Zenec C9D platform 2012 FEU modellen MOTORHOME

Tips en instellingen voor bediening van de NC3711D / NC620DMH
1.
Net als bij veel originele systemen is ook bij de Zenec een veiligheid ingebouwd, zodat er tijdens het rijden geen DVD bekeken kan worden.
Hier is echter een mogelijkheid voor om dit wel mogelijk te maken;
Ga naar het hoofdmenu, en kies de optie “misc”.
Links in beeld kies je het tabblad “veiligheid”. En daarna rechts de optie “set password”
Er verschijnt nu een venster waar je een code in kan geven. Voer de code “200905” in.
Bevestig de code met “ok” nu verschijnt de optie “parking” sleep deze naar “off”
Nu zal je ook tijdens het rijden DVD kunnen kijken.
2.
Standaard wordt er bij alle deze toestellen een 8GB USB stick meegeleverd, hierop zijn onder andere alle gebruiksaanwijzingen te vinden.
Maak de klant er duidelijk op attent deze stick goed te bewaren!!
“Via deze stick zal ook via zenec.naviextras.com onder andere de kaartenupdates en poi punten gedownload kunnen worden op de Zenec”.
3.
Installeer in alle gevallen de media link box op een goed toegankelijke plaats. ALLE updates voor zowel de navigatie alsmede de firmware
voor het toestel alsook de firmware voor de bluetooth zullen via USB plaatsvinden. Ook can-protocollen kunnen via de USB ge-update
worden.
4.
De “ALT- knop” aan de rechterzijde van de ZE-NC3711D kan in het setup menu zo geconfigureerd worden dat als deze knop wordt
ingedrukt het beeld direct overschakelt naar de camera.
Ga hiervoor naar: Hoofdmenu – Setup – General – Driver Ass – ALT knop. Kies hier de optie Camera.
5.
OSD taal instellen naar Nederlands.
Ga naar: Hoofdmenu – setup – General - Language. Kies hier “DUTCH”
6.
Instellen van de kleur verlichting van de knoppen. Hier kan er keuze gemaakt worden uit 6 kleuren. Kies voor Fiat Ducato de kleur oranje.
Ga naar: Hoofdmenu – setup – algemeen – verlichting . Selecteer hier de gewenste kleur.

7.
Navigatie instellingen.
ga naar: Navigatiemenu – meer – instellingen – 3de pagina – start configuratiewizard. Doorloop hier de 4 schermen en controleer de
verschillende opties.
In het laatste scherm is de bovenste optie “soort voertuig” deze staat standaard op “car”. Klik dit aan, nu zie je de verschillende soorten
voertuigen. Kies het profiel motorhome en druk op het gereedschap logo achter de naam. Nu verschijnt het instellingen menu om de
lengte, hoogte en breedte van het voertuig in te kunnen geven. Geef de maten in en activeer vervolgens deze instellingen door op het
vakje achter het ingevulde profiel te klikken. Klik nu rechtsonder op “afsluiten”
Ga ook naar: navigatiemenu – meer – instellingen 1ste pagina geluid en waarschuwingen – laatste pagina haal hier het vinkje weg bij GPS
signaal verloren.
8.
De camperplaatsen en campings welke standaard geïnstalleerd zijn, zijn te vinden in de POI database in het mapje “mobilschaf”. Deze POI
database is te vinden door in het navigatie hoofdmenu te kiezen voor: zoeken – plaats zoeken – ( kies dan 1 van de 4 opties en geef land /
plaats of gewenst zoekbereik aan) Nu verschijnen de verschillende mappen met POI’s waar uit te kiezen is. Deze staan op alfabetische
volgorde. Scroll naar beneden voor de map “mobilschaf”. Voor de namen van de POI’s staat CP of SP vermeld. Met CP wordt een camping
aangegeven, met SP een camperplaats. Na het selecteren van een POI zal deze op de kaart weergegeven worden. Rechts bovenin beeld in
de informatiebalk bevindt zich een icoon met de letter “ i “ . als er hierop gedrukt word zal er extra informatie over desbetreffende POI
weergegeven worden. ( telefoonnummer, aantal plaatsen. Kosten. Voorzieningen, openingstijden en data etc. etc.)
9.
Via de toolbox om onder andere kaartupdates te kunnen kopen bestaat ook de mogelijkheid om eigen POI data in de Zenec te laden. Dit
bestand dient een type .KML bestand te zijn. Voor update procedures raadpleeg de handleiding “C9D_update_navi.pdf”
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