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ZE-NC3152

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

 1.  Läs alla instruktioner. 

 2.  Spara dessa instruktioner. De som använder enheten skall ha tillgång till denna manual.

 3.  Uppmärksamma alla varningar. Följ alla instruktioner.

 4.  Den här enheten är avsedd att användas i fordon med 12V DC-batteri och negativ jord. 

 5.  Använd inte enheten på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual. Fel till följd av att 
instruktionerna i manualen inte följts kan göra garantin ogiltig.  

 6.  Montera inte isär eller ändra enheten på något sätt, då detta kan göra garantin ogiltig. Försök inte 
att reparera eller serva enheten själv, utan kontakta istället en auktoriserad ZENEC-återförsäljare. 

 7.  Använd endast originaltillbehör vilka är anpassade och tillverkade för enheten, då risk för skador 
annars kan uppstå. Installera enheten enligt monteringsinstruktionerna genom att använda de 
medföljande monteringstillbehören. Krafterna vid en kollision är ibland stora. Felmonterade enheter 
utgör en stor risk för föraren och fordonets passagerare vid en olycka. 

 8.  Skydda enheten från vatten och andra vätskor, vilka kan tränga in i enheten. Kortslutning eller till 
och med brand kan uppstå vid fukt.  

 9. Skydda mot kortslutning genom att aldrig föra in metallobjekt (såsom mynt eller metallverktyg) inuti 
enheten.

  10. Innan du byter en defekt säkring, försök att hitta orsaken till kortslutningen. Kontrollera kablarna! Om 
kortslutningen inte orsakades av ett strömförsörjningsfel eller kabelfel kan du byta ut den defekta 
säkringen mot en ny (med samma värde). Om kortslutningen fortfarande orsakar fel, kontakta en 
auktoriserad ZENEC-återförsäljare. 

 11.  Läs alltid användarguiden när du ansluter till en annan utrustning och läs säkerhetsinstruktionerna. 
Anslut aldrig produkter som inte är kompatibla.  

 12.  Var försiktig så att du inte tömmer bilbatteriet medan enheten används om bilmotorn är avstängd. 
Eftersom enheten använder en stor mängd energi, och batteriet bara laddas när motorn är igång, 
kan det hända att bilbatteriet laddar ur så att det inte längre går att starta motorn.  

 13.  På grund av trafiklagar i vissa europeiska länder är det inte tillåtet för föraren att se på film under 
körning, då föraren kan distraheras. Respektera trafikreglerna i ditt land, då du annars riskerar böter 
i händelse av en olycka, eller att du till och med förlorar ditt försäkringsskydd. Var uppmärksam 
på ljudvolymen i ditt fordon, då du måste kunna höra externa ljud som till exempel sirener från 
utryckningsfordon.

 14.  Utsätt inte enheten för kraftiga stötar, då sådana kan resultera i mekaniska och/eller elektriska fel. 

 15. Skulle du få problem eller har frågor i samband med installationen, kontakta din ZENEC-
återförsäljare/importör.

 16.  Den här enheten använder en laser av klass 1. Användning av kontroller eller justeringar eller 
utförande av andra procedurer av andra än de som specificeras här kan resultera i farlig exponering 
för koherent ljus. Öppna ej skydd och reparera ej själv. Servas  endast av kvalificerad personal.
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FRONTPANELENS KNAPPAR

Frontpanel
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ZE-NC3152

 FRONTPANELENS KNAPPAR FRONTPANELENS KNAPPAR

 1. IR-MOTTAGARE

 2. SKIVINDIKATOR

 3. SKIVPLATS

 4. EJECT
Mata ut skiva

 5. HEM
Tryck för att öppna Huvudmenyn, 
håll in för att öppna EQ-sidan

 6. FM/AM
Tryck för att skifta mellan FM/AM-
källa
Tryck och håll in för att aktivera/
inaktivera TA-funktion

 7. PWR/VOL
Rotera för att höja/sänka volymen, 
tryck och håll in för att skifta enhet 
PÅ/AV

 8. DVD
Tryck för att skifta till DVD-källa

 9. NAV
Tryck för att skifta mellan 
Navigerings-och uppspelningssidan 
Tryck och håll in för att öppna/
stänga info-menyerna manuellt

 10. INBYGGD MIKROFON

11.  Passenger air bag insert:
  Ingen funktion som stöds av 
  ZE-NC3152
  Se installationsmanualen för 

detaljerad information.

 12. SD-KORTPLATS

 13. ÅTERSTÄLLNING
Tryck för att genomföra återställning

 14. BT
Tryck för att skifta till BT-källa

 15. NÄSTA
Tryck för att välja nästa 
Spår|Kapitel|Station 
Tryck och håll in för snabbspolning 
framåt

 16. SMART UPPRINGNING
Rotera för att flytta markören upp 
och ner 
Tryck för att bekräfta ett val

 17. FÖREGÅENDE
Tryck för att välja föregående 
Spår|Kapitel|Station 
Tryck och håll in för snabbspolning 
bakåt

18.  ALT
Funktionen kan ställa in i 
Inställningar 
Tryck och håll in för att öppna Video-
inställningarna



6

ANVÄNDNING AV RATTENS KONTROLLER









 



7

ZE-NC3152

 ANVÄNDNING AV RATTENS KONTROLLER

  

 ANVÄNDNING AV RATTENS KONTROLLER

 1.  NÄSTA
  Rotera upp för att välja nästa
  Spår | Kapitel | Station

 2.   SCANNA | SNABBSPOLA FRAMÅT
  Tryck på scanna för att komma till nästa FM station
  Tryck och håll in scanna för att snabbspola framåt

 3.   FÖREGÅENDE
  Rotera ned för att välja föregående
  Spår | Kapitel | Station

 4. LÄGE
  Tryck för att välja nästa uppspelningskälla

 5. TELEFON
  Tryck för att svara eller avsluta samtal
  Tryck och håll in för att avböja samtal
  
 6. VOLYM/LJUD
  Rotera för att öka/sänka volymen 
  Tryck för att slå av/slå på ljud
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GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

PÅ/AV

Är enheten korrekt installerad kommer den starta samtidigt som bilnyckeln vrids 
om. Är bilen avstängd får enheten ingen ström. När strömmen aktiveras kan du 
även starta och stänga av enheten med frontpanelens På/Av-knapp.

