
 

 

 

                                             

                        
Οδηγίες λειτουργίας  

 

Android 10 Q 

 
 

Android your car 

 

 

 

 

www.digitaliq.gr



 

 

Μέτρα ασφαλείας 

1. Το προϊόν μας είναι κατάλληλο μόνο με τάση τροφοδοσίας αυτοκινήτου 12V 

(απαιτείται γείωση). Παρακαλούμε μην εγκαταστήσετε το προϊόν μας σε φορτηγό ή 

λεωφορείο απευθείας ή θα υποστεί ζημιά. 

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

απαγορεύεται από τους κρατικούς νόμους. 

3. Δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να τροποποιήσετε την ασφάλεια ασφάλισης χωρίς 

την καθοδήγηση του επαγγελματικού προσωπικού ή θα βλάψει το προϊόν ή τη 

φωτιά. 

4. Για χάρη της δικής σας ασφάλειας και αποφυγής παραβίασης των κανόνων 

κυκλοφορίας, παρακαλούμε μην παρακολουθείτε βίντεο ή χειρίζεστε τη μονάδα 

κατά την οδήγηση, για να αποφύγετε τροχαίο ατύχημα. 

5. Για την ασφάλεια και την κανονική χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται 

ιδιαίτερα η τοποθέτηση του προϊόντος από επαγγελματικό προσωπικό ή 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Μην αποσυναρμολογήσετε ή επιδιορθώσετε το 

προϊόντος για να αποφύγετε πρόσθετη ζημιά ή ατύχημα. Οποιαδήποτε λεπτομερή 

πληροφορία, συμβουλευτείτε τον τοπικό επαγγελματία αντιπρόσωπο Car DVD. 

6. Μην τοποθετείτε το προϊόν όπου θα υποστεί υγρασία ή νερό, για να αποφύγετε 

ηλεκτροπληξία, ζημιά ή ακόμα και φωτιά λόγω βραχυκυκλώματος. 

7. Η λειτουργία οπίσθιας προβολής, η οποία χρησιμοποιείται μόνο για την 

αντιστροφή της υποβοήθησης, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη εάν υπάρχει 

ατύχημα με την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. 

 

Σημείωση: Για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα, παρακαλούμε να σταματήσετε το 

αυτοκίνητό σας και να αποσυνδέσετε το ACC και το B + πριν την εγκατάσταση. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
Παρουσίαση προιόντος  

• Υψηλής ευαισθησίας οθόνη αφής χωρητικότητας με επαφή πολλαπλών 

σημείων 

• Super μνήμη αποθήκευσης 16 GB 

• Τέλεια συμβατότητα με τα αρχεία οδήγησης, μετά την αντιστροφή 

• Ενσωματωμένες λειτουργίες: Πλοήγηση GPS, WI-FI, DVD player, Ραδιόφωνο, 

Bluetooth, 

USB / SD κ.λπ. 

  Έκδοση λειτουργικού συστήματος: Android 10 

• Υποστήριξη του τελευταίου συστήματος Android 10 και με ασύρματη 

μετάδοση ήχου και εικόνας, το κινητό τηλέφωνο μπορεί να είναι 

συγχρονισμός με το DVD, ακόμα περισσότερο δείχνουν τη γοητεία της 

εποχής της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

• Πλοήγηση: υποστηρίξτε πλήρως όλα τα μεγάλα λογισμικά πλοήγησης στην 

αγορά, ελεύθερα να ορίσετε τη διαδρομή πλοήγησης, επιλέξτε την 

προτεραιότητα της φωνής πλοήγησης. 

