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Μέτρα ασφαλείας 

 

1.  Το προϊόν μας είναι κατάλληλο για τοφοδοσία αυτοκινήτου 12v μόνο. (η γείωση είναι 

απαραίτητη). Παρακαλούμε μην εγκαταστήσετε το προϊόν μας σε ένα φορτηγό ή λεωφορείο 24v θα 

καταστραφεί.  

2.  Μην παρακολουθείτε τηλεόραση ή άλλο βίντεο κατά την οδήγηση, καθώς απαγορεύεται από 

τους κρατικούς νόμους.  

3.   Για χάρη της δικής σας ασφάλειας και αποφυγής παραβίασης των κανόνων κυκλοφορίας, 

παρακαλώ μην παρακολουθήσετε βίντεο ή λειτουργείτε τη μονάδα κατά την οδήγηση για να 

αποφύγετε τροχαίο ατύχημα.  

4. Για την ασφάλεια και την κανονική χρήση αυτού του προϊόντος συνιστάται ιδιαίτερα το προϊόν 

να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο προσωπικό ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Μην 

αποσυναρμολογείτε ή επισκευάσετε το προϊόν για να αποφύγετε πρόσθετη ζημιά ή ατύχημα. Για 

οποιαδήποτε λεπτομερή πληροφορία, συμβουλευτείτε τον τοπικό επαγγελματία αντιπρόσωπο. 

5.  Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημεία όπου θα υποστεί υγρασία ή νερό, για να αποφύγετε 

ηλεκτροπληξία, ζημιά ή ακόμα και πυρκαγιά εξαιτίας βραχυκυκλώματος. 

6. Η λειτουργία οπίσθιας προβολής, η οποία χρησιμοποιείται μόνο για βοήθεια, δεν αναλαμβάνει 

καμία ευθύνη εάν υπάρχει κάποιο ατύχημα. 

 

Σημείωση: Για να αποφύγετε βραχυκύκλωματα, παρακαλούμε αυτοκίνητό σας να αποσυνδεθεί 

το ACC και B + πριν από την εγκατάσταση.    

 

Εισαγωγή προϊόντος 

 Υψηλής ευαισθησίας οθόνη αφής χωρητικότητας με επαφή πολλαπλών σημείων. 

 Super μνήμη αποθήκευσης 16 GB 

 Λειτουργίες: Πλοήγηση GPS, WI-FI, DVD player, Ραδιόφωνο, Bluetooth, USB/SD κ.λπ. 

 Εκδοση λειτουργικού συστήματος: Android 5.1 

 Υποστήριξη του τελευταίου συστήματος Android 5.1 και 5.1 με ασύρματη μετάδοση ήχου και 

εικόνας. 

 Πλοήγηση: υποστηρίζει πλήρως όλα τα μεγάλα λογισμικά πλοήγησης στην αγορά μπορείτε να 

ορίσετε τη διαδρομή πλοήγησης, επιλέξτε την προτεραιότητα της φωνής πλοήγησης. 

 Μπορεί να επιλέξει διαφορετική οθόνη εκκίνησης, υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών. 

 Λογισμικό συστήματος ειδικά βελτιστοποιημένο σχεδιασμό GUI, εξαιρετικά γρήγορο, με ομαλή 

λειτουργία συστήματος Android. 

 Ειδικά βελτιστοποιημένο λειτουργικό σύστημα, εκκίνηση γρήγορη, με το πρόγραμμα πολλαπλης 

προστασίας. Η μονάδα επανενεργοποιείται σε κάθε εκκίνηση, με βέλτιστη μνήμη, μηδενικός 

κίνδυνος. 

 Ραδιόφωνο FM: Υποστήριξη σε Ευρώπη, Αυστραλία, Νότια Αμερική, Βόρεια Αμερική, Ρωσία, 

Ιαπωνία και άλλο παγκόσμιο ραδιοσύστημα. 