VÄLJ KÄLLA

Öppna huvudmenyn:
- Via Touch-skärmen:
    Vidrör ikonen längst upp till vänster på skärmen.
- Via "HEM"-knappen:  
   Tryck på "HEM"-knappen för att öppna huvudmenyn.

Användning av huvudmenyn:
Huvudmenyn består av tre sidor: 2 huvudsidor och 1 M-Zonsida.

Det finns två grundläggande sätt att komma dit:
- Dra Du kan dra de två huvudsidorna fram och tillbaka. 
   Dra helt enkelt fingertoppen på skärmen i respektive riktning.
   M-Zonsidan (baksätesdelen) kan du inte komma åt genom att dra.
- Meny Tryck på något av de tre ovala bokmärkena längts upp på skärmen
   för att navigera mellan alla tre huvudmenysidor, även M-Zonen.

Via huvudmenyn har du tillgång till alla spelkällor och inställningar.

JUSTERA SPRÅK
Vidrör mittenknappen längst upp eller dra till den andra huvudmenysidan. Välj 
INSTÄLLNINGAR > ALLMÄNT > SPRÅK och välj språk. Du kan även göra andra 
grundläggande inställningar här. Se avsnittet "Inställningar"

      Huvudmeny 1  Huvudmeny 2        M-Zonsidan
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 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Skärm- & kontrollfunktioner:
 Indikerar aktuell spelkälla

- Vidrör för att öppna huvudmenyn
 Visar när NAV-infomenyn är tillgänglig
 - Vidrör för att visa NAV-infomenyn
 - Vidrör igen för att dölja den
 Batteristatus på ansluten mobiltelefon
 Signalstyrka på GSM-mottagningen



Grundläggande funktioner (alla spelkällor)

Tre infomenyer:

NAV-infomenyn Uppspelningsinfomeny BT-infomeny

NOTERA:

■ Tryck och håll in NAV-knappen för att visa/dölja infomenyerna manuellt.
Vidrör  ikonen för att dölja infomenyerna manuellt.

■ NAV-infomenyn är endast tillgänglig under pågående färdguide.
■ Ett inkommande samtal eller ny uppspelningsinformation gör att 

pop-upmenyn för den andra infomenyn automatiskt visas på NAV-skärmen. 
Denna stängs dock ner efter fem sekunder.
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RADIOLÄGE

Skärmfunktioner:

 Röd linje visar aktuell frekvens   
 Frekvens eller stationsnamn
 Trafikinformationsstatus
 Trafikinformationsstatus från 
 stationen   
 LOC/DX-status
 Stereomottagningsstatus

Kontrollfunktioner:

 Bläddra till vänster
 Föregående station
 Vidrör för att välja innehållet i mitten
 Nästa station
 Bläddra till höger
 100 kHz nedåt
 Dra för att justera frekvens
 100 kHz uppåt
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ZE-NC3152

RADIOLÄGE

RDS-text tillåter en radiostation att skicka 
textinformation som antingen kan vara 
statisk, till exempel stationens slogan, 
eller synkroniserat med programmet 
såsom titel och artistnamn på musiken 
som spelas, eller till och med kort reklam. 
Tillgängligheten beror på område, 
mottagningskvalitet och radiostation.
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RADIOLÄGE

Välj en förinställd station eller spara en 
station. Tryck och håll in mittenknappen 
för att ställa in en ny frekvens som 
förval.

För att välja ett radioband vidrör du en 
mittenknapp
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 RADIOLÄGE

NOTERA:

■ Den här enheten har en RDS-tuner. RDS är ett system som överför data 
ovanpå FM-radiosignalen. Tillgängligheten samt innehållet i RDS-datan 
beror på respektive radiostation och dess signalstyrka. RDS överför till 
exempel alternativa frekvenser som tillåter frekvensen att ändras utan att 
användaren behöver göra det. AM-bandet stöder inte RDS-funktioner. 

■ Du måste ha AF-funktionen aktiverad för att kunna utnyttja RDS. AF-
funktionen är emellertid inaktiverad av fabriken. Vi rekommenderar att du 
aktiverar den direkt efter att du installerat/monterat enheten. 

 RADIOLÄGE

Nedre radens alternativ:
Det valda alternativet markeras orange på skärmen: 

AF PÅ/AV: När AF-funktionen aktiveras byter den automatiskt till en 
alternativ frekvens (AF) på din valda station för att ge bästa möjliga 
mottagningskvalitet.

TA PÅ/AV: När den är aktiverad byter radion tillfälligt till tuner-läge vid 
trafi kmeddelanden 

AS Söker efter de sex starkaste stationerna och sparar dem som förval.

SÖK Intro-söker alla stationer inom mottagningsområdet. Du kan lyssna på 
varje station under en kort stund. Lås den du vill lyssna på genom att 
trycka på Sök igen.

REG PÅ/AV: Vissa stationer sänder lokala program under dagtid. REG-
funktionen förhindrar din mottagare från att byta till dessa alternativa 
frekvenser med annat innehåll.