• Μπορεί να επιλέξει διαφορετική οθόνη εκκίνησης, υποστήριξη πολλαπλών 

γλωσσών 

• Διεπαφή χρήστη που σχεδιάστηκε από μια επαγγελματική ομάδα, 

διαφάνεια, πολλαπλές καινοτομίες 

• Λογισμικό συστήματος, Ειδικά βελτιστοποιημένο σχεδιασμό GUI, εξαιρετικά 

γρήγορο και εκθαμβωτικό εφέ σύμπτωσης, συγκρίσιμο με την ομαλή 

λειτουργία της εμπειρίας συστήματος Android 

• Ειδικά βελτιστοποιημένο λειτουργικό σύστημα, εκκίνηση γρήγορα, με 

πολλαπλά προγράμματα προστασίας και ποτέ δεν χάθηκε. η επαναφορά της 

μονάδας σε κάθε εκκίνηση, η βέλτιστη μνήμη, ο 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 αναστροφής, 



 

 

κλιματισμό κατάσταση, FM δείχνουν κλπ info. 

• Χωρητικότητα οθόνη, λειτουργία ευελιξία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία του μπροστινού πίνακα 

• MIC: Μικρόφωνο 

• Ραδιόφωνο: Κάντε κλικ για να μεταβείτε στο ραδιόφωνο 

• DVD: Κάντε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διασύνδεση DVD 

• GPS: Κάντε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή πλοήγησης / 

Μεγάλο πάτημα για να διορθωθεί 

• BT: Κάντε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή BT 

• Υποδοχή κάρτας SD: Εισαγάγετε κάρτα SD για χάρτη ή αρχεία 

• EJECT: Κάντε κλικ για έξοδο από το δίσκο. 

• Μενού: Κάντε κλικ για πρόσβαση στο Κύριο μενού / Μεγάλο πάτημα για 

πρόσβαση στο "Αρχική". 

• Ρύθμιση: Κάντε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή ρύθμισης. 

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

• Περιστροφικός επιλογέας (POWER): Κάντε κλικ για να ξεκινήσετε / Πατήστε 

παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε / Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε την 

ένταση 

• 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Βασικές λειτουργίες 

• Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της μονάδαςΡύθμιση έντασης ήχου 



 

 

Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης έντασης ήχου στον μπροστινό πίνακα (ορισμένα 

κουμπιά ελέγχου έντασης ήχου είναι το πλήκτρο VOL + / - στον μπροστινό πίνακα) ή 

πατήστε το πλήκτρο VOL + / - στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση του 

μηχανήματος. 

• Διακόπτης σίγασης 

Πατήστε το πλήκτρο MUTE στον πίνακα ή το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε 

τη σίγαση του συστήματος, πατήστε το ξανά ή ρυθμίστε την ένταση του ήχου, 

μπορείτε να επαναφέρετε τον ήχο. 

• Διακόπτης φωτισμού 

Πατήστε το διακόπτη οπίσθιου φωτισμού (LIGHT) στον πίνακα πλήκτρων ή το 

τηλεχειριστήριο μπορεί να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τον οπίσθιο φωτισμό 

της οθόνης. 

• Επιλογή πηγής αναπαραγωγής 

Πατήστε το πλήκτρο SRC στον μπροστινό πίνακα ή το κουμπί HOME για να αλλάξετε 

την κύρια σελίδα και την τρέχουσα λειτουργία. Με ραδιόφωνο, Bluetooth, AV1, AV2, 

κινητή τηλεόραση, αναπαραγωγή κάρτας SD, USB, αναπαραγωγή δίσκων ή CDC 

changer, πατήστε (  ) για να επιστρέψετε στην κεντρική σελίδα. Στο πλαίσιο 

αυτής της διεπαφής, αγγίξτε διαφορετικά εικονίδια λειτουργίας επιλέξτε την 

κατάλληλη διεπαφή. Πιέστε προς τα αριστερά για να εισέλθετε στη διεπαφή APP, 

μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό ψυχαγωγίας και να βάλετε αυτό το interface. 

Press κάθε εικονίδιο για 3 δευτερόλεπτα μπορεί να αλλάξει το εικονίδιο 

place.Please ελέγξτε τη λεπτομερή λειτουργία κάθε λειτουργίας σε επόμενα 

κεφάλαια. slide touch Αρχική σελίδα μπορεί να αλλάξει διαφορετική αρχική σελίδα. 



