
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Θερμή προτροπή 

 

Για την ασφάλεια σας μην παρακολουθείτε βίντεο και μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κατά την 

οδήγηση; Κατα την οδήγηση, προσαρμόστε τον ήχο στο επίπεδο όπου μπορείτε να ακούτε 

ξεκάθαρα τους εξωτερικούς ήχους. Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το 

εγχειρίδιο και άλλα εγχειρίδια του λειτουργικού συστήματος για να κατανοήσετε το εγχειρίδιο 

χρήσης και τις σχετικές συμβουλές ασφαλείας και προειδοποιητικά συνθήματα στο μηχάνημα. 

Μετά την ανάγνωση, τοποθετήστε το σε βολικό μέρος για αναφορά ανά πάσα στιγμή. 

1. Δώστε προσοχή στην ασφάλεια της κυκλοφορίας πρώτα. 

2. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη λειτουργία του συστήματος, παρκάρετε το 

αυτοκίνητό σας σε ασφαλές μέρος πριν από τη λειτουργία. 

3. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το μηχάνημα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει 

τραυματισμό και ζημιά στο μηχάνημα. 

4. Ακολουθήστε τους κανόνες κυκλοφορίας όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 

δορυφορικής πλοήγησης. 

5. Μην χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου απαγορεύεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός ή 

απαγορεύονται γυμνές φλόγες, όπως βενζινάδικα, οινοποιεία, περιοχές με έντονες 

ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές κ.λπ., διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Μην 

συντηρείτε και μην εγκαθιστάτε μόνοι σας τη μηχανή. Μην εγκαθιστάτε ή επισκευάζετε 

το μηχάνημα όταν είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία. Είναι πολύ επικίνδυνο να 

εγκατασταθεί και να συντηρηθεί το μηχάνημα από προσωπικό που δεν έχει εκπαιδευτεί 

στην εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή αξεσουάρ οχημάτων ή δεν έχει εμπειρία. 

6. Μην εγκαταστήσετε το μηχάνημα ή μην το αποθηκεύσετε σε άμεσο ηλιακό φως, μην το 

βάζετε σε άλλες επικίνδυνες ουσίες στο περιβάλλον, ειδικά στην οθόνη LCD, εάν η 

εγκατάσταση της οθόνης LCD βρίσκεται κοντά στον εξαερισμό του κλιματισμού, 

διατηρήστε δροσερό και ζεστό (να φυσάει αέρας απευθείας στο μηχάνημα), 

διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, ακόμη και να βλάψει το 

αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. 

7. Μην γρατσουνίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα και μην πιέζετε την οθόνη με 

σκληρά αντικείμενα, διαφορετικά η οθόνη ή η οθόνη αφής θα καταστραφεί. 

8. Προκειμένου να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία του μηχανήματος και να 

αποφευχθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, μην εκθέτετε το μηχάνημα σε υγρό αέρα, πόσο 

μάλλον να ρίξετε υγρό στο μηχάνημα. 

 

 

 

 



 

 

Συμβουλές και προειδοποιήσεις 

Για να δώσετε έμφαση σε μερικές από τις σημαντικές πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήστη, 

δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν βλέπετε αυτήν τη σημαία, αντιπροσωπεύει κάποιες σημαντικές 

προειδοποιήσεις και άμεσες πληροφορίες. 

Σημείωση: Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των λειτουργιών του προϊόντος, αυτό το εγχειρίδιο 

προορίζεται μόνο για αναφορά. 

Θέματα που χρειάζονται προσοχή 

Σημείωση ασφαλείας 

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση. Συνιστάται η εγκατάσταση 

αυτού του μηχανήματος από επαγγελματία. 

Αυτό το μηχάνημα είναι κατάλληλο για ενσωματωμένο σύστημα τροφοδοσίας 12V (απαιτείται 

καλώδιο γείωσης). Μην εγκαταστήσετε αυτήν τη συσκευή σε όχημα 24V, διαφορετικά το 

μηχάνημα θα υποστεί ζημιά. 

Μην αλλάζετε την ασφάλεια ισχύος χωρίς επαγγελματική καθοδήγηση. Η ακατάλληλη χρήση της 

ασφάλειας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα ή να προκαλέσει πυρκαγιά. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας, οι οδηγοί δεν 

επιτρέπεται να παρακολουθούν προγράμματα και να χειρίζονται το μηχάνημα κατά την οδήγηση, 

ώστε να αποφεύγονται περιττά ατυχήματα. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η κανονική χρήση του προϊόντος, προτιμήστε την 

επαγγελματική εγκατάσταση του προϊόντος. Μην αποσυναρμολογήσετε και επισκευάστε το 

μηχάνημα μόνοι σας, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στο μηχάνημα ή ατύχημα. Για λεπτομέρειες, 

συμβουλευτείτε το τοπικό επαγγελματικό κατάστημα ήχου αυτοκινήτων. 