LOC Vidrör LOC/DX för att förhindra eller tillåta mottagning av stationer med 
/DX svaga signaler. Om LOC är aktiverat hittar den endast starka radiosignaler.
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Skärmfunktioner:

 Källa
 Aktuell mapp/spellista
 ID3 tag-info
 Uppspelningsindikator
 Albumvisning

UPPSPELNING              IPOD/USB/SD/SKIVA

Kontrollfunktioner:

 Föregående spår
 Spela/Pausa
 Nästa spår
 Repetera
 Blanda
 Byt till spellistsidan



 







   

Spelsidan:
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UPPSPELNING              IPOD/USB/SD/SKIVA

Skärmfunktioner:

 Pod-läge
 Spår/mapp/spellista
 Aktuell mapp

Kontrollfunktioner:

 Föregående spår
 Spela/Paus
 Nästa spår
 Repetera
 Blanda
 Pil upp
 Pil ner
 Skifta till uppspelningssidan
 Skifta till iPod ljudläge
 Skifta till iPod videoläge
 Gå till rotkatalogen
 Sök
 Mapp/spellista upp

  





  

 

Spellistsidan för iPod:
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UPPSPELNING               IPOD/USB/SD/SKIVA

Spellistsidan för USB/SD/Skiva:

 Spårindex
 Spår/mapp
 Aktuell mapp

Kontrollfunktioner:

 Föregående spår
 Spela/Paus
 Nästa spår
 Repeat track
 Blanda
 Pil upp
 Pil ner
 Skifta till uppspelningssidan
 Gå till rotkatalogen
 Sök
 Mapp upp

  





  

 

Spellistsidan för USB/SD/Skiva:
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ZE-NC3152

UPPSPELNING               IPOD/USB/SD/SKIVA

USB/SD/Skiva-sökning:

Vidrör  Sök-ikonen för att öppna 
ett numeriskt tangentbord, vilket 
ger dig möjligheten att söka efter 
spårnummer. Den numeriska 
sökningen är unik för USB/SD/Skiva-
läget.

Sökfunktion:

iPod-sökning:

Genom att vidröra  Sök-ikonen 
visas ett alfabetiskt tangentbord som 
gör att du kan skriva in bokstäver för 
sökning av spår. Alfabetisk sökning 
är unikt för iPod-läget.

Vidrör  för att öppna 
tangentbordsalternativen, vilka ger 
dig möjlighet att välja önskat språk 
på tangentbordet.
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UPPSPELNING               IPOD/USB/SD/SKIVA

Kontrollfunktioner:

 Föregående titel/spår/kapitel
 Spela/Paus
 Nästa titel/spår/kapitel
 Till spellistan/rotmenyn för DVD:n
 Fullskärmsläge
 DVD-inställningar

     

Skärmfunktioner:

 Aktuell spårposition
 Total tid på spåret

Funktioner för att kontrollera uppspelning av videofiler
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       UPPSPELNING             IPOD/USB/SD/SKIVA

NOTERA:

Besök www.zenec.com för:
■ Kompatibla filformat och möjliga begränsningar.
■ Lista över kompatibla iPod/iPhones.

       UPPSPELNING             IPOD/USB/SD/SKIVA

USB/SD/Skiva-läge:

■   Se till att din masslagringsenhet är FAT32-formaterad.
■   Beroende på katalogstruktur och innehåll är antalet tillgängliga mappar   

  begränsat.
■   Sorterings- och hanteringshastigheten beror på hastigheten och kapaciteten   

  på den masslagringsenhet som används, liksom mängden lagrad data.
■   Anslutna USB-hårddiskar måste vara formaterade med FAT32 och får bara   

  förbruka maximalt 400mA (topp)-spänning. Annars kan de inte användas med  
  denna enhet.

■   Endast iPod-läget stöder albumvisning.

iPod-läge:

■   Beroende på söklistans storlek kan sökresultatet ta längre tid vid första   
  sökningen. Detta beror på din iPod, som behöver en stund på sig att ställas in  
  och leverera sökindex. 

■   iPods/iPhones visar, beroende på innehåll och ordning, en utökad mängd   
  information på spellistsidan.
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BLUETOOTH-LÄGE

Bluetooth huvudmeny:

 Uppspelningskontroll
 A2DP På/Av (markerad=PÅ)

     

 Skärmtangentbord
 Stamtalslistor
 Favoriter
 Ljudstreaming (A2DP)
  Kontakte
  Bluetooth-inställningar

A2DP (in-)aktivering:

 

Kontrollfunktioner:

Kontrollfunktioner:

Vidrör ikonen för att öppna menyn
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BLUETOOTH-LÄGE

Skärmfunktioner:

 Första inkommande samtal
 Andra inkommande samtal
 Uppringt nummer

Acceptera samtal, ring, avsluta, skifta mellan samtal:

Kontrollfunktioner:

 Tangentbord
 Raderar senaste siffran
 Svara/Skifta till andra samtalet
 Bläddra för att skifta mellan handsfree 

och mobiltelefon (privat läge)
 Avsluta aktuellt samtal/Tillbaka till det 

första samtalet 
 Tillbaka till BT huvudmeny

 







Caller II



Caller  I
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BLUETOOTH-LÄGE

Anslut en mobiltelefon:

Vidrör på "Lägg till" för att starta sökning efter BT-enheter.2

Öppna BT inställningar > Enhet1

Kontrollfunktioner:

 Lägg till en mobiltelefon och ange 
PIN för att ansluta

 Tillbaka till BT-inställningar
 Vidrör för att välja mobiltelefon
 Bläddra i listan (upp/ner)

 

Välj din mobiltelefon från listan eller gör om sökningen. Tryck på "Lägg till".3
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BLUETOOTH-LÄGE

Ange vid förfrågan en identisk pin-kod på din mobiltelefon och bekräfta.
Du får nu ett meddelande på skärmen som säger att "Enheten ansluten".