 CAN: Πρωτόκολλο CAN. Μπορεί να εμφανίσει ραντάρ αντιστροφής, κλιματισμό κατάσταση, FM 

δείχνει κλπ info. 

 Οθόνη χωρητικότητας, λειτουργία ευελιξίας. 
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Λειτουργία μπροστινού πίνακα 

 MIC Μικρόφωνο 

 Radio: Κάντε κλικ για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα 

 DVD: Κάντε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στο DVD 

 GPS: άντε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλοήγηση 

 BT: Κάντε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργεια BT 

 SD Card Slot: Εισαγάγετε κάρτα SD για χάρτη ή αρχεία 

 EJECT: Κάντε κλικ για να βγαλετε το δίσκο.  

 Menu: Κάντε κλικ για να μεταβείτε στο κύριο μενού / πατήστε παρατεταμένα για πρόσβαση στο 

"Αρχικο μενου". 

 Setup: Κάντε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρύθμισεις.  

 Play / Stop: άντε κλικ για αναπαραγωγή ή διακοπή του δίσκου.  

 Περιστροφικός επιλογέας (POWER): Κάντε κλικ για να ξεκινήσετε / Παρατεταμένο πάτημα για 

απενεργοποίηση / Περιστροφή για ρύθμιση της έντασης 

 Περιστροφικός διακόπτης (Σίγαση): Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Silent / Long Press 

για να απενεργοποιήσετε την οθόνη / Περιστροφή για να επιλέξετε πάνω ή κάτω 

 

 

Βασική λειτουργία  

 

 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της μονάδας 

Στη λειτουργία τερματισμού, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στη πρόσοψη  για να 

ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Εισαγάγετε το δίσκο CD και μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη 

μονάδα. Οταν λειτουργεί, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στη πρόσοψη  για να 

απενεργοποιήσετε τη μονάδα. 

 Ρύθμιση έντασης ήχου 

Γυρίστε το κουμπί επιλογής έντασης ήχου στη πρόσοψη (σε μερικά μοντελα υπαρχουν πλήκτρα 

ελέγχου έντασης ήχου VOL + / - στο μπροστινό πίνακα)  για να ρυθμίσετε την ένταση του 

μηχανήματος 

 Διακόπτης σίγασης 

Πατήστε το πλήκτρο MUTE στη πρόσοψη  για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση του συστήματος, 

πατήσετε ξανά ή ρυθμίσετε την ένταση ήχου,για να επαναφέρετε τον ήχο. 

 Διακόπτης φωτισμού 

Πατήστε το διακόπτη οπίσθιου φωτισμού (LIGHT) στη πρόσοψη ή το τηλεχειριστήριο για να 

ενεργοποιηθει / απενεργοποιήθει ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης. 

 Επιλογή πηγής αναπαραγωγής 
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Πατήστε το πλήκτρο SRC στην προσοψη ή στο κουμπί HOME για να αλλάξετε την κύρια σελίδα και 

την τρέχουσα κατάσταση. Με ραδιόφωνο, bluetooth, AV1, AV2, κινητή τηλεόραση, αναπαραγωγή 

κάρτας SD, USB, αναπαραγωγή δίσκου ή CDC changer. Πατηστε (  ) για επαναφορά στην κύρια 

σελίδα. Στο πλαίσιο αυτο, αγγίξτε διαφορετικά εικονίδια λειτουργίας επιλέξτε την κατάλληλη 

λειτουργία. Πατήστε (  ) για να μπείτε στο περιβάλλον εργασίας APP, μπορείτε να κατεβάσετε 

το λογισμικό ψυχαγωγίας και να το βάλετε σε αυτό το interface. Πατηστε κάθε εικονίδιο για 3 

δευτερόλεπτα για να αλλάξει το εικονίδιο θεση.Παρακαλω ελέγξτε τη λεπτομερή λειτουργία κάθε 

λειτουργίας σε επόμενα κεφάλαια.   