 

 

Κεντρικό 

μενού

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APP (application) μενού λειτουργιών  



 

 

   

 

 

 

DVD λειτουργία 

 Σε οποιαδήποτε διασύνδεση, τοποθετήστε απαλά το δίσκο στην υποδοχή DVD, 

ο δίσκος θα μπλοκάρει στο προϊόν και στη συνέχεια θα γυρίσει αυτόματα στη 

διασύνδεση DVD. το προϊόν μας υποστηρίζει DVD / CD / MP3 / MP4 και άλλες 

μορφές? όταν αγγίξετε την οθόνη, θα εμφανιστεί ένα μενού ελέγχου. 



 

 

 

 

Διακοπή λειτουργίας μενού: 

1.Playlist  2.Last  3.FR  4.Play/Pause  5.Play/stop  6.FF  7.Next  

7.Caption διακόπτης: Όταν υπάρχουν πολλοί βασιλείς της λεζάντας για την επιλογή 

του 

κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αλλάξετε τη λεζάντα. 

8. Διακόπτης γλώσσας: Όταν υπάρχουν διάφορα είδη γλώσσας για επιλογή, 

κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να αλλάξετε τη γλώσσα. 

9. Μενού Songs: Εμφανισμένα κεφάλαια τραγουδιών & όνομα. 

10.Μπορεί να επαναλάβει τραγούδια από το Α στο Β 

11.Composite κλειδί: Κάντε κλικ στο θα εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο 

προσανατολισμού, διπλό κλικ θα εμφανιστεί ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο. 

 

 

 

 

 

 

 

Radio λειτουργία   
 Κάντε κλικ στο κουμπί FM του πλαισίου σε οποιαδήποτε διασύνδεση ή κάντε 

κλικ στο εικονίδιο ραδιοφώνου στο κύριο μενού, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη 



 

 

διεπαφή ραδιοφώνου. 

 Ραδιόφωνο χωρίζεται σε δύο ζώνες FM / AM (FM1-2-3, AM1-2)? Το FM μπορεί 

να αποθηκεύσει 18 έγκυρους ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

 

 

1. Πίσω 0.1M όταν χρησιμοποιείτε χειροκίνητη αναζήτηση. 

2. Βγείτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό όταν χρησιμοποιείτε χειροκίνητη αναζήτηση. 

3.Κλειδί αναζήτησης: κάντε κλικ σε αυτό, έπειτα ξεκινήστε τον αυτόματο 

ραδιοφωνικό σταθμό αναζήτησης, κάντε κλικ ξανά, σταματήστε την αυτόματη 

αναζήτηση. 

4. Προωθήστε έναν ραδιοφωνικό σταθμό όταν χρησιμοποιείτε χειροκίνητη 

αναζήτηση. 

5.Για προώθηση 0.1M όταν χρησιμοποιείτε χειροκίνητη αναζήτηση. 

LOC: Ανοίξτε τη λειτουργία πολύ μικρής εμβέλειας. 

ST: Αλλαγή stereo   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bluetooth λειτουργία  

Εισαγάγετε τη διασύνδεση bluetooth, βρείτε το όνομα του προϊόντος Bluetooth και 

(όπως: 0000), ξεκινήστε τη λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, 

αναζητήστε τις συσκευές Bluetooth του προϊόντος και, στη συνέχεια, κάντε 

αντιστοίχιση. Το σύστημα υποστηρίζει τηλεφωνικές κλήσεις, μουσική, τηλεφωνικό 

κατάλογο, λειτουργία εγγραφής τηλεφώνου, μπορείτε να επιλέξετε κάθε λειτουργία 

στο εικονίδιο διεπαφής BT. 

   Ονομα της συσκευής 

Εμφανίστε το τρέχον όνομα συσκευής Bluetooth. 

   Κωδικό PIN 

Εμφανίζει τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης αντιστοίχισης Bluetooth. 