5

 Pin-kod 
 Raderar den senaste siffran
 ekräfta pin-kod och fortsät

Ange pin-kod och vidrör OK eller försök igen.4

NOTERA:

Om du försöker ansluta fler än en mobiltelefon:

■ Skifta till funktionen "autoanslutning" medan du försöker ansluta ytterligare 
mobiltelefoner till enheten.

■ Använd olika pin-kodspar för respektive ansluten mobiltelefon.
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BLUETOOTH-LÄGE

Kontakter – Hantera telefonboken:

  

 

 Ingen funktion när tangentbordet är 
aktivt

 Stäng tangentbordet
 Skärmfunktion
 Vidrör för att radera senaste tecknet
 Skifta till nästa sida på tangentbordet

Sök efter en kontakt:

NOTERA:

■  Du kan söka med upp till 15 tecken.

 Tillbaka till BT huvudmeny
 Vidrör ett kontaktnummer för att 

starta ett samtal
 Sök
 Vidrör en stjärna för att spara som 

favorit
 Välj kontaktnamn från listan
 Välj önskat tangentbordsspråk

Kontrollfunktioner:
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BLUETOOTH-LÄGE

 Gå tillbaka till BT huvudmeny 
 Gå till kontaktsidan 
 Vidrör för att visa listan med utgående 

samtal
 Vidrör för att visa listan med 

inkommande samtal
 Vidrör för att visa listan med missade 

samtal
 Gå till sidan med favoriter
 Vidrör en post för att starta ett samtal
 Sida upp/ner

Hantera telefonbok:

Kontrollfunktioner:

NOTERA:

■ Synkroniseringen, överföringen och sorteringen, liksom visningen av 
telefonboksposterna, beror på mobiltelefonens märke och modell. Om 
synkroniseringen inte fungerar ordentligt kan du försöka att koppla bort 
mobiltelefonen och upprepa anslutningsprocessen.

■  Om den automatiska telefonbokssynkroniseringen inte fungerar bör du 
konsultera din mobiltelefonmanual. Vissa mobiltelefoner kräver särskild 
aktivering av denna funktion.

■ När du öppnat BT huvudmeny trycker du och håller in antingen ikonen för 
Kontakter eller Samtalslistan för att tvinga fram en ny synkronisering av 
hela telefonboken (om du upplevt synkroniseringsproblem).
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BLUETOOTH-LÄGE

Inställningar:

 Tillbaka till BT huvudmeny
 Alternativ
 BT enhetsinställningar
 Val av mikrofon
 Vidrör +/- för att justera 

mikrofonförstärkning

Hantera favoriter:

 

 Vidrör en post för att ringa en favorit
 Radera favorit

Kontrollfunktioner:

NOTERA:
■  Var medveten om att om du bara avslutar en anslutning, eller raderar en 

ansluten mobiltelefon,påverkar detta inte favoritlistan. Favoriter måste 
raderas en och en.
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 BLUETOOTH-LÄGE       

NOTERA:
■ Om din mobiltelefon är kompatibel men inte syns i enhetslistan, se till att 

Blutetooth är aktiverat och inställt på ”synlig för alla enheter”. 
■ Bluetooth-anslutningar fungerar normalt inom ett område på ca 8 meter. 

Hinder i vägen kan förkorta detta avstånd.  
■  Du kan ansluta upp till fem mobiltelefoner, och synkronisera upp till tusen 

telefonbokskontakter för respektive telefon. 
■ För att använda den inbyggda handsfree-enheten måste du först ansluta 

din mobiltelefon.  
■ Det går inte att garantera att alla mobiltelefoner kan anslutas och att alla 

funktioner går att använda. 
■  Se "BT kompatibilitetslista" över testade och kompatibla mobiltelefoner, 
 samt de senaste mjukvaruuppdateringarna på www.zenec.com.

 BLUETOOTH-LÄGE       
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NAVIGERINGSLÄGE

Vidrör "Hitta".

Välj din destination och sökmetod. 
I detta exempel används ”Hitta adress”.

Ange en stad, gatunamn, husnummer 
och bekräfta varje steg genom att 
vidröra .

Programmet beräknar nu den valda 
resan. När reseberäkningen är färdig 
vidrör du ”BÖRJA! För att starta 
färdguiden. 

Hur du anger en destination och startar en färdguide: 
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 NAVIGERINGSLÄGE

NOTERA:

■ För användning och detaljerad beskrivning över navigeringsfunktionerna, 
se den medföljande separata navigeringsmanualen.

■ Du kan lyssna på andra uppspelningskällor under navigeringen. 
Navigeringsprogramvaran hanterar automatiskt volymen under 
röstguidningen.

■ Om du ändrar volymen under röstguidningen sparas den valda volymen för 
senare färdguider.

■ Ljuduppspelning är, under röstguidningen, begränsad till volym 10. Om 
den förinställda ljudvolymen är under 10, kommer den att tystas. 
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INSTÄLLNINGAR: HUVUD-/FÖRSTAGÅNGSINSTÄLLNINGAR

Huvudinställningsskärmen:

Inställningar som görs direkt efter montering och första uppstart:

Ställ in SKÄRM-språk: Gå till Inställningar>Allmänt>Språk 
för att välja önskar SKÄRM-språk. En 
animerad bild visar ditt val.

Ställ in Backkamera: Gå till Inställningar>Allmänt>Förara
ssistans för att aktivera kameran. En 
animerad bild visar ditt val.

