en logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van deze merken door Parrot S.A. gebeurt onder 
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

De Parrot handelsmerken in de afbeeldingen op deze geschenkdoos zijn de enige en exclusieve eigendom van Parrot S.A. Alle andere 
handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en worden onder licentie gebruikt door Parrot S.A.

Het SD logo is een handelsmerk van SD Card Association.
Alle andere handelsmerken en commerciële namen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Dolby, Dolby Surround, Prologic en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. 

Microsoft Windows en MS Windows CE logo’s en handelsmerken / geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de 
Verenigde Staten en andere landen.

“Made for iPod“ en “Made for iPhone“ betekenen dat een elektronisch product ontworpen is om specifiek te verbinden met respectievelijk 
iPod of iPhone, en dat het door de ontwerper gecertifieerd is om te voldoen aan Apple prestatienormen. Apple is niet verantwoordelijk voor 
de werking van dit toestel of voor het voldoen aan veiligheids- en wettelijke normen ervan. Gelieve er rekening mee te houden dat het 
gebruik van dit product met iPod of iPhone de draadloze prestatie kan beïnvloeden.

iPod, iPhone, iPad en iTunes zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Als op enig moment in de toekomst u zich zou willen ontdoen van dit product, gelieve er rekening mee te houden dat elektrische producten 
niet mogen weggesmeten worden samen met het huisvuil. Gelieve te recycleren waar er hiervoor faciliteiten voorzien zijn. 
Doe navraag bij uw lokale autoriteiten of verkoper i.v.m. recycleren (Richtlijn betreffende afvalstoffen in elektrische en elektronische 
uitrusting (WEEE)).

Het opmaken van deze gebruikershandleiding is met grote zorg gebeurd. Constante productontwikkeling kan betekenen dat sommige 
informatie niet volledig bijgewerkt is. De informatie in dit document is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. 
ZENEC zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor technische of redactionele fouten of weglatingen in dit document, noch voor 
incidentele schade of gevolgschade voortkomende uit de prestatie of gebruik van deze gebruikershandleiding.

Consulteer www.zenec.com voor compatibiliteit van uw model mobiele telefoon en zijn compatibiliteit met het Parrot BT gedeelte van uw 
ZENEC toestel.

Consulteer www.zenec.com voor de compatibiliteit en mogelijke beperkingen van aan te koppelen toestellen, t.t.z. iPod/iPhone modellen 
die compatibel zijn met het door u gekozen ZENEC toestel.

De bestuurder van een wagen met een geïnstalleerd ZENEC navigatie of multimedia systeem moet de lokale verkeersregels en –richtlijnen 
in het land waar het toestel gebruikt wordt, kennen en opvolgen.
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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
Type name of objects: ZE-NC2011D, ZE-NC2051D, ZE-NC2041D, ZE-NC3131D,  

ZE-NC3141D, ZE-3811D, ZE-NC3711D, ZE-NC5011D, 
and identical/similar devices based on C9D hardware platform

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 V02 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
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