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Οδηγίες χρήσης                                                                                   
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν το χρησιμοποιήσετε 
για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σωστά το μηχάνημα. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, κρατήστε το για 
μελλοντική επιθεώρηση. 
 
Προφυλάξεις 
Για να αποφύγετε ζημιά στο μηχάνημα και να χρησιμοποιήσετε το σύστημα με ασφάλεια, παρακαλούμε 
£Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα (κέρματα ή άλλο μέταλλο) μέσα στο 
μηχάνημα 
£Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα με τρόπο που εμποδίζει την όραση του οδηγού ή επηρεάζει τη λειτουργία του. Όταν 
οδηγείτε, μην αφήνετε το σύστημα να  σας αποσπάει την προσοχή. Στο σύστημα, μην παρακολουθείτε την οθόνη για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 
£Το μηχάνημα αποτελείται από εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας, θα πρέπει να αποφευχθούν τα χτυπήματα, η μη 
εξουσιοδοτημένη αφαίρεση του καλύμματος ή η προσαρμογή των εξαρτημάτων, για συντήρηση, παρακαλούμε 
απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο συνεργάτη μας. 
 
Πριν τη χρήση 
£Όταν αγοράζετε προαιρετικά αξεσουάρ ή κάνετε σχετικές ρυθμίσεις συστήματος, ελέγξτε με τον αντιπρόσωπο εάν 
ταιριάζουν με το μηχάνημα. 
£Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση της αγαπημένης σας γλώσσας στο μενού ρύθμισης γλώσσας. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις γλώσσας (Σελίδα 4 του εγχειριδίου) 
 
Προστασία οθόνης 
£Προστατέψτε την οθόνη από ζημιά, μην χρησιμοποιείτε στυλό ή άλλο αιχμηρό εργαλείο για να αγγίξετε την οθόνη . 
£Όταν το πάνελ ή η οθόνη του μηχανήματος είναι βρώμικα, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί μικροϊνών. 
£Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε σκληρό ύφασμα, οινόπνευμα ή άλλο διαβρωτικό διαλυτικό για να 

σκουπίσετε/καθαρίσετε την οθόνη ή τον πίνακα, η χρήση των παραπάνω μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη ή 
τον πίνακα, να θολώσει, να εξαφανιστεί η οθόνη και ούτω καθεξής. 

£Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος, η ζημιά που προκαλείται από παράνομη λειτουργία δεν 
καλύπτεται από την εγγύηση. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Η οθόνη εμφάνισης του μηχανήματος που βλέπετε μπορεί να μην συνάδει με την εικόνα του εγχειριδίου, γεγονός 
που οφείλεται στην απροειδοποίητη αναβάθμιση και ενημέρωση λογισμικού, δεν επηρεάζει την κανονική χρήση. 
Κάποια λειτουργία (DVD, έγχρωμο LED, τηλεόραση κ.λπ.) είναι προαιρετική. Η συσκευή που αγοράζετε 
ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
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Βασική λειτουργία 

Ορισμός των κλειδιών 

 
 
 
 

 
 
 
 

Αύξων  
αριθμός 

Ονομα Λειτουργική περιγραφή 

1  

Όταν η συσκευή λειτουργεί, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 
περίπου 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. Πατήστε 
σύντομα για σίγαση. 

2 ΧΑΡΤΗΣ Υποδοχή κάρτας χάρτη 

3  ΜΕΝΟΥ Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα 

4   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη 

5   NAVI Εμφάνιση οθόνης πλοήγησης 

6 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Εμφάνιση οθόνης ραδιοφώνου 

7  
Ένταση πάνω 
‘Ενταση κάτω 

8 USB Υποδοχή USB 

9  Εισαγωγή/εξαγωγή δίσκου 

10 SD Υποδοχή SD 

11 Επαναφορά (RST/RES) 
Όταν το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά, πατήστε αυτό το κουμπί και 
το μηχάνημα θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