Kontrollfunktioner: 

 Återgå till föregående meny. 
Fungerar med alla fyra undermenyer.

 Se avsnittet för Videoinställningar.
 Se avsnittet för Ljudinställningar.
 Se avsnittet för Allmänna Se 

avsnittet för Övriga inställningar.
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Gå till Inställningar>Övrigt>Hjälp

NOTERA:
■ Se till att USB-disken är formaterad med FAT32. 
■ Undvik att göra manuella ändringar i den genererade exporterade filen. 

Återimporteringen måste  kunna garanteras korrekt filintegritet.
■ När nya funktioner lagts till, det vill säga vid en systemuppdatering, 
 kommer dessa installeras med standardvärden. Detta kompenserar 

saknade värden från det importerade filinnehållet. 
■ Efter en firmware-uppdatering ska du kontrollera 

installationsuppdateringsinstruktionerna för information om 
systeminställningsmport och ta dessa under övervägande. 

1. Anslut USB-enhet till enheten.
2. Vidrör "OK" vid alternativet 

Systeminställningar-Importera för att 
starta importeringen.

3. Starta om enheten när importen är 
slutförd.

Exportera systeminställningar:

1. Formatera USB-enhet med FAT32.
2. Anslut USB-disk till enheten.
3.  Vidrör "OK" vid alternativet 

Systeminställningar-Exportera för att 
starta exporteringen.

Importera systeminställningar:

 INSTÄLLNINGAR: HUVUD-/
 FÖRSTAGÅNGSINSTÄLLNINGAR
 INSTÄLLNINGAR: HUVUD-/
 FÖRSTAGÅNGSINSTÄLLNINGAR
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INSTÄLLNINGAR: VIDEO

En animerad bild visar inställningarna 
för TV-formatet

En animerad bild visar din inställning 
när du justerar TFT-skärmens ljusstyrka.

TFT-skärmens ljusstyrka för Dag-/Natt 
kontrolleras med hjälp av GPS-tidsignal.

Aktivering av Viloläget stänger av 
skärmen. I övrigt fungerar enheten som 
vanligt.

Vidrör skärmen för att återaktivera den.
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 NOTERA:

Bild TFT-
ljuskontroll

Ljus Dag 0...20

Ljus Natt 0...20

Namn Beskrivning Funktion Val/Värde

TV-format Video-skärm-
inställning TV-format

Normal

Film

Viloläge TFT AV
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INSTÄLLNINGAR: LJUD

Ljudmixer:

Välj "Senaste" för att justera till senaste 
volymen. Välj "Ställ in" för att justera ett 
eget värde.

 Nivåjusteringar för källor: Justera 
volymen relativt till andra källor.

En animerad bild visar fader- och 
balansinställningar. 

 EQ-frekvensinställningar
Justera EQ-banden.

En animerad bild visar nivån för sub-ut.

Om ditt fordon redan är utrustat med 
ett integrerat OE-ljudsystem, aktivera 
då parametern ”OE-ljudsystem” för att 
undvika ljudstörningar.

Vidrör "OK" vid EQ för att öppna 
equalizer-sidan.
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 NOTERA:

Vo
ly

m

Beskrivning Funktion Val/Värde

Ljudmixer

Startvolym Senaste värde, ställ in värde
Ställ in startvolym 0...40

TA-volym Senaste värde, ställ in värde
Ställ in TA-volym 0...40

NAV-volym Senaste värde, ställ in värde
Ställ in NAV-volym 0...40

Nivåjustering för 
källor

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

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

Lj
ud

Nivåinställningar
Fader front 9, center 0, bak -9
Balans vänster -9, center 0, höger 9

EQ-frekvenser
Ställ in basfrekvens 50, 100, 200 Hz

Ställ in mellanfrekvens 0.5, 1, 2 kHz
Ställ in diskantfrekvens 5, 10, 15 kHz

Förstärkning På, Av

S
ub

-u
t

Inställningar för 
Sub-ut

Nivå rel. -7...+7

Crossover 55, 80, 120 Hz

 NOTERA:

H
ög

ta
la

re

Högtalarsystemin-
ställningar

OE-ljudsystem 
Soundsystem På, Av

Öppna Equalizer OK
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INSTÄLLNINGAR: ALLMÄNT

Systemtiden uppdateras regelbundet 
med hjälp av GPS tidsstämpel.

En animerad bild visar dina 
förarassistansinställningar.

 Till exempel: Backkamera.
Tyst vid backning: Ljudet stängs av när 
backväxeln ligger i.

Beep

Flaggan visar valt SKÄRM-språk.
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 NOTERA: NOTERA:

Namn Funktion Val/Värde

Huvudinställ-
ningar

Signal På, Av

Radioområde Europa, USA, Latin (Amerika)

Bluetooth På, Av

Volym Pop-Up På, Av

Antennstöd På, Av

Förarassistans
Parkeringsassistans Av, Backkamera

Tyst vid backning På, Av

NOTERA:
■ Växla ovanstående antennstöd till "Av" om ditt fordon inte har en aktiv 

antenn.

Språk SKÄRM-språk Ställ in SKÄRM-språk
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INSTÄLLNINGAR: ÖVRIGT

Du kan exportera/importera dina 
systeminställningar till/från en USB-
disk. En funktion som kan bli väldigt 
praktisk efter en firmware-uppdatering, 
eller en demontering. 

Vidrör "OK" för att visa aktuell 
mjukvaruversion.

Aktivera lösenordsfunktionen för 
att säkra enheten vid ett eventuellt 
urkopplande från strömförsörjningen 
(exempelvis stöld). Använd en slumpvis 
vald 4-siffrig kod. För att återställa 
koden anger du istället ”0000”. 