 

Main Interface 

 

 

APP Interface 

 

Λειτουργία DVD  

Σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας, τοποθετήστε απαλά το δίσκο σε υποδοχή DVD, ο δίσκος θα 

εισχωρήσει στην υποδοχή και στη συνέχεια θα γυρίσει αυτόματα στη λειτουργία DVD. Το προϊόν μας 

υποστηρίζει DVD / CD / MP3 / MP4 και άλλα φορμάτ όταν αγγίξετε την οθόνη, θα εμφανιστεί ένα 

μενού ελέγχου.  
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Λειτουργία μενού DVD:  

1.Previous  

2.FR   

3.Play/Pause   

4.Play/stop   

5.FF   

6.Next  

7.Language switch: Όταν υπάρχουν διάφορα είδη γλώσσας για επιλογή, 

8.Songs menu: Εμφανιζονται τιτλοι και ονοματα τραγουδιων.  

9. Μπορεί να επαναλάβει τραγούδια (Repeat) 

10.Composite key: Κάνοντας κλικ θα εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο, με διπλό κλικ θα εμφανιστεί ένα 

αριθμητικό πληκτρολόγιο.  

Λειτουργία ραδιοφώνου  

Κάντε κλικ στο κουμπί FM της πρόσοψης σε οποιαδήποτε λειτουργία ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του 

ραδιοφώνου στο κύριο μενού, ετσι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ραδιοφώνο. 

Το ραδιόφωνο χωρίζεται σε δύο μπαντες (Band) FM / AM (FM1-2-3, AM1-2) FM μπορεί να 

αποθηκεύσει 18 ραδιοφωνικόυς σταθμόυς, ΑΜ μπορεί να αποθηκεύσει 12 σταθμους. 

  

 

 

1.Χειροκίνητα πηγαίνει μπροστά ή πίσω ανά ένα δεκαδικό ψηφίο (π.χ. 0.1M).  

2.Search key: βρίσκει αυτόματα τον επόμενο σταθμό 

LOC: Βρίσκει μόνο του «ισχυρούς» τοπικούς σταθμούς  

ST:  Επιλογή stereo 

  

Λειτουργία Bluetooth  

Επιλέξτε την λειτουργία bluetooth, βρείτε το όνομα του προϊόντος Bluetooth και (κωδικος: 0000), 

ξεκινήστε τη λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου και στη συνέχεια, αναζητήστε τις συσκευές 

Bluetooth του προϊόντος. Στη συνέχεια, κάντε αντιστοίχιση (pairing). Το σύστημα υποστηρίζει 

τηλεφωνήματα, μουσική, τηλεφωνικό κατάλογο, λειτουργία εγγραφής τηλεφώνου. Mπορείτε να 

επιλέξετε κάθε λειτουργία στο εικονίδιο BT. 

 Ονομα της συσκευής 

Εμφανίζει το τρεχων ονομα Bluetooth της συσκευης 

 Κωδικος pin 

Εμφανίζει τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης αντιστοίχισης Bluetooth. 
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Κάντε κλικ στο σχήμα ή το βέλος στη δεξιά πλευρά για να εισαγάγετε τη λειτουργία αλλαγής κωδικού 

πρόσβασης. Εισάγετε 4 αριθμούς για να τροποποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης της 

συσκευής σας. 

 Αυτοματη σύνδεση 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο στη δεξιά πλευρά για να επιλέξετε αν θα συνδεθείτε αυτόματα στην 

τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.  

 Αυτόματη απάντηση 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο στη δεξιά πλευρά για να επιλέξετε αν θα απαντάτε αυτόματα σε κλήσεις 

Bluetooth. 

 

 

Λειτουργία βίντεο 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο βίντεο για αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο ή του αρχείου βίντεο SD / USB. 

