Εγχειρίδιο χρήστη
Lenovo

Οδηγίες χρήστη
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα επιλέξετε αυτήν τη συσκευή συστήματος ραδιοπλοήγησης
οχήματος. Η συσκευή βασίζεται στην πλατφόρμα Android με WiFi. Σας επιτρέπει να έχετε μια
γρήγορη και βολική εμπειρία στο Διαδίκτυο, είδη λειτουργίας ψυχαγωγίας πολυμέσων.
Αυτό το φυλλάδιο θα παρουσιάσει τις διάφορες δυνατότητες της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά
πριν από την εγκατάσταση της συσκευής.

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες








Χωρητική οθόνη αφής
Σύστημα Android
Υψηλή ευκρίνεια
Ενσωματωμένη Flash Memory για Μουσική/Χάρτες πλοήγησης/Video
AM/FM/R.D.S Ράδιο, Αυτόματη αποθήκευση/ Προκαθορισμένη σάρωση (Εκτός της D1 Lite)
FM μόνο, Αυτόματη αποθήκευση/ Προκαθορισμένη σάρωση (Για D1 Lite)
Mirror Link για Smart Phone









Ενσωματωμένο Bluetooth 4.0 με A2DP/Hands Free/Τηλεφωνικό κατάλογο
2 x πίσω είσοδοι USB
Ενσωματωμένος δέκτης GPS, συμβατό με Waze/Google Map κλπ
Πίσω είσοδος κάμερας
Ενσωματωμένο μικρόφωνο ( για D1 lite)
Εξωτερικό μικρόφωνο (Για D1/D1 Plus/D1 4G/D1PRO/D1 360)
Προεπιλεγμένες 10 Band Multi EQ Ρυθμίσεις (Για D1Lite/D1/D1Plus/D1 4GX/D1 PROXQ)









Προεπιλεγμένες 30 Band Multi EQ ρυθμίσεις (Για D1 4G/D1 PRO/D1 360)
AHD εισαγωγή, Υποστήριξη συνηθισμένης κάμερας και κάμερας AHD (Εκτος D1 360)
Πολύχρωμος πίσω φωτισμός κουμπιών
Έλεγχος έντασης / Fader / Balance / Treble / Bass
Συμβατότητα πολυμέσων με όλες τις μορφές
4 x 45W Ισχύς εξόδου
2.1 κανάλια RCA/Sub έξοδοι

 Είσοδος βίντεο 1 καναλιού

 Είσοδος ήχου 2 καναλιών
 Ενσωματωμένο WIFI
 Έλεγχος τιμονιού

3. Διάγραμμα εγκατάστασης
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Front Light Signal Wire
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4. Λειτουργία Κύριου Μενού
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Front Right SpeakerRear Left Speaker Front Right Speaker +
Rear Left Speaker +
Front Left Speaker Rear Right Speaker +
Front Left Speaker +
Rear Right Speaker -

5. Λειτουργία

μενού εφαρμοργών

6. Λειτουργία ξεχωριστών οθονών
Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο

Split Screen(Εκτός των D1 Lite, D1)：

, μπορείτε να προσθέσετε 2-3 παράθυρα στην ίδια διεπαφή

7. Bluetooth Σύνδεση
Τηλέφωνο: Πιέστε το εικονίδιο

στην σελίδα.

Ανοίξτε την επιλογή στο τηλέφωνο και αναζητήστε την συσκευή με το όνομα “Lenovo BT”, ο κωδικός
PIN είναι “0000”.

Bluetooth Μουσική: Εάν θέλετε να αναπαράγετε την μουσική στο κινητό σας τηλέφωνο πατήστε το
εικονίδιο του Bluetooth

για ασύρματη σύνδεση.

8. Ρύθμιση ήχου
10 Band Multi EQ :
Μπορείτε να προσαρμόσετε την απόδοση του ήχου σε αυτή τη ρύθμιση.