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον ή νερό για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, άλλες 

ανεπιθύμητες ζημιές ή πυρκαγιά. 

Σημείωση: Προκειμένου να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα, θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε το 

αυτοκίνητο και να αποσυνδέσετε τα ACC και B + πριν από την εγκατάσταση. 

Το μηχάνημα έχει επαναφερθεί  

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Η μονάδα πρέπει να υποστεί επαναφορά πριν από την πρώτη χρήση του τοπικού 

συστήματος ή μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας. 

2. Όταν η λειτουργία του μηχανήματος είναι μη φυσιολογική, πρέπει να γίνει επαναφορά 

του μηχανήματος. 

3. Κάντε κλικ στο "επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων" στη διεπαφή ρύθμισης για να 

επαναφέρετε το μηχάνημα στην αρχική εργοστασιακή κατάσταση. Πατήστε το κουμπί 

RESET στον πίνακα με μυτερό αντικείμενο ή κάντε κλικ στο System RESET στις Ρυθμίσεις 

συστήματος. Το μηχάνημα θα συνεχίσει τη διακοπή λειτουργίας και θα επιστρέψει στην 

αρχική κατάσταση του εργοστασίου. 

Σημείωση: Εάν πατήσετε το κουμπί RESET και επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα 

χάσετε την προηγούμενη ώρα και τις τιμές ρύθμισης. 

Functional operation 

 

Κυρίως μενού 

Αρχικά, εμφανίστε το κύριο μενού, επιστρέψτε στην κύρια διεπαφή με άγγιγμα, επιστρέψτε στο 

προηγούμενο μενού με άγγιγμα και κλείστε την οθόνη με άγγιγμα, όπως φαίνεται παρακάτω 

 

 



 

 

 

 

 

 

Αγγίξτε το , σύρετε το αριστερό ή το δεξί δάχτυλο και, στη συνέχεια, μπορείτε να γνωρίζετε 

καθαρά τις διαδικασίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο 

 

Σύρετε από πάνω προς τα κάτω, μπορείτε να δείτε μια γραμμή ειδοποιήσεων συστήματος στη 

σελίδα. Έτσι είναι πιο εύκολη η λειτουργία της διεπαφής των εφαρμογών 

 



 

 

Αυτό το σύστημα που είναι τοποθετημένο στο όχημα υποστηρίζει επικοινωνία πλήρους δικτύου 

4G, έλεγχο φωνής και φωνής, συσκευή εγγραφής δεδομένων αυτοκινήτου (προαιρετικό), εικόνα 

οπισθοπορείας (προαιρετικό), σύνδεση κινητού τηλεφώνου, Bluetooth, online μουσική, 

πλοήγηση στο διαδίκτυο και άλλες λειτουργίες. Κάντε κλικ στο "Εφαρμογή" στο κύριο μενού για 

να μπείτε στη διεπαφή της εφαρμογής. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο κάθε ενότητας, μπορείτε να 

εισαγάγετε τις σχετικές λειτουργίες για χρήση. Σε οποιαδήποτε κατάσταση, σύρετε τη σελίδα 

από πάνω προς τα κάτω και πατήστε το βασικό πλήκτρο μενού ή το πλήκτρο επιστροφής για να 

επιστρέψετε στην κύρια διεπαφή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

 

 

 

Ρυθμίσεις συστήματος 

Κάντε κλικ στο "Ρυθμίσεις" στη διεπαφή του κύριου μενού για να μπείτε στη διεπαφή Ρυθμίσεις 

συστήματος, η οποία περιλαμβάνει λειτουργίες δικτύου, γλώσσας, ήχου, συστήματος και άλλων 

πληροφοριών συστήματος. Κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις ήχου" στην οθόνη για είσοδο 

στη δευτερεύουσα διεπαφή μενού των ρυθμίσεων πλοήγησης και ούτω καθεξής, όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα:



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Βluetooth 

 

Κάντε κλικ στο "Bluetooth" στην κύρια διεπαφή συστήματος για να εισέλθετε στη διεπαφή 

εφαρμογής Bluetooth 



 

 

 

 

 

 

 

 Πατήστε αυτό το κουμπί για την τηλεφωνική κλήση 

 Αυτό είναι το κουμπί κλεισίματος 

 

Στη διεπαφή Bluetooth, κάντε κλικ στο "Μουσική Bluetooth" για να εισέλθετε στη διεπαφή 



 

 

αναπαραγωγής μουσικής Bluetooth. 

1.  Κουμπί αναπαραγωγής / παύσης μουσικής Bluetooth 

2.  Μουσική Bluetooth στο πρώτο παιχνίδι 

3.   Παίξτε την επόμενη μουσική Bluetooth 

Ταινία 

Κάντε κλικ στην επιλογή "Ταινία" στην κύρια διεπαφή και εισαγάγετε τη διεπαφή 

αναπαραγωγής βίντεο. Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία βίντεο που παρέχονται από το 

σύστημα ή τα αρχεία πολυμέσων στην εξωτερική κάρτα SD και USB. Υποστήριξη AVI, MP4, RMVB 

και άλλες μορφές. Κάντε διπλό κλικ στην οθόνη για να εμφανιστεί η κατάσταση πλήρους οθόνης. 

Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε περιοχή αφής κάτω από την πλήρη οθόνη για να επιστρέψετε 

απευθείας στη διεπαφή λειτουργίας

Local music 

Κάντε κλικ στην επιλογή "Τοπική μουσική" στην κύρια διεπαφή για αναπαραγωγή των αρχείων 

βίντεο και ήχου που παρέχονται από το σύστημα ή την εξωτερική κάρτα SD και τα αρχεία βίντεο 

και ήχου σε USB, υποστηρίζοντας MP3, WAV, MID και άλλες μορφές

 



 

 

ES file browser 

Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή» στη διεπαφή του κύριου μενού και εισαγάγετε το εικονίδιο του 

προγράμματος περιήγησης αρχείων ES. Η διαχείριση αρχείων μπορεί να αντιγράψει τα 

περιεχόμενα της τοπικής μνήμης στη μνήμη κεντρικού υπολογιστή 

 

Digital instrument 

 

Κάντε κλικ στο ψηφιακό όργανο στην κύρια διεπαφή για να εισέλθετε στη διεπαφή εφαρμογής. 

Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει δυναμική απεικόνιση της ταχύτητας του κινητήρα, της ταχύτητας, 

της υπόλοιπης κατανάλωσης καυσίμου και της θερμοκρασίας εκτός του οχήματος

 Σύνδεση κινητού τηλεφώνου 

Κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση κινητού τηλεφώνου" στην κύρια διεπαφή για να εισέλθετε 

στη διεπαφή της εφαρμογής. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει τρόπους σύνδεσης USB και WIFI, 

καθώς και Android και iPhone. 

 

 

 



 

 

Functional parameters 

Προδιαγραφές 

Τάση λειτουργίας: DC 12V 

Εύρος τάσης λειτουργίας: 9V~16V 

Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας: 3A 

Video 

Πρότυπο：AHD，NTSC，PAL（Αυτόματη αναγνώριση） 

Εισαγωγή: 1VP-p (75 ohms) 

Ενότητα οθόνης 

Μέγεθος οθόνης: 8.8 "/10.25" /12.3" 

Τύπος οθόνης: TFT/IPS 

Ανάλυση: 1280*480P/1920*720P 

Περιβάλλον 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃~+70℃ 

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30℃~+85℃ 

Υγρασία εργασιών: 45%-80% 

Υγρασία αποθήκευσης: 30%-90% 

 

Συχνές ερωτήσεις 

1. Πρόβλημα: δεν υπάρχει απάντηση στη λειτουργία του κουμπιού (το πρωτόκολλο δεν 

λειτουργεί), η ανώμαλη οθόνη και η πολύχρωμη οθόνη 

Αιτία: Η ρύθμιση του μοντέλου αυτοκινήτου είναι λανθασμένη 

Λύση: Εισαγάγετε το εργοστάσιο για να ρυθμίσετε το αυτοκίνητο 

 

2. Πρόβλημα: No Bluetooth 

Αιτία: Χωρίς σύζευξη Bluetooth και σύνδεση με το τηλέφωνο 

Λύση: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Bluetooth και ελέγξτε το όνομα και τον κωδικό 

πρόσβασης του μηχανήματος. 

 

 

 

 



 

 

3. Πρόβλημα: Δεν υπάρχουν σήματα πλοήγησης 

Αιτία: Δεν είναι ενσωματωμένη κεραία πλοήγησης ή δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η κεραία 

GPS 

Λύση: Ενσωματώστε σωστά την κεραία GPS 

 

4. Πρόβλημα: Το GPS δεν εντοπίζει 

Αιτία: το σήμα GPS της τοποθεσίας είναι κακή ή η κεραία GPS δεν είναι σωστά 

συνδεδεμένη 

Λύση: Μετακινήστε την τοποθεσία ή αντικαταστήστε την κεραία GPS ή επανασυνδέστε 

την κεραία GPS. 

 

5. Πρόβλημα: Η κάμερα δεν έχει προβολή βίντεο 

Αιτία: Ο τύπος της αυτόματης εγγραφής δεδομένων δεν έχει επιλεγεί σωστά 

Λύση: Στις Ρυθμίσεις συστήματος - Ρυθμίσεις εργοστασίου - Ρυθμίσεις σχετικές με το 

ARM - Ρυθμίσεις κάμερας - Επιλέξτε συσκευή εγγραφής USB ή συσκευή εγγραφής CVBS 

 

6. Πρόβλημα: Δεν έχει εικόνα η όπισθεν 

Αιτία: Η αντίστροφη κάμερα δεν έχει επιλεγεί σωστά 

Λύση: Μεταβείτε στις ρυθμίσεις astern και επιλέξτε την αρχική ή την πίσω κάμερα 