12 Τηλέφωνο Εμφάνιση της οθόνης του τηλεφώνου Bluetooth 

13 DVD Εμφάνιση της οθόνης DVD 

14 βίντεο Αναπαραγωγή βίντεο από κάρτα SD ή συσκευή USB 

15 ΜΟΥΣΙΚΗ Αναπαραγωγή μουσικής από κάρτα SD ή συσκευή USB 

16 
Ψάχνω 

 

▪ Αναζήτηση στο προηγούμενο κεφάλαιο ή στο επόμενο κεφάλαιο 
▪ Αναζήτηση για το τελευταίο κανάλι ή το επόμενο κανάλι 

17 Βουβός Απενεργοποιήστε τον ήχο, κουμπί για σίγαση 

18 Διάλυμα ένθετου δίσκου Τοποθετήστε το δίσκο στην υποδοχή 

Σημείωση: Αυτός ο πίνακας συνοψίζει τον ορισμό των περισσότερων από τα κουμπιά, αλλά δεν περιέχει 

όλα τα πλήκτρα σε κάθε μοντέλο, μερικά από τα μοντέλα περιέχουν μόνο έναν μικρό αριθμό πλήκτρων, 

το οποίο δεν επηρεάζει τη χρήση, εάν έχετε ερωτήσεις, συμβουλευτείτε τον συνεργάτη μας. 

which dose not affect the use , if you have questions , please consult the dealer . 
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Ανοίξτε το σύστημα ( χειροκίνητα ) 

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας  3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε το 

σύστημα. 

 

Απενεργοποιήστε το σύστημα ( χειροκίνητο ) 

Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας 3 

δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. 
 
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας 
1. Πατήστε το κουμπί , Πατήστε το εικονίδιο Setup  , επιλέξτε Ημερομηνία & Ώρα 
 
Προσαρμόστε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα 
1. Επιλέξτε το < Αυτόματη ημερομηνία και ώρα> και το <Αυτόματη ζώνη ώρας > για να αφαιρέσετε το 
checkbox. 
2. Επιλέξτε <Ορισμός ημερομηνίας >, προσαρμόστε την ημερομηνία και επιλέξτε το τέλος. 
3. Επιλέξτε <Ρύθμιση ώρας>, προσαρμόστε την ώρα και πατήστε την επιλογή Ολοκλήρωση. 
4. Επιλέξτε <Επιλογή ζώνης ώρας>, επιλέξτε μια ζώνη ώρας. 
5. Πατήστε το κουμπί 
 
Ξεκινήστε τη ρύθμιση λογότυπου 

Επιλέξτε το και πατήστε το ES File Explorer , Επιλέξτε το λογότυπο του αυτοκινήτου σας από τη 

συσκευή USB ή SD. (Η εικόνα του λογότυπου του αυτοκινήτου πρέπει να έχει μορφή BMP, κάντε κλικ 
στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε Logo εκκίνησης) 
 
Ρύθμιση γλώσσας 
Επιλέξτε το και επιλέξτε το , επιλέξτε «Γλώσσα & εισαγωγή», διαλέξτε Γλώσσα, επιλέξτε τη 
γλώσσα και μετακινήστε την επάνω και μετά πατήστε το κουμπί. 
 
Ρύθμιση ελέγχου τιμονιού 

Κάντε κλικ στην εκμάθηση βασικών λειτουργιών: 

1. Επιλέξτε τη λειτουργία που χρειάζεστε. 
2. Κάντε κλικ στο κλειδί σας στο τιμόνι. 
3. Επαναλάβετε τα βήματα Α και Β για να ορίσετε άλλα πλήκτρα. 
4. Πατήστε για να τελειώσετε. 
Παρατήρηση: εάν θέλετε να επαναφέρετε τα πλήκτρα, κάντε κλικ και μπορείτε να ρυθμίσετε ξανά. 
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Λειτουργία πλοήγησης 
Εγκατάσταση χάρτη 
1. Αντιγράψτε το αρχείο Navi στην κάρτα SD και τοποθετήστε την κάρτα SD στην υποδοχή GPS. 