30 Band Multi EQ :
Μπορείτε να προσαρμόσετε την απόδοση του ήχου σε αυτή τη ρύθμιση.
Αίσθηση: πατήστε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών σκηνών σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
Προσαρμοστής: πατήστε το εικονίδιο που θέλετε να προσαρμόσετε.

Προσαρμογή καθυστέρησης: Ρυθμίστε χειροκίνητα τον ήχο από κάθε ηχείο για να φτάσετε την θέση
emperor που έχετε θέσει ταυτόχρονα.
Προσαρμογή οχήματος: Ορίστε θέση emperor.

9. Ράδιο
Ράδιο με DSP

①
②

Ράδιο χωρίς DSP

: Αλλάξτε ζώνη ραδιοφώνου από AM1/AM2/FM1/FM2/FM3.
: Πατήστε το για να επιλέξετε προς τα πίσω από τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς

σταθμούς.
③

：Προσαρμόστε την θέση EQ του ραδιοφώνου.

④

: Πατήστε το για να δείτε τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς .

⑤

: Πατήστε το για να επιλέξετε προς τα εμπρός τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς

σταθμούς.

⑥

: Press this icon to select ST/LOC/AF/TA options.

⑦

: Πιέστε στιγμιαία για χειροκίνητη αναζήτηση συχνότητας προς τα πίσω, παρατεταμένο

πάτημα για αυτόματη αναζήτηση συχνοτήτων προς τα πίσω.
⑧

: Πιέστε στιγμιαία για χειροκίνητη αναζήτηση συχνότητας προς τα εμπρός, παρατεταμένο για

αυτόματη αναζήτηση συχνότητας προς τα εμπρός.
⑨

：Εισέλθετε σε λειτουργία EDS.

10. Ρύθμιση αυτοκινήτου:
Αυτή η εφαρμογή είναι ειδικά σχεδιασμένη για συσκευή android αυτοκινήτου

10.1 Απλές ρυθμίσεις

Handbrake: Πατήστε το Ενεργό, τότε η συσκευή δεν θα επιτρέπει την παρακολούθηση βίντεο κατά
την οδήγηση για λόγους ασφαλείας.
Headlight: Πατήστε αυτό Ενεργό, η μονάδα θα ανιχνεύσει το φωτεινό σήμα από το πορτοκαλί
καλώδιο που ονομάζεται "+ ill". Εάν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στη λάμπα του αυτοκινήτου, τότε
το πίσω φως της μονάδας θα ρυθμιστεί αυτόματα ανάλογα με τη λυχνία αυτοκινήτου On / Off.
Beep: Πατήστε το Ενεργό για να έχετε τον ήχο του μπιπ όταν πατάτε την οθόνη αφής.
Reversing mirror: εάν βρήκατε την κάμερα οπισθοπορείας σε λάθος εικόνα, πατήστε αυτό για να
αντικατοπτρίσετε την εικόνα με τη σωστή.
Backcar volume: Όταν πατήσετε αυτό Ενεργό, ο ήχος οποιουδήποτε άλλου APP θα σβήσει αυτόματα
όταν κάνετε όπισθεν
Assistive Touch: Πατήστε αυτό το χαρακτηριστικό Ενεργό για να εμφανίζεται συνεχώς το βοηθητικό
σημείο αφής στην οθόνη.
Touch the dot to trigger the left button: Πατήστε αυτό το χαρακτηριστικό On για να εμφανίζονται τα
αριστερά κουμπιά στην οθόνη όλη την ώρα

10.2 Ρυθμίσεις λογισμικού πλοήγησης:

Navi software settings: επιλέξτε την αγαπημένη σας εφαρμογή πλοήγησης ως προεπιλεγμένη.
Navigation Mixing: όταν έχετε ενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή, μπορείτε να έχετε τον ήχο μουσικής
και τον ήχο GPS TTS ταυτόχρονα.
Sound mixing: ο ρυθμός του ήχου πλοήγησης έναντι του ήχου μουσικής.
10.3 Ράδιο:
Αλλάξτε την περιοχή του ραδιοφώνου στην κατάλληλη για να λάβετε την κατάλληλη ραδιοσυχνότητα.