Κάντε κλικ στο σχήμα ή το βέλος στη δεξιά πλευρά για να εισαγάγετε τη λειτουργία 

αλλαγής κωδικού πρόσβασης Εισάγετε τυχόν 4 αριθμούς για να τροποποιήσετε τον 

κωδικό πρόσβασης σύνδεσης της συσκευής σας. 

   Αυτόματη σύνδεση 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο διακόπτη στη δεξιά πλευρά για να επιλέξετε αν θα 

συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή 

   Αυτόματη απάντηση 

Κάντε κλικ στο διακόπτη στη δεξιά πλευρά για να επιλέξετε αν θα απαντάτε 

αυτόματα σε κλήσεις Bluetooth 

 

 



 

 

 
 

 

 

Video λειτουργία     

Κάντε κλικ στο εικονίδιο βίντεο για αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο ή του αρχείου 

βίντεο SD / USB. 

 Το προϊόν μας υποστηρίζει MP4, AVI και άλλα γνωστά μορφή και υποστηρίζει 

1080P HD  αναπαραγωγή 

βίντεο.

 

 

• ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ 

• Λειτουργία αναπαραγωγής 

• Προηγούμενος 

• Να σταματήσει 

• Αναπαραγωγή / παύση 

• Επόμενο 

• Διαγράψτε το επιλεγμένο αρχείο βίντεο στη λίστα αναπαραγωγής. 

• Προσθήκη αρχείου βίντεο 

• Λίστα αναπαραγωγής 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio λειτουργία   
Κάντε κλικ στο εικονίδιο μουσικής για αναπαραγωγή του αρχείου ήχου ή του 

αρχείου ήχου SD / USB. Το προϊόν μας υποστηρίζει MP3, WMA και άλλο γνωστό  

σχήμα.

 

 

 

• Επιλέξτε τρόπους αναπαραγωγής 

• Επιλέξτε λειτουργίες φωνής 

• Προηγούμενος 

• Αναπαραγωγή / παύση 

• Επόμενο 

• Διαγράψτε το επιλεγμένο αρχείο ήχου στη λίστα αναπαραγωγής. 

• Προσθήκη αρχείου ήχου 

• Λίστα αναπαραγωγής 

• Λειτουργία αναπαραγωγής 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVR λειτουργία       
Από την αποθήκευση του βίντεο δίσκου στην κάρτα χάρτη, το αρχείο βίντεο θα είναι 

πολύ μεγάλο, γι 'αυτό παρακαλώ χρησιμοποιήστε 8GB ή μεγαλύτερη κάρτα SD, τότε 

μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερο βίντεο. (εσύ 

μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε υποδοχή USB στο προϊόν μας για να 

συνδέσει το DVR, το προϊόν μας θα εντοπίσει αυτόματα το DVR.)   

 

 

   

• Έναρξη εγγραφής: 

• Μπορείτε να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες φόντου, θα αποθηκεύσει αυτόματα 

το βίντεο όταν 

• διακοπή της εγγραφής. 



 

 

• Καταγραμμένη λίστα βίντεο: 

• Εμφάνιση της ώρας, του γεωγραφικού μήκους, του γεωγραφικού πλάτους και 

της ταχύτητας στην αριστερή πλευρά της διεπαφής αναπαραγωγής. 

• Εναλλαγή βίντεο εγγραφής από πολυ-κάμερα. Διασύνδεση βίντεο 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 την εφαρμογή μέσω διαδικτύου ή να συνδεθείτε με PC 

εφαρμογή στον δίσκο U ή στην κάρτα SD, τοποθετήστε την στην υποδοχή 

αυτοκινήτου του προϊόντος. 

 Βρείτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε τη πατώντας πατημένο 

το πακέτο εγκατάστασης APK. 

Εγκατάσταση εφαρμογής εφαρμογών 

 

 

Προγραμματισμός τιμονιού 

Εισαγάγετε το μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε τη λειτουργία με το κουμπί. Επαναφέρετε 

το τιμόνι, στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα κάθε κουμπί στο τιμόνι, κάντε κλικ 

στο αντίστοιχο εικονίδιο το μενού ρύθμισης εν τω μεταξύ. Εάν η ρύθμιση επιτύχει, 

το σχετικό εικονίδιο στο μενού ρυθμίσεων. 