Tryck "OK" för att starta en 
mjukvaruuppdatering. Förberedelser 
och detaljer finns i instruktionerna för 
uppdatering. Läs dem noga INNAN du 
genomför uppdateringen. 
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 NOTERA: NOTERA:

Hjälp

Kalibrera TS OK påbörjar touch-skärmens 
kalibrering

Ladda 
fabriksinställningar OK laddar fabriksinställningarna

Systeminställningar Exportera inställningar till USB

Systeminställningar Ladda inställningar från USB

NOTERA:

■  Jämför den installerade mjukvaruversionen med versionen från 
 www.zenec.com (se avdelningen support och nedladdning för 

uppdateringar).

Säkerhet
Aktivera lösenord På, Av

Lösenord OK ställer in lösenord
 

Uppdatering Uppdatera OK startar mjukvaruuppdatering
 

Info
Visa Info Mjukvara

Visa Info BT-mjukvara

Visa Info RDS
 



40

FJÄRRKONTROLL HUVUDENHET
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 1. POWER
Enheten PÅ/AV

 2. EJECT
Mata ut skiva

 3. TYST
Tyst/Avsuta tyst ljudutgång

 4. SRC
Ändra källor

 5. TANGENTBORD
Skriv in spår/kapitel/titel

 6. VOL+
Höj volymen

 7. VOL-
Sänk volymen

 8. INFO
Visa DVD-info

 9. GÅ TILL
Öppna skärmens numeriska 
tangentbord

 10. STOPP/BAND
Stoppa DVD/byt radioband

11.  SEL
Öppna EQ

12. ESC
Stäng meny/EQ

13. MENY
Öppna huvudmenyn

14. PIC
Ingen funktion

15. REPETERA A B
Ställ in start- och slutpunkt för 
DVD-repetition

16. OK
Spela/Paus; Bekräfta

17.  PILKNAPPAR
Välj post; flytta markör

18. TITEL
Öppna DVD:ns titelmeny

19.  ROOT
Öppna DVD:ns huvudmeny

20. REPETERA
Repetera spår/kapitel/titel

21.  VÄLJ NÄSTA
Hoppa till nästa spår/förval/kapitel/
titel

22. VÄLJ FÖREGÅENDE
Hoppa till föregående spår/förval/
kapitel/titel

23.  SPOLA BAKÅT
Snabbspolning bakåt; 50kHz 
nedåt i tuner-läget

24. SPOLA FRAMÅT
Snabbspolning framåt, 50kHz upp 
i tuner-läget

25. LJUD
Ändra ljudspråk för DVD

26. ZOOM
Zooma in/ut

27. VINKEL
Ändra vinkeln för DVD-visning

28. SUB-T
Ändra undertext för DVD

NOTERA:
■ Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga, beroende på det valda läget 

och valt media.

 FJÄRRKONTROLL HUVUDENHET FJÄRRKONTROLL HUVUDENHET
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FJÄRRKONTROLL M-ZON
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 1. LÄGE
Ändra källa

 2. TANGENTBORD
Skriv in spår/kapitel/titel

 3. TYST
Tyst/avbryt tyst ljud-utgång

 4. GÅ TILL
Öppna skärmens numeriska 
tangentbord

 5. TITEL
Öppna DVD:ns titelmeny

 6. ROOT
Öppna DVD:ns huvudmeny

 7. OK
Spela/Paus; Bekräfta

 8. PILKNAPPAR
Välj post; flytta markör

 9. VÄLJ FÖREGÅENDE
Hoppa till föregående spår/förval/
kapitel/titel

 10.  VÄLJ NÄSTA
Hoppa till nästa spår/förval/kapitel/
titel

 11. STOPP
Stoppa uppspelning

 12. SPELA/PAUS
Spela/pausa uppspelning

 13. ZOOM
Zooma in/ut

 14. SPOLA BAKÅT
Snabbspola bakåt

 15. SPOLA FRAMÅT
Snabbspola framåt

 16. SLOW
Uppspelning i slow motion

 17. REPETERA
Repetera spår/kapitel/titel

 18. LJUD
Ändra ljudspråk för DVD

 19. SUB-T
Ändra undertext för DVD

20. VINKEL
Ändra vinkeln för DVD-visning

 21. REPETERA A->B
Ställ och start- och slutpunkt för 
DVD-repetition

NOTERA:

■  Vissa funktioner kanske inte finns tillgängliga, beroende på det valda läget 
och valt media.

 FJÄRRKONTROLL M-ZON FJÄRRKONTROLL M-ZON
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EXTERNA SPELKÄLLOR

M-Zon

NOTERA:

■ Med M-Zonen inaktiverad kommer du inte att se någon signal på de 
anslutna M-Zonmonitorerna (Blackscreen).

■  M-Zonvolymen kan inte husteras fpå huvudenheten. Använd istället 
kontrollfunktionerna på de anslutna enheterna (exempelvis takskärm) för 
att justera volymen. 

■ Om både M-Zonen och frontzonen körs från samma mediakälla kommer 
M-zonens stereoutgång tystas.  

■ Huvudenheten minns inte att M-Zonen varit aktiverad efter att den 
 stängts av. Därför måste du välja M-Zon igen efter att du startat 

huvudenheten igen. 

Kontrollfunktioner:

 Genväg till huvudmenyn 
 Välj DVD 
 Välj DVB-T
 Inaktivera M-Zonen

Kontrollfunktioner:

 Genväg till DVB-T
 Genväg till M-Zonen
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EXTERNA SPELKÄLLOR

DVB-T

NOTERA:

■ För mottagning av DVB-T behöver du ansluta en extern mottagare, 
ZENEC DVB-T. För perfekt kompatibilitetspassning bör du konsultera 
manualen och kompatibilitetslistan iförväg.

