
 

 

 

 
Εγχειρίδιο Χρήστη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

1. Προδιαγραφές Μονάδας 

 

CPU General Plus 6248 (16MbitDDR) 

Μπροστινός αισθητήρας 2363 1080P 

Πίσω αισθητήρας AHD 6360 1080P 

Πίσω κάμερα Support rear camera with parking line 

Οθόνη 9.66in IPS full screen, 1920*1080 Resolution 

SPI NOR Flash 16M Bytes 

Ήχος Support 

G Sensor Ενσωματωμένος G Sensor 

RTC 
Support，Ενσωματωμένο ρολόι 

συστήματος 

Κάρτα Μνήμης SDHC Class10(4GB ~ 32GB) 

Κλειδιά 1 Κλειδι (Power) 

Μπαταρία Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου  

Τύπος αρχείων Βίντεο: AVI, Εικόνες: JPEG 

 



 

 

2. Λειτουργία Προϊόντος 

 

 

 

 

Επαναφορά: Πατήστε σε αυτή την τρύπα για 5 δευτερόλεπτα για επαναφορά συστήματος.  

ON/OFF: Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. 

Πατήστε στιγμιαία αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μόνο την οθόνη 

Υποδοχή κάρτας TF: Τοποθετήστε την κάρτα TF, χρησιμοποιήστε κάρτα τουλάχιστον TF Class 10.  

USB: Προορίζεται μόνο για την μονάδα τροφοδοσίας. 

Είσοδος κάμερας οπισθοπορείας: Προορίζεται μόνο για είσοδο του βίντεο της κάμερας 

οπισθοπορείας.  

 

 

 

 



 

 

3. Οδηγός κύριας χρήσης 

3.1 Εγγραφή βίντεο 

  

Μετά την ενεργοποίηση, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία εγγραφής βίντεο και θα 

ξεκινήσει την εγγραφή εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα TF. Κατά την εγγραφή, το εικονίδιο  στην 

επάνω αριστερή γωνία της οθόνης αναβοσβήνει, αγγίξτε το εικονίδιο   

για να σταματήσετε / συνεχίσετε την εγγραφή.Αγγίξτε  για ρύθμιση της γωνίας οπτικού πεδίου 

3.2 Κυρίως Μενού. 

Πατήστε το εικονίδιο  για να πάτε στο κυρίως μενού όπως φαίνεται κάτω: 

 

CAR DVR: Πατήστε το εικονίδιο για να πάτε πίσω σε DVR Mode. 

PHOTOGRAPHY: Πατήστε το εικονίδιο για να πάτε σε λειτουργία φωτογραφίας 

PLAYBACK: Πατήστε το εικονίδιο για να κάνετε ανασκόπηση στα εγγεγραμμένα βίντεο και 

φωτογραφίες 

SETTINGS: Πατήστε το εικονίδιο για να πάτε στις ρυθμίσεις των παραμέτρων της μονάδας.  

 



 

 

3.3 Ρυθμίσεις: 

 Ρυθμίσεις έντασης:  0, 1, 2, 3 

 Ανάλυση βίντεο: 1080FHD, 1080P, 720P 

 Ποιότητα φωτογραφίας: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M 

 Διάρκεια Βίντεο: 1min, 2 min, 3 min 

 Έκθεση: +2, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0 

 Starlight νυχτερινή όραση: off / on 

 Ανιχνευτής κίνησης: off / on 

 Διακόπτης εγγραφής: off / on 

 Ευαισθησία ανίχνευσης σύγκρουσης: off/high/normal/low 

 Ευαισθησία λειτουργίας στάθμευσης：off/high/normal/low 

 Γλώσσα: Αγγλικά, Παραδοσιακά Κινέζικα, Απλουστευμένα Κινέζικα 

 Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης: off, 3 mins, 5 mins, 10 mins 

 Ρύθμιση φωτεινότητας: high/normal/low 

 Ημερομηνία\Ώρα: έτος, μήνας, μέρα, ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο (RTC σύστημα 

ώρας) 

 Μορφοποίηση: Cancel, confirm 

 Επαναφορά: Cancel, confirm 



 

 

 Πληροφορίες firmware：Τρέχουσα έκδοση  

  

 

 

 

4. Διάγραμμα Εγκατάστασης 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Προσοχή: 

1. Σημείωση: Μην αφαιρείτε την κάρτα TF ενώ η μονάδα λειτουργεί για την 

αποφυγή ζημιών.  

2. Προσέξτε τη σωστή κατεύθυνση κατά την τοποθέτηση της κάρτας TF. 

Εάν τοποθετηθεί προς τα πίσω, ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα 

και στην κάρτα TF. 

3. Όταν τοποθετείτε την κάρτα TF στη μονάδα, η μονάδα θα ορίσει την 

κάρτα TF ως την προεπιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης. Τα δεδομένα στην 

αρχική κάρτα TF ενδέχεται να μην διαβαστούν. 

4. Εάν η μονάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει την κάρτα TF, 

επανασυνδέστε την ή αλλάξτε άλλη κάρτα TF και δοκιμάστε ξανά. 

5. Υποστήριξη έως 32G. 



 

 

6. Εύρος Θερμοκρασιών -20 ~ 70°C 

 

  

6. Επίλυση προβλημάτων 

Πρόβλημα Περιγραφή Λύση 

Δεν έχει εισαχθεί 

κάρτα 

Δεν εντοπίστηκε κάρτα μνήμης, ούτε 

εγγραφή βίντεο 
Εισαγάγετε την κάρτα. 

Κανένα αρχείο 
1. 1. Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SD 2. 

Δεν υπάρχει αρχείο 

Τοποθετήστε την κάρτα για να 

εγγράψετε ένα βίντεο ή να 

τραβήξετε μια φωτογραφία. 

Σφάλμα κάρτας / 

Διαμορφώστε την 

κάρτα 

Η μορφή της κάρτας δεν είναι σωστή 
Διαμορφώστε την κάρτα SD στο 

μενού. 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 

Εξαίρεση αρχικοποίησης αισθητήρα, δεν 

είναι δυνατή η εγγραφή. 

Εάν συνεχίζει να εμφανίζεται, 

επικοινωνήστε με τον πωλητή 

για επισκευή. 

Η κάρτα SD είναι 

γεμάτη 

Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος 

κατά τη λήψη φωτογραφιών. 

Διαγράψτε ή ξεκλειδώστε 

ορισμένα αρχεία για να 

ελευθερώσετε χώρο 

 

 

 

 