2. Επιλέξτε το και επιλέξτε την Εξερεύνηση αρχείων ES . 
3. Επιλέξτε SD και επιλέξτε το extsd1. 
4. Επιλέξτε το αρχείο Navi και κλικάρετε το αρχείο με το επίθημα name”.apk” και εγκαταστήστε το. 
 
Συντόμευση Navi 
1. Ρύθμιση συντόμευσης GPS στον μπροστινό πίνακα 
Επιλέξτε το και επιλέξτε το , επιλέξτε «Γενικά», επιλέξτε «Ρύθμιση εφαρμογής Navi», επιλέξτε το 
λογισμικό Navi που προτιμάτε. 
2. Συντόμευση Navi στην Αρχική οθόνη 
Επιλέξτε το και πατήστε το λογισμικό Navi όπως "Χάρτες Google" και σύρετέ το στο πλήκτρο Navi 
στην Αρχική οθόνη. 
 
Ρύθμιση Χρώματος Πλήκτρων (Εάν το στερεοφωνικό υποστηρίζει) 

Πατήστε το κουμπί , στη συνέχεια πατήστε τα πολύχρωμα φώτα, επιλέξτε το αγαπημένο σας 

χρώμα, το χρώμα του φωτός κλειδιού του αυτοκινήτου αλλάζει. 
Ρύθμιση δικτύου 
Ρύθμιση Wi-Fi 
Συνδεθείτε σε πρόσβαση Wi-Fi 
Επιλέξτε το Επιλέξτε το «Ρυθμίσεις» πατήστε το Wi-fi turn στο Wifi ,επιλέξτε σύνδεση κωδικού 
πρόσβασης τύπου δικτύου. 
 
Συνδεθείτε σε Wi-Fi hotspot 
Επιλέξτε το Επιλέξτε το «Ρυθμίσεις» Επιλέξτε Περισσότερα Tethering&portable HotSpot  
Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Wi-Fi Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας,πατήστε Αποθήκευση. 
 
Ρύθμιση Dongle 3G/4G 
1. Συνδέστε το dongle 3G/4G στην υποδοχή USB στο πίσω μέρος 
2. Το σύστημα θα αναγνωρίσει αυτόματα το dongle 3G/4G και θα συνδεθεί 
3. Συνδέεται όταν το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όπως η παρακάτω εικόνα. 
 
 
Σημείωση: για το dongle 3G/4G, αγοράστε από τον αντιπρόσωπο για να βεβαιωθείτε ότι το dongle 
3G/4G λειτουργεί με τη μονάδα. 
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Widget και Λειτουργίες Εφαρμογών  
 
Εγκατάσταση και απεγκατάσταση APPS 
Εγκαταστήστε APPS 
1. Online εγκατάσταση: 
Συνδεθείτε στο Διαδίκτυο ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης google.com μπείτε στο Android Market 
κατεβάστε το αρχείο APK 

κάντε κλικ στο ΕΠΟΜΕΝΟ για εγκατάσταση 
 

2. Εγκατάσταση USB/SD: 
Λήψη του αρχείου APK στο USB σύνδεση USB επιλέξτε το ES File Explorer επιλέξτε το τοπικό επιλέξτε 

αρχείο USB επιλέξτε το άγγιγμα APK για εγκατάσταση. 
 
Απεγκατάσταση APPS 
1. Επιλέξτε την επιλογή "Ρυθμίσεις" ,επιλέξτε την επιλογή Εφαρμογές και πατήστε την επιλογή 

Απεγκατάσταση της εφαρμογής 
Επιλέξτε OK ,η απεγκατάσταση ολοκληρώθηκε. 

2. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο APP μέχρι να εμφανιστεί το και  σύρετε το APP στον κάδο 
απορριμμάτων. 

Πατήστε OK ,η απεγκατάσταση ολοκληρώθηκε. 
   