■ Kompatibla enheter för DVB-T ger enkel användning med hjälp av touch-
skärmen på huvudenheten.

■ Huvudenheten minns inte att mottagaren för DVB-T varit aktiverad efter 
att du stänger av den. Därför måste du välja DVB-T igen efter att du 
startat om huvudenheten.

Kontrollfunktioner:

 Vidrör det övre högra hörnet för att 
återgå till huvudmenyn

Kontrollfunktioner:

 Genväg till DVB-T
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ORDLISTA

A2DP  Avancerad ljuddistributionsprofil för Bluetooth-ljud 
AC-Control Optisk indikation som visar information om 

luftkonditioneringsstatus 
A/V In Ingång för Ljud och Video
AUX In  Auxiliary-ingång, endast ljudingång 
CAN-Bus Controller Area Network-Bus; Industriellt bus-standardsystem 

för fordon 
CAN/Stalk IF Gränssnitt som används för att kommunicera med CAN-Bus
DVB-T Digital Video Broadcasting – Terrestrial; TV-överföringsstandard
EQ Equalizer
FAT32  32-bitars filallokeringstabell
GSM  Global System for Mobile Communications, Mobilt 

telefonnätverk
GUI Grafiskt användargränssnitt
HMI     Mänskligt maskingränssnitt (grafisk del = GUI)
ID3-Tag Format för att visa ytterligra information tillsammans med MP3-

ljudfiler
Media Link box Box som omriktar vissa inkommande signaler från baksidan av 

huvudenheten till enklare tillgängliga enheter
M-Zone Baksätets underhållningsplats
OBC On Board Computer, Meny för att kontrollera moderdatorn
OE Originalutrustning > OEM Original Equipment Manufacturer
OPS Optical Parking system (visar parkeringsradarn) 
OSD On Screen Display > Bildskärmen
POI Navigation: Point of interest > Plats av intresse
Phantom pow. "In-line" antennströmtillförsel; Ström och antenn i samma kabel
TMC/TMC Pro Traffic Message Channel/Traffic Message Channel Professional 

Pro med utökat betalinnehåll
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FELSÖKNING

Problem Orsak Lösning
GENERAL

Enheten startar inte.

Radiosäkringen har bränts. Installera ny säkring med korrekt 
värde.

Bilbatteriets säkring har bränts. Installera ny säkring med korrekt 
värde.

Felaktig användning. Tryck på knappen 
ÅTERSTÄLLNING.

Inget/lågt ljud.

Felaktig ljudutgångsanslutning. Kontrollera kablaget och 
kopplingen och åtgärda.

Volymen är inställd för lågt. Höj volymen.

Högtalarna är skadade. Byt ut högtalarna.

Endast en kanal spelar. Kontrollera inställningarna för 
balans och fader.

Högtalarkabeln ligger mot någon 
av bilens metalldelar.

Isolera alla 
högtalarkablelanslutningar eller byt 
ut högtalarkabeln.

Tyst-funktionen är aktiverad. Stäng av Tyst-funktionen.

Dålig ljudkvalitet eller 
störningar.

Felaktig skiva används. Använd originalskiva.

Högtalarens strömstyrka ej 
kompatibel med enheten. Anslut godkända högtalare.

Högtalaren är kortsluten. Kontrollera högtalaranslutningarna.

TFT-SKÄRM

Ingen bild.

Parkeringsbromsen är inte  ilagd. Stanna fordonet på säker plats och 
lägg i parkeringsbromsen.

"Skärm av"-funktionen är 
aktiverad. Vidrör skärmen för att aktivera den.

Förlängd bild eller 
felaktig höjd/bredd.

Felaktig inställning av 
bildformatet.

Använd korrekt 
bildformatinställning.
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TUNER

Dålig stationssökning.

Bilantennen ej ordentligt ansluten. Anslut antennkabeln ordentligt.

REG-funktionen aktiverad. Stäng av REG-funktionen.

AF-funktionen ej aktiverad. Aktivera AF-funktionen.

MP3

ID3-taggarna visas fel.
Meddelandet är längre än LCD-
skärmen kan visa eller så är inte 
ID3-taggarna kompatibla.

Använd korrekt ID3-
tagginformation.

DVD-SPELARE

Skivan 
spelar 
inte.

[Dålig skiva] Skivan är repad eller böjd. Använd en hel och ren skiva.

[Dålig skiva] Skivan är smutsig eller fuktig. Rengör skivan med en mjuk 
trasa.

[Okänd 
skiva] En ej kompatibel skiva används. Använd en kompatibel skiva.

[Okänd 
skiva]

Skivan överskrider gränsen för 
barnlåset.

Ändra barnlåsinställningarna till 
en lägre nivå.

[Regionfel] Skivans regionkod är ej 
kompatibel med enheten.

Använd en skiva med godkänd 
regionkod.

[Dålig skiva] Skivan är insatt upp och ner. Sätt i skivan med etiketten 
uppåt.

Kan inte sätta i skivan. Det sitter redan en skiva i 
enheten. Ta ut skivan och sätt i en ny.
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SPECIFICATIONS ZE-NC3152

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) 
• SD/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
• Playback SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid

GENERAL FEATURES
• Intuitive, user friendly HMI in 20 different languages 
• 6.2“/15.7 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
• 4.2-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
• Driver information system (FIS) integration via CAN (Audio information and Nav turn key 

information)*
• Soundsystem integration, incl. BOSE Soundsystem
• Red key illumination

* Functionality only provided if feature specific CAN data is present.    