10.4 Εκμάθηση τιμονιού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε τα καλώδια:
1. Βρείτε τα καλώδια σήματος του κουμπιού ελέγχου του τιμονιού του αυτοκινήτου σας, βρίσκεται
συνήθως κάτω από το τιμόνι σας.
2. Τα σήματα έχουν δύο, το ένα δίνει τάση "+" και το άλλο δίνει τάση GND.
3. Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας μας, υπάρχει μια ετικέτα καλωδίου "SW1" ή "SW2".
4. Συνδέστε το καλώδιο τάσης "+" στο καλώδιο "SW1" ή "SW2".
5. Συνδέστε το καλώδιο GND στο καλώδιο GND της μονάδας μας.
6. Μεταβείτε σε αυτήν την επιλογή για να μάθετε τη λειτουργία ελέγχου του τιμονιού.
7. Πατήστε το εικονίδιο σχετικής λειτουργίας στη μονάδα.
8. Πατήστε το κουμπί ελέγχου του τιμονιού σας και θα υπάρχει τάση στη μονάδα μας στη μνήμη.
9. Βήμα προς βήμα για την οριστικοποίηση όλων των κουμπιών.

10.5 Λειτουργία mirror link τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή με την ονομασία «Εύκολη σύνδεση» για τις λειτουργίες συνδέσμου
έξυπνου τηλεφώνου.
Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, θα μεταβείτε στη σελίδα επιλογής ανάλογα με τον τύπο του έξυπνου
τηλεφώνου σας.
Ακολουθήστε τα βήματα στην εφαρμογή σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
Τηλέφωνο Android με USB

iPhone ασύρματα με WiFi hotspot

Τηλέφωνο Android ασύρματα με WiFi Hotspot

9. FAQ:
Ερώτηση: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς να κάνω την κάμερα οπισθοπορείας να λειτουργεί:
Ελέγξτε παρακάτω τα καλώδια για ρύθμιση:
1. Ελέγξτε ότι υπάρχουν δύο κόκκινα καλώδια σκανδάλης στο καλώδιο επέκτασης της κάμερας.
2. Εάν το βρείτε, συνδέστε ένα από τα καλώδια σκανδάλης στο καλώδιο αντίστροφης λάμπας μαζί με
το καλώδιο τροφοδοσίας της κάμερας.
3. Συνδέστε το άλλο κόκκινο καλώδιο σκανδάλης στην ροζ ετικέτα "πίσω αυτοκίνητο" της μονάδας
μας.
4. Η υποδοχή RCA πρέπει να συνδέεται στην οπή "CAM" στο πίσω μέρος του πλαισίου της μονάδας
μας.
5. Όταν αντιστρέφετε το αυτοκίνητο, το καλώδιο αντίστροφης λάμπας δίνει ισχύ / σήμα τόσο στην
κάμερα όσο και στη μονάδα μας.
Ερώτηση: Πώς να αλλάζω το λογότυπο;
1. Μεταβείτε στη ρύθμιση αυτοκινήτου.
2. Μεταβείτε στο Factory Setting, ο κωδικός πρόσβασης είναι 2468.
3. Βρείτε το LOGO Setting και επιλέξτε το αγαπημένο σας.
4. Μην αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις, ενδέχεται να προκύψουν άγνωστα προβλήματα.
Ερώτηση: Πώς βαθμονομώ την οθόνη αφής;
Πατήστε 5 δάχτυλα στην κύρια σελίδα της μονάδας για 20 δευτερόλεπτα. Θα μεταβείτε αυτόματα στο
κουμπί αφής οθόνης για τη βαθμονόμηση της σελίδας.
Ερώτηση: Πώς χρησιμοποιώ το χειριστήριο τιμονιού;
Ανατρέξτε στο σημείο 10.4 αυτού του εγχειριδίου.
Ερώτηση: Πώς αλλάζω τη ραδιοσυχνότητα;
Ανατρέξτε στο σημείο 9 αυτού του εγχειριδίου.