 

 

Λειτουργία τιμονιού  

 
Σύνδεση δικτύου 

WIFI connection：  

Κάντε κλικ στο [εικονίδιο ρύθμισης], πληκτρολογήστε [ΔΙΚΤΥΟ & Διαδίκτυο], 

κάντε κλικ στο [WIFI icon] 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. 

 

 



 

 

 

3G σύνδεση δικτύου:  

Τοποθετήστε τον προσαρμογέα USB-3G, πληκτρολογήστε [WIFI & 

NETWORK interface], ανοίξτε το WIFI, μόλις περιμένετε 15 δευτερόλεπτα, 

όταν εμφανιστεί το σύμβολο του WIFI στο επάνω μέρος της [Main interface] 

3G. 
Ρυθμίσεις συστήματος 

Υπάρχουν  στο μενού ρύθμισης: 

• Ρυθμίσεις WIFI: Wireless & Networking; 

• Ρυθμίσεις ήχου: Υποστηρίξτε διαφορετικά 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 

πόρων, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 
 
Αντιμετώπιση προβλημάτων  

Εάν το προϊόν παρουσιάσει κάποια από τις κάτωθι δυσλειτουργίες ακολουθείστε τα 

παρακάτω .. 

Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο 

κέντρο συντήρησης, αντί να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν μόνοι σας. 

 

Δεν υπάρχει εικόνα, Δεν υπάρχει ήχος, Δεν υπάρχει ενδεικτική λυχνία: 

    Ελέγξτε εάν έχει ανοίξει ο έλεγχος ισχύος 

    Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά ή έχει διογκωθεί η 

ασφάλεια. 

    Ελέγξτε τη σύνδεση της πρίζας και του ρευματολήπτη. 

 

Μόνο εικόνα χωρίς φωνή: 

   Ελέγξτε εάν η σύνδεση της εξόδου ήχου και της εξόδου ήχου του monitor is 

correct.  

   Ελέγξτε εάν έχει καταστραφεί ο σύνδεσμος ήχου. 

   Ελέγξτε αν η ένταση ήχου έχει απενεργοποιηθεί ή έχει σβήσει.   

 

Μόνο φωνή χωρίς εικόνα: 

  Ελέγξτε αν η σύνδεση της εξόδου βίντεο και της εξόδου βίντεο της οθόνης είναι 

σωστή. 

  Ελέγξτε εάν έχει καταστραφεί ο σύνδεσμος βίντεο. 

  Ελέγξτε εάν η ρύθμιση της εξόδου βίντεο είναι σωστή. 

Υπάρχει ελάττωμα κατά την αναπαραγωγή βίντεο ή ήχου: 

  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 εάν υπάρχει αναπαραγωγή δίσκου. 

  Ελέγξτε αν ο δίσκος παίζει με μια 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 

Παίξτε ξανά περιμένετε έως ότου το προϊόν κρυώσει. 

  Οι εργασίες απομακρυσμένου ελέγχου ασυνήθιστα: 

  Ελέγξτε αν η στάθμη της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι επαρκής και με 

καλή αγωγιμότητα. 

  Ευθυγραμμίστε τη θύρα εκτόξευσης του τηλεχειριστηρίου και τον αισθητήρα του 

προϊόντος, ελέγξτε αν υπάρχει εμπόδιο. 

 

 

 

 Αποτυχία κάθε πλήκτρου λειτουργίας: 

  Απενεργοποιήστε τη συσκευή, στη συνέχεια ξεκινήστε την εκκίνηση για να 

επαναφέρετε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά. 