Το προϊόν μας υποστηρίζει MP4, AVI και άλλες γνωστές μορφές και υποστηρίζει 1080P HD 

 

Αναπαραγωγή βίντεο 

 

 

  ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ  

  Προηγούμενο 

  Να σταματήσει 

  Αναπαραγωγή / παύση 

  Επόμενο  

  Διαγράψτε το επιλεγμένο αρχείο βίντεο στη λίστα αναπαραγωγής 

  Προσθήκη αρχείου βίντεο 

  Λιστα αναπαραγωγής 

 

Λειτουργία ήχου 
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Κάντε κλικ στο εικονίδιο μουσικής για αναπαραγωγή του ήχου ή του αρχείου ήχου SD / USB. Το 

προϊόν μας υποστηρίζει MP3, WMA και άλλο γνωστό format. 

 

 

 

 

  Επιλέξτε τρόπους αναπαραγωγής 

  Επιλέξτε λειτουργίες φωνής 

Προηγούμενο 

  Αναπαραγωγή / παύση 

  Επόμενο 

  Διαγράψτε το επιλεγμένο αρχείο ήχου στη λίστα αναπαραγωγής 

  Προσθήκη αρχείου ήχου 

  Λίστα αναπαραγωγής 

 

 

Λειτουργία DVR     

Αποθήκευση του βίντεο στην κάρτα χάρτη (map), αν το αρχείο βίντεο είναι πολύ μεγάλο, παρακαλώ 

χρησιμοποιήστε 8GB ή μεγαλύτερη κάρτα SD, τότε μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερα video.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υποδοχή USB στο προϊόν μας για να συνδέσετε το DVR 

(Το προϊόν μας θα εντοπίσει αυτόματα το DVR). 

     
 Έναρξη εγγραφής: 

Μπορείτε να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες φόντου, θα αποθηκεύσει αυτόματα το βίντεο όταν 

σταματήστε την εγγραφή. 

 Καταγεγραμμένη λίστα βίντεο: 

Εμφάνιση της ώρας, του γεωγραφικού μήκους, του γεωγραφικού πλάτους και της ταχύτητας στην 

αριστερή πλευρά της αναπαραγωγής 

 Εναλλαγή βίντεο εγγραφής από κάμερα. Διασύνδεση οθόνης βίντεο. 
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Διαχείριση αρχείων 

Μπορείτε να μετακινήσετε το αρχείο σας από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης 

 

 

 

  Επιλέξτε το κουμπί αρχείου 

  Αντιγράψτε το επιλεγμένο αρχείο 

  Επικολλήστε το αρχείο που αντιγράψατε 

  Διαγράψτε το επιλεγμένο αρχείο 

 

Εγκατάσταση λογισμικού 

Μπορείτε να κατεβάσετε κάποια εφαρμογή μέσω διαδικτύου ή από την κάρτα SD. Βρείτε την 

εφαρμογή και κατόπιν εγκαταστήστε την πατώντας παρατεταμένα το πακέτο εγκατάστασης APK 

(αρχείο εγκατάστασης λογισμικού). 

 

 

Εκμάθηση πλήκτρων τιμονιού  

Εισαγάγετε το μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε τη λειτουργία με το κουμπί. Πατήστε παρατεταμένα το 

πληκτρο στο τιμόνι, κάντε κλικ στο εικονίδιο που πρέπει να προγραμματιστεί. 

Εάν η ρύθμιση επιτύχει εμφανιζεται το σχετικό εικονίδιο 

στο μενού ρυθμίσεων. 
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Σύνδεση δικτύου 

Κάντε κλικ στο [εικονίδιο ρύθμισης], πληκτρολογήστε [WIFI & NETWORK interface], κάντε κλικ στο 

εικονίδιο WIFI για να επιλέξετε τη ρύθμιση [WIFI], αφού ανοίξετε τη ρύθμιση WIFI, το σύστημα θα 

αναζητήσει και θα συνδέσει το όνομα του ασύρματου δικτύου από μόνο του. Απλά πρέπει να 

επιλέξετε το όνομα και να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. 