Σημείωση: Τα μέσα που μπορείτε να σύρετε τo APP σε αυτήν και να τo απεγκαταστήσετε. Εάν 

εμφανίζονται μόνο οι οθόνες, σημαίνει ότι δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε τo APP, συνδέεται με το 
σύστημα, μπορείτε να σταματήσετε να τo χρησιμοποιείτε,αλλά δεν μπορείτε να τo απεγκαταστήσετε ή 
να τo διαγράψετε. 
 
Λειτουργία ραδιοφώνου 
Βασική Λειτουργία Ραδιοφώνου 
1. Επιλέξτε τη ζώνη FM1, FM2, FM3, AM1 ή AM2 
2. Ένδειξη συχνότητας 

Μεταβαίνει στην προηγούμενη συχνότητα χειροκίνητα. 
Μεταβαίνει στην επόμενη συχνότητα χειροκίνητα. 

3. Εμφανίζει τη λίστα προκαθορισμένων καναλιών, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (P1-P6) για να 
αποθηκεύσετε την τρέχουσα συχνότητα εκπομπής. 
4. Μενού πολλαπλών λειτουργιών 

Συντονίζεται αυτόματα σε σταθμό με καλή λήψη. 
Σύντομο πάτημα για συντονισμό συνεχούς αναζήτησης, πατήστε ξανά για ακύρωση 
Παρατεταμένο πάτημα για εναλλαγή των προκαθορισμένων καναλιών, παρατεταμένο πάτημα 

ξανά για ακύρωση. 
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας εντοπισμού και λειτουργίας DX. 
Πατήστε για να δείτε περισσότερες λειτουργίες. 
Επιλέξτε <RDS> για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία RDS 
Ρύθμιση EQ και FAB, δείτε τη ρύθμιση EQ και FAB παρακάτω. 
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5. Mono και DX 
Εμφανίζει LOC ή DX. 
Εμφανίζει μονοφωνικό ή στερεοφωνικό, που αποφασίζεται από το IC του ραδιοφώνου. 
 

RDS 

TP Δείχνει ότι ο σταθμός κυκλοφορίας είναι ενεργοποιημένος ή όχι 

AF 
Επιλέξτε AF για να ανάψει, το RDS μπορεί να μεταβεί σε ισχυρότερη 
συχνότητα σήματος όταν η τρέχουσα συχνότητα είναι ασθενής, αλλά 
διατηρεί το περιεχόμενο ίδιο, μόνο διαφορετική συχνότητα. 

ΤΑ 
Επιλέξτε το TA για να ανάψει, μπορεί να τροφοδοτήσει την κίνηση σε 
κάθε λεπτό και σταματά για να μεταδώσει τις πληροφορίες κυκλοφορίας 
μόλις έρθουν ειδήσεις. 

PTY Επιλέξτε PTY για αναζήτηση ανά τύπο 

Αποθήκευση Σταθμών – Συχνοτήτων 

1. Πατήστε το πλήκτρο P1 και κρατήστε πατημένο το τρέχον κανάλι προς το πλήκτρο P1. 

2.Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο P2 και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το τρέχον κανάλι στο πλήκτρο 

P2. Εάν P3, τότε στο πλήκτρο P3 κ.λπ. 

 

Ρυθμίσεις 
Γενικές Ρυθμίσεις 
Περιοχή ραδιοφώνου: Ρύθμιση    Γενικές ρυθμίσεις    Περιοχή ραδιοφώνου 

Ήχος κουμπιού: Ρύθμιση    Γενικές ρυθμίσεις    ήχος πλήκτρων.   ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

 
Οθόνη 
Φωτεινότητα οθόνης: Ρυθμίσεις    Φωτεινότητα οθόνης    Ρύθμιση Φωτεινότητας    Επιβεβαίωση 

 

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά 
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και επαναφέρετε το σύστημα. 