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



50

2 ÅRS GARANTI

Bäste kund,

Tack för ditt köp av denna ZENEC-produkt. Vi rekommenderar att spara original-förpackningen 
för eventuell framtida transport av varan. Om din ZENEC-produkt är i behov av garantiservice, var 
vänlig returnera varan till den återförsäljare där den är inköpt, alternativt till distributören. Garantin 
för denna ZENEC-produkt gäller vid fel i material eller tillverkning och gäller under TVÅ år från 
inköpsdatum hos återförsäljaren, samt gäller för den ursprungliga köparen.

BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN

Denna garanti gäller ej vid skador som uppkommit på grund av:
1.  Felaktig installation eller felaktig anslutning av ljud- eller nätkablage.
2.  Exponering för hög luftfuktighet, vätskor, hög värme, sol, eller överdriven smuts eller damm.
3.  Olyckshändelse, misskötsel, otillbörliga reparationsförsök och modifikationer som ej specifikt  

är godkända av tillverkaren.

Denna garanti är begränsad till att omfatta reparation eller ersättning av en defekt vara i enlighet 
med tillverkarens beslut och omfattar ingen form av skada, oavsett om den är oförutsedd, eller 
ett resultat av följdskador. Garantin täcker ej transportkostnader eller skador som uppkommer vid 
transport eller leverans av varan. Arbete relaterat till garantin utförs endast då detta garantibevis 
presenteras komplett ifyllt med modellbeteckning, serienummer, inköpsadress, inköpsdatum, 
återförsäljarens stämpel, samt inköpskvitto i original.
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ZENEC MODELL: ZE-NC3152

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

Inköpsdatum: ...................................................................................................................................

Ditt namn: ........................................................................................................................................

Din adress: ......................................................................................................................................

City: .................................................................................................................................................

Ort: ................................... Postnummer: ........................................................................................

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

Återförsäljarens adress och stämpel:

■  Om du i framtiden skulle önska kassera eller slänga denna produkt, vänligen notera 
att elektronikvaror ej får slängas tillsammans med hushållsavfall. Återvinn istället där 
återvinningscentraler finns. Din kommun eller återförsäljaren av produkten kan berätta mer 
om vart du kan vända dig. 
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FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Förpackningsmaterialet använt till denna produkt och även själva produkten inuti paketet är helt i enlighet med gällande RoHS 2-direktiv. 
Halogenerade flamskyddsmedel har inte använts i någon av plastdelarna i produkten och inte heller i kretskortet. 

Denna produkt har en inbyggd kopieringsskydds-teknik som täcks av U.S patent och andra parters rättigheter inom Rovis Företag. Att 
utföra tekniska ändringar eller att demontera produkten är därmed förbjudet. 

Bluetooths ord-markerare och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av dessa är licenserat till Parrot S.A. Andra 
varumärken och varunamn synliga på denna produkt tillhör deras respektive ägare. 

Parrots varumärken som är synliga på denna produkts förpackning ägs helt och exklusivt av Parrot SA. Alla andra varumärken synliga 
tillhör sina respektive ägare och används under licens av Parrot SA.

SD-logotypen är ett varumärke som tillhör SD Card Association. Alla övriga varumärken och kommersiella namn på denna produkt tillhör 
sina respektive ägare. 

Dolby, Dolby Surround, Prologic och double-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. 

Microsoft Windows och MS Windows CE logotyper är varumärken / registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och 
även i andra länder. 

“Made for iPod“ och “Made for iPhone“ betyder att en elektronisk produkt har designats för att specifikt kunna kopplas till en iPod eller 
iPhone. Det betyder även att produkten är certifierad av tillverkaren att möta Apples prestanda-krav. Apple är inte ansvariga för produktens 
prestanda eller dess kompabilitet vad det gäller säkerhet och att andra standardkrav möts. Notera att användning av denna produkt 
tillsammans med iPod eller iPhone kan påverka din trådlösa prestanda. 

iPod, iPhone, iPad och iTunes är varumärken tillhörande Apple Computer, Inc., som är registrerat i USA och även i andra länder. 

Om du någon gång i framtiden skulle behöva slänga denna produkt så vänligen notera att elektroniska föremål inte ska disponeras 
tillsammans med andra hushålls-sopor. Disponera produkten vid närmaste återvinning-station. Kontakta ditt kommunkontor för att få mer 
råd och hjälp om detta. (Återvinning av Elektroniska Föremål – Direktiv) 

Användningsmanualen för denna produkt har skapats noggrannt. Eftersom denna produkt uppdateras konstant så kan det betyda att viss 
information inte är helt uppdaterad. Informationen i detta dokument kan ändras utan att notis behövs ges i förväg. ZENEC står ej ansvariga 
för tekniska och redaktionella misstag eller andra stavfel i detta dokument. ZENEC står heller inte ansvariga för följdskador på grund av 
produktens prestanda eller på grund av denna användningsmanual. 

Gå in på www.zenec.com för att se om din mobiltelefon och dess kompabilitet passar med Parrot BT sektionen av din ZENEC produkt. 

Gå in på www.zenec.com för att se om kompabiliteten är rätt samt för att kontrollera att gränsen för produkter som du kan koppla upp 
stämmer. Dvs de iPod och iPhone modeller som är listade är de produkter som är kompatibla med ZENEC produkten du valt. 

Föraren som har en ZENEC navigeringsprodukt eller multimediaprodukt installerad ska vara medveten om sina lokala trafik regler och 
regulationer som används i det land som produkten används i. 



53

ZE-NC3152

EC ÖVERENSSTÄMMELSEDEKLARATION

Page 1 of 1 11.04.2012 RevB

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-NC3131D, ZE-NC3152, ZE-NC4612, 

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)
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