 

Σύνδεση δικτύου 3G: 

Τοποθετήστε τον προσαρμογέα USB-3G, πληκτρολογήστε [WIFI & NETWORK interface], ανοίξτε το 

WIFI, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα, όταν εμφανιστεί το σύμβολο του WIFI στο επάνω μέρος της 

[Main interface]. 3G. 

 

Ρυθμίσεις συστήματος 

Υπάρχουν κάτω από τα στοιχεία του μενού ρύθμισης: 

 Ρυθμίσεις Wi-Fi: Ασύρματη Δικτύωση 

 Ρυθμίσεις ήχου: Υποστηρίζει διάφορα είδη ειδοποιήσεων κλήσης. 

 Ρυθμίσεις οθόνης: Υποστήριξη για τη ρύθμιση της φωτεινότητας και της δυναμικής της οθόνης. 

 Ρυθμίσεις αποθήκευσης: Ελέγξτε τη μνήμη της κάρτας SD και απεγκαταστήστε την κάρτα SD. 

 Διαχείριση εφαρμογών: Ελέγξτε την τρέχουσα κατάσταση, την κατανομή μνημης, την εκφόρτωση 

και τη διαχείριση της εγκατάστασης του λογισμικού. 

 Ρυθμίσεις ασφαλείας: Όλα τα προγράμματα επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές 

ρυθμίσεις. 

 Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου: Επιλέξτε γλώσσα και μέθοδο εισαγωγής. 

 Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας: Ρύθμιση ζώνης ώρας, ημερομηνίας και μορφής. 

 Συμβουλές του κουμπιού του μπροστινού πίνακα: Λειτουργία πλήκτρων πλήκτρων του 

μπροστινού πίνακα. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 

 Εάν στο προϊόν παρουσιάστηκε καποια από παρακάτω αποτυχίες, αντιμετωπίστε τα προβλήματα 

με τις παρακάτω λύσεις. 

 Εάν και πάλι δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα 

που έχ 

 ει εγκατασταθεί, αντί να προσπαθείσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. 

Δεν υπάρχει εικόνα, χωρίς ήχο, δεν υπάρχει ενδεικτική λυχνία： 

 Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι σε λειτουργία 

 Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη ή έχει καεί η ασφάλεια. 

 Ελέγξτε τη σύνδεση της πρίζας και φις 

Μόνο φωνή χωρίς εικόνα:  

 Ελέγξτε εάν η σύνδεση της εξόδου ήχου και της εισόδου ήχου της οθόνης είναι σωστή 

 Ελέγξτε εάν έχει καταστραφεί ο σύνδεσμος ήχου. 

 Ελέγξτε αν η ένταση ήχου έχει απενεργοποιηθεί ή έχει σβήσει. 

Μόνο φωνή χωρίς εικόνα:  

 Ελέγξτε εάν η σύνδεση της εξόδου βίντεο και της εισόδου βίντεο της οθόνης είναι σωστή. 

 Ελέγξτε εάν έχει καταστραφεί ο σύνδεσμος βίντεο. 

 Ελέγξτε εάν η ρύθμιση της εξόδου βίντεο είναι σωστή. 

Υπάρχει ένα ελάττωμα κατά την αναπαραγωγή βίντεο ή ήχου απο δισκο cd ή dvd: 

 Ελέγξτε εάν η ρύθμιση βίντεο στο μενού είναι σωστή ή υπάρχουν γρατζουνιές ή ακαθαρσίες στο 

δίσκο. 

 Ελέγξτε εάν η γωνία τοποθέτησης του προϊόντος είναι μικρότερη από 30 μοίρες. 

 Δεν εμφανίζεται σφάλμα δίσκων ή δίσκων. 

 Ελέγξτε αν υπάρχει αναπαραγωγή δίσκου. 

 Ελέγξτε αν ο δίσκος παίζει με την επάνω επιφάνεια ετικέτας. 

 Ελέγξτε αν ο δίσκος είναι παραμορφωμένος. 