Ρυθμίσεις    Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά    Επαναφορά    Επαναφορά Εργοστασιακών 

Ρυθμίσεων 

 
Σχετικά με τη συσκευή 
1. Ρυθμίσεις   Σχετικά με τη συσκευή και δείτε την έκδοση και τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας. 
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Ρυθμίσεις Bluetooth 
Σύνδεση 
Αρχική σύνδεση τηλεφώνου με το Bluetooth 
1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας 

2. Επιλέξτε την αναζήτηση για αναζήτηση στο Bluetooth σε αναμονή για σύζευξη 

3. Επιλέξτε το όνομα συσκευής Bluetooth (JJ ή άλλο) για σύνδεση 

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN (ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000 ή 1234) στο τηλέφωνό σας 

 
Επανασύνδεση τηλεφώνου με το Bluetooth 
1. Ενεργοποιήστε το Buetooth στο τηλέφωνό σας 

2. Επιλέξτε το για να δείτε τη λίστα εγγεγραμμένων συσκευών Bluetooth 
3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο του ονόματος της συσκευής Bluetooth για σύνδεση 

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN (ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000 ή 1234) στο τηλέφωνό σας 

 

Διαγράψτε μια καταχωρημένη συσκευή 

1. Επιλέξτε το για να δείτε τη λίστα εγγεγραμμένων συσκευών Bluetooth 
2. Τσεκάρετε το πλαίσιο του ονόματος της συσκευής 

3. Επιλέξτε το σταυρό, και θα ερωτηθείτε " Θέλετε να καταργήσετε τη σύζευξη της Συσκευής; ” 
4. Επιλέξτε OΚ, η συσκευή διαγράφηκε. 
 
Κλήση Hands-Free 

 
 
Τηλεφωνική κλήση 

Επιλέξτε το , πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και κάντε κλικ στην επιλογή τηλεφωνικής 

κλήσης στην παρακάτω οθόνη, ακυρώστε την τηλεφωνική κλήση αγγίζοντας το και αγγίξτε το 

για να μεταβείτε στο ηχείο. 
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Ρύθμιση Bluetooth 

 

1. Επιλέξτε το Buetooth για να αλλάξετε το Όνομα 

2. Επιλέξτε τον κωδικό PIN για να αλλάξετε τον κωδικό PIN 

 

Αναπαραγωγή συσκευής ήχου Bluetooth 

Κάντε κλικ στη μουσική BT και παίξτε τη μουσική της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με το BT 

 

Επαφές συγχρονισμού Bluetooth 
1. Ανοίξτε το τηλέφωνο Bluetooth και συνδέστε το στερεοφωνικό (το όνομα αρχίζει με AWC), μετά το κουμπί 

Συγχρονισμός Επαφών 

2. Ενεργοποιήστε επίσης τη ρύθμιση Bluetooth σε στερεοφωνικό και κάντε κλικ στο κουμπί Συγχρονισμός 
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Πίσω κάμερα                                     

        

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mirror Link 

Note:The reverse cable(pink color) of the power cable must be connected to the car’s 

parking or reversing wire,then parking or reversing,the parking screen will 

automatically display. 

 

Σημείωση: Για πλοήγηση αυτοκινήτου για Volkswagen (VW) με CANBUS, το καλώδιο σήματος βίντεο     

(5 κόκκινο χρώμα) πρέπει να συνδεθεί στο καλώδιο όπισθεν του καλωδίου τροφοδοσίας. Για άλλα μοντέλα 

δεν χρειάζεται να συνδέσετε το καλώδιο σήματος βίντεο με το καλώδιο όπισθεν 
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Σύνδεση USB Android 
Βρείτε τις επιλογές προγραμματιστή του κινητού    ενεργοποιήστε το USB Debugging 

ενεργοποιήστε το BT του κινητού   συνδέστε στο BT στη μονάδα BT που είναι συνδεδεμένη 

Επιλέξτε την εύκολη σύνδεση   Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης      Σύνδεση 

 

Σημείωση: Για κινητά Android, η αποσφαλμάτωση USB πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για τη λειτουργία 

mirror link. Το Mirrorlink δεν υποστηρίζει όλα τα τηλέφωνα Android και υποστηρίζει μόνο τα κινητά Android με 

τον εντοπισμό σφαλμάτων USB. 