   

 Δεν ελήφθη κανένα κανάλι: 

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

 

 

Performance Index   
Normal parameters:  

 Power Voltage         ---- 13.8V DC  

 Power output          ---- 4CH x 50W  

   

Hardware parameters:    

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

 Video system          ---- 24BIT/ 96KHZ  

 DISC in system        ---- automatic/manual  

 Video parameters:  



 

 

 

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 

 

1.Για την ασφάλεια και την κανονική χρήση αυτού του προϊόντος συνιστάται 

ιδιαίτερα το προϊόν να εγκαθίσταται από επαγγελματικό προσωπικό ή 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 

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

πρόσθετη ζημιά ή ατύχημα. 

 

2. Ξεκινήστε τον κινητήρα πριν εγκαταστήσετε το προϊόν και, στη συνέχεια, ελέγξτε 

την εμφάνιση χαρακτηριστικών του αυτόματου μετρητή. μετά από αυτό, ελέγξτε 

όλα τα κουμπιά στο αυτοκίνητο, εκτός από, ελέγξτε εάν υπάρχει γρατσουνιές έξω ή 

μέσα στην επιφάνεια του αυτοκινήτου. Εάν ναι, θα πρέπει να παρατηρήσετε 

αμέσως τον πελάτη. 

 

3. Πριν από την αποσυναρμολόγηση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να τραβήξει όλα τα 



 

 

μεταλλικά ή άλλα σκληρά αντικείμενα 

για να αποφύγετε το κάθισμα ή την εσωτερική επένδυση στο αυτοκίνητο που έχει 

υποστεί ζημιά κατά την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος. 

4. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα μακριά κατά την εγκατάσταση, για να αποφύγετε τη 

φθορά της εσωτερικής επένδυσης. Και το χειρισμό των σωρών στο χρόνο όταν 

συνδέετε το καλώδιο (μην τα κρατάτε στο αυτοκίνητο). Για να αποφύγετε 

βραχυκύκλωμα, η σύνδεση πρέπει να γίνει καλά με μονωμένα. 

5. Εύλογη σύνδεση, μειώστε το υλικό που δεν είναι απαραίτητο, προκαλέστε τον 

περιορισμένο χώρο 

στο αυτοκίνητο, έτσι ώστε να είναι πιο βολικό για την εγκατάσταση. Για να 

αποτρέψετε την επίδραση των ενεργών εξαρτημάτων κατά τη διαδικασία σύνδεσης 

καλωδίου, θα πρέπει να διατηρείτε το καλώδιο σύνδεσης τακτικά (όπως κεραία GPS, 

καλώδιο μηχανισμού κασέτας, αντίστροφο καλώδιο κ.λπ.). Τοποθετήστε τα καλώδια 

μετά τη σύνδεση, για να αποφύγετε την απόρριψη. 

 

6. Μην συνδέετε ή τραβάτε το καλώδιο ή τα εξαρτήματα που επικοινωνήσατε όταν 

βρίσκεστε σε κατάσταση εκκίνησης, για να αποφύγετε την καταστροφή του 

κεντρικού υπολογιστή και των εξαρτημάτων που έχουν υποστεί βλάβη. 

7. Βάλτε το αυτοκίνητο στην αντίστροφη ταχύτητα, όταν τοποθετείτε κάμερα 

οπίσθιας όψης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Απαίτηση εγκατάστασης της κεραίας GPS: 

1. Διαχωρίστε το καλώδιο κεραίας και τροφοδοσίας GPS κατά τη σύνδεση, 

αποτρέψτε άλλες DB στο αυτοκίνητο, για να αποτρέψετε παρεμβολές σήματος. 

Υποθέστε να τοποθετήσετε την κεραία GPS πάνω στην πλατφόρμα του καθίσματος 

συνοδηγού. 

2.Όταν εγκαταστήσετε την κεραία GPS, παρακαλούμε προσανατολίστε οριζόντια. 

Κόψτε λίγο δίσκο που ανακάμπτει στην άνω δεξιά γωνία του αυτοκινήτου, για να 

μειώσετε την επίδραση του σήματος λήψης. 

3. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης: Αντιμετώπιση σφαλμάτων κατά την 

τοποθέτηση και την λήψη σήματος GPS κ.λπ. 

 

 

 

 

Enjoy !! 

 



 

 

 

Καλή διασκέδαση 

 