 Ελέγξτε αν ο δίσκος παίζει είναι γρατζουνισμένος ή με ακαθαρσίες.  

 Ελέγξτε εάν η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, αν ναι, αντικαταστήστε έναν δίσκο. 

Περιμένετε έως ότου το προϊόν κρυώσει. 

 Αποτυχία κάθε πλήκτρου λειτουργίας: 

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή, στη συνέχεια πατήστε το πληκτρο reset  και  ενεργοποιήστε 

ξανά. 

 Καμμία λήψη σταθμού：  

 Ελέγξτε εάν η κεραία είναι σωστή ή αναζητήστε το κανάλι με το χέρoκηνιτα. 

 

Performance Index   

Normal parameters:  

 Power Voltage         ---- 13.8V DC  

 Power output          ---- 4CH x 45W  

Hardware parameters: 

File formate           ---- DVD/VCD/CD/MP4/AVI/MP3/WMA/JPG/BMP 

Video system          ---- 24BIT/ 96KHZ 

DISC in system        ---- automatic/manual 

Video parameters: 



10 
 

Analogous output      ---- 2.0Vrms 

Frequency Response   ----20Hz- 20KHz 

SNR                  ---- 70DB 

Degree of Separation   ---- 60DB 

Audio parameters: 

Frequency  Response   ---- 42HZ - 20KHZ 

SNR                   ---- 70DB 

Degree of Separation     ---- 60DB 

Απαιτήσεις εγκατάστασης 

 Για λόγους ασφάλειας συνιστάται ιδιαίτερα το προϊόν να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο 

προσωπικό ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 

 Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας, για να αποφύγετε πρόσθετη ζημιά 

ή ατύχημα. 

 Ξεκινήστε τον κινητήρα πριν εγκαταστήσετε το προϊόν και, στη συνέχεια, ελέγξτε τα εμφάνη 

χαρακτηριστικα. Μετά από αυτό, ελέγξτε όλα τα κουμπιά στο αυτοκίνητο. Ελέγξτε αν υπάρχουν 

γρατσουνιές έξω ή μέσα στην επιφάνεια του αυτοκινήτου. Εάν ναι, θα πρέπει να ειδοποιείσετε 

αμέσως τον πελάτη. 

 Πριν την αποσυναρμολόγηση, ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να πάρει όλα τα μεταλλικά ή άλλα 

σκληρά αντικείμενα για να αποφύγετε φθορες στο κάθισμα ή την εσωτερική επένδυση στο 

αυτοκίνητο και να μην υποστεί ζημιά κατά την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος. 

 Τοποθετήστε τα εξαρτήματα μακριά κατά την εγκατάσταση, για να αποφύγετε τη φθορά του 

εσωτερικού περιβλήματος. Για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα, η σύνδεση πρέπει να γίνει καλά με 

μονωμένα καλωδια.  

 Μην συνδέετε ή τραβάτε τα καλώδια ή τα αξεσουάρ που εγκαταστησατε όταν βρίσκεστε σε 

κατάσταση εκκίνησης, για να αποφύγετε την καταστροφή του κεντρικού υπολογιστή και των 

εξαρτημάτων που έχουν υποστεί βλάβη. 

 Βάλτε το αυτοκίνητο στην όπισθεν ταχύτητα, όταν τοποθετείτε κάμερα οπίσθιας προβολής για 

ελεγχο. 

Τοποθετηση κεραις gps:  

 Ξεχωρίστε την GPS κεραία και το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη σύνδεση για την αποφυγή 

παρεμβολών σήματος. 

 Όταν εγκαταστήσετε την κεραία GPS, παρακαλούμε τοποθετήστε την οριζόντια. 

 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης: Ελεγχος της τοποθέτησης του GPS και της λήψης 

σήματος. 

 

 

 

 

Καλή διασκέδαση 

www.digitaliq.gr 

 

http://www.digitaliq.gr/