 



 

 13 

 
 
Σύνδεση Android Smartphone μέσω WIFI 
Επιλέξτε το easy connect    Επιλέξτε τη συνδεδεμένη μέθοδο    Σύνδεση 
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Σύνδεση iPhone μέσω WIFI 
Επιλέξτε το easy connect,    Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης.   Σύνδεση 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: Για σύνδεση WIFI πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το κινητό και η μονάδα είναι 

συνδεδεμένα στο ίδιο WiFi, ή βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο WiFi-

hotspot του κινητού. 
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 Split Screen - Διαίρεση Οθόνης 
1. Πατήστε το εικονίδιο Ρύθμισης,        Επιλέξτε Οθόνη.    Επιλέξτε Διαίρεση Οθόνης πλοήγησης 

Ανοίξτε το κουμπί       Στο πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε ΟΚ 

2. Πατήστε το εικονίδιο πλοήγησης      Πατήστε το εικονίδιο Διαίρεσης οθόνης  
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Διάγραμμα Συνδεσμολογίας 
Διάγραμμα καλωδίου τροφοδοσίας και καλωδίου RCA 

Σημείωση: λειτουργεί μόνο εντός DC 10,5V-16V ισχύος FM 87,5~108,0MHz Ηχείο απαγορεύει τη γείωση! 

AM 522KHz~1620KHz 

        
     

[1]  Διάγραμμα καλωδίου τροφοδοσίας 
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[2] Υποδοχή εξόδου RCA 
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Διάγραμμα συνδεσμολογίας 
Διάγραμμα καλωδίου τροφοδοσίας και καλωδίου RCA 

Σημείωση: λειτουργεί μόνο εντός DC 10,5V-16V,  FM 87,5~108,0MHz, AM 522KHz~1620KHz 

 
 

 
[1]  Διάγραμμα καλωδίου τροφοδοσίας 
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[2] Υποδοχή εξόδου RCA 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Δυσλειτουργία Ενέργειες Αποκατάστασης 

Δεν είναι δυνατή η 
ενεργοποίηση 

Ελέγξτε τη σύνδεση των ACC,B+,Ground. 

1. Συνδέστε το ACC με το καλώδιο ανάφλεξης. 

2. Συνδέστε το B+ στον θετικό πόλο της μπαταρίας. 

3. Συνδέστε τη γείωση με τη γείωση του αυτοκινήτου. 

Δεν είναι δυνατή η 
ανάγνωση δίσκων Αφαιρέστε τις βίδες 

Δεν υπάρχει εικόνα κατά 
την όπισθεν 

Συνδέστε τη γραμμή οπισθοπορείας του DVD αυτοκινήτου με τη γραμμή 

οπισθοπορείας του αυτοκινήτου , για να διασφαλίσετε ότι η κάμερα όπισθεν 

είναι λειτουργική. 

Η πλοήγηση δεν λειτουργεί 

1.Εάν ο χάρτης πάει στραβά, απεγκαταστήστε τον και εγκαταστήστε τον 

ξανά. 

2.Εάν καταστραφούν τα δεδομένα χάρτη, απεγκαταστήστε, στη συνέχεια 

εγκαταστήστε ξανά τον χάρτη. 

3. Εάν το GPS δεν μπορεί να αναζητήσει κανένα σήμα, ελέγξτε ότι η κεραία 

GPS είναι καλά συνδεδεμένη. 

Εάν είναι καλά συνδεδεμένη, βεβαιωθείτε ότι η κεραία GPS είναι εκτεθειμένη 

στον αέρα. 

Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αντικαταστήστε μια νέα κεραία. 

Το φως του κλειδιού δεν 
ανάβει 

1. Ελέγξτε τη σύνδεση της γραμμής των προβολέων. 

2. Ενεργοποιήστε τη φωτεινή ένδειξη των πλήκτρων στις Ρυθμίσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


