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Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα επιλέγατε 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 

ü Χωρητική οθόνη αφής  
ü Android 11 system 
ü RAM & ROM : 2GB/32GB or 4GB/64GB Octa Core 
ü High Definition 
ü Δημιουργία μνήμης Flash για μουσική / δεδομένα χάρτη πλοήγησης / βίντεο 
ü AM/FM/R.D.S/RBDS/DAB Radio, Auto Memory Store/Preset Scan 
ü Φωνητικός έλεγχος 
ü Υποστήριξη Carplay 、 Android Auto 、 Εύκολη σύνδεση για έξυπνο τηλέφωνο 
ü Ενσωματωμένο Bluetooth 4.0 με A2DP / Hands Free / Τηλεφωνικός κατάλογος 
ü 2 x Rear USB Input 
ü Ενσωματωμένος δέκτης GPS, συμβατός με το Google Map κ.λπ. 
ü Υποστήριξη GSM (2G), WCDMA (China Unicom 3G), TDD-LTE (4G), FDD-LTE (4G), CDMA2000 1X 

/ EVDO Rev. A (Telecom 3G) 
ü Υποστήριξη εισόδου κάμερας CVBS / AHD （360 προαιρετικά） 
ü Υποστήριξη εξόδου βίντεο MIPI (προαιρετικό HDMI) 
ü Ενσωματωμένο μικρόφωνο 
ü Υποστήριξη εξωτερικού μικροφώνου 
ü Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πολλαπλών EQ 48 Band, FTS Out DTS 
ü Πίσω φως πολλαπλών χρωμάτων 
ü Έλεγχος έντασης / Fader / Balance / Treble / Bass 
ü Συμβατότητα πολυμέσων με όλες τις μορφές 
ü 4 x 50W Power έξοδος 
ü 2.1 Channel RCA/Sub output 
ü 1 Είσοδος Καναλιού Βίντεο 
ü 2 Είσοδοι Καναλιών Ήχου 
ü Ενσωματωμένο Wi Fi 
ü Απομακρυσμένος έλεγχος τιμονιού 

 

 
 
 



Διάγραμμα Εγκατάστασης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 GND 9 Front Right Speaker- 
2 Battery 12V 10 Rear Left Speaker - 
3 ACC 11 Front Right Speaker + 
4 Front Light Signal Wire 12 Rear Left Speaker + 
5 REVERSE 13 Front Left Speaker - 
6 SW2+ 14 Rear Right Speaker + 
7 SW1+ 15 Front Left Speaker + 
8 Auto ANT Power 16 Rear Right Speaker - 



Κουμπιά πίνακα 

 
1. (MIC): Εσωτερική θύρα μικροφώνου 
2. (RST): μπορείτε να αγγίξετε αυτό το κουμπί για επανεκκίνηση της συσκευής. 
3. (Turn On/Off/Mute): In the off, touch this button to turn on the device. 

Με το  στο πάνελ, ακουμπώντας το βγαίνετε από την λειτουργία σίγασης. Αν είναι ανοιχτό, ακουπώντας 

παρατεταμένα το  θα απενεργοποιήσει την συσκευή, και αν ακουμπήσετε στιγμιαία το  κουμπι, θα 

αλλάξετε σε σίγαση. 
4.  (MENU): Σε οποιαδήποτε εφαρμογή, μπορείτε να αγγίξετε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στο μενού. 
5. (BACK): Σε οποιαδήποτε εφαρμογή, μπορείτε να αγγίξετε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη 
διεπαφή 
6. (Volume +): Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αγγίξετε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε την ένταση. 
7. (Volume -): Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αγγίξετε αυτό το κουμπί για να μειώσετε την ένταση. 

8.  Σε οποιαδήποτε εφαρμογή, μπορείτε να αγγίξετε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη 

διεπαφή 

9. :Σε οποιαδήποτε εφαρμογή, μπορείτε να αγγίξετε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στο μενού. 

 



10. :αγγίξτε αυτό το κουμπί για να δείτε τα προγράμματα που ανοίχτηκαν πρόσφατα και εκτελούνται στα 

παρασκήνια 
11. Εάν σύρετε προς τα κάτω στην επάνω περιοχή της διεπαφής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το WiFi / 4G / 
Bluetooth και να απενεργοποιήσετε γρήγορα την οθόνη. 

 

12. Διαχωρίστε την οθόνη, αγγίξτε το κουμπί δευτερεύουσας οθόνης της διεπαφής για να ανοίξετε τη διεπαφή 
οθόνης των σημείων μουσικής και πλοήγησης. 

 
 
 
 
 
 
 



 

5. Λειτουργία κύριου μενού 

 

5.1 Πλοήγηση 
Ρυθμίσεις λογισμικού Navi: : 
Setting - Common - Navi app set: επιλέξτε την αγαπημένη σας εφαρμογή πλοήγησης ως την 
προεπιλεγμένη. 

 
Αναλογία Navi Mix: ο ρυθμός του ήχου πλοήγησης VS του ήχου της μουσικής ， όταν τον 
προσαρμόζετε, μπορείτε να έχετε τον ήχο μουσικής και τον ήχο GPS TTS ταυτόχρονα. 



 
Στο 【MENU, αγγίξτε【Πλοήγηση】για είσοδο στην πλοήγηση. Μπορείτε να κλείσετε την πλοήγηση και να μεταβείτε 

στο μενού αγγίζοντας το  . Αφού τερματιστεί η πλοήγηση, θα συνεχίσει να περιηγείται στα παρασκήνια. 

Πριν από την πλοήγηση 
① Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένα. Η κεραία πρέπει να λαμβάνει δορυφορικά 
σήματα και να ενημερώνει εσωτερικές πληροφορίες εντός χρονικού διαστήματος μετά την εκκίνηση. Θα 
λειτουργήσει κανονικά μετά από λίγο. 
② Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία του αυτοκινήτου δεν βρίσκεται σε μέρος με κακή λήψη σήματος, όπως σε σήραγγα, 
κάτω από γέφυρα, δίπλα σε ψηλό κτίριο κ.λπ. 
③ Ο οδηγός πρέπει να καθορίσει τον προορισμό πλοήγησης εκ των προτέρων κατά τη στάθμευση και να μην 
εκτελεί την πλοήγηση κατά την οδήγηση. 
Περιγραφή χάρτη πλοήγησης 
Λόγω της ταχείας ανάπτυξης αστικών κατασκευών και οδικής κυκλοφορίας, η εταιρεία χαρτών πλοήγησης θα 
συνεχίσει να ενημερώνει τον χάρτη πλοήγησης. Ενημερώστε τον χάρτη πλοήγησης εγκαίρως Εάν διαπιστώσετε ότι η 
διαδρομή που καθοδηγείται από το χάρτη πλοήγησης δεν συνάδει με τις πραγματικές συνθήκες του δρόμου ή τις 
συνθήκες ελέγχου της κυκλοφορίας, ακολουθήστε τις πραγματικές συνθήκες του δρόμου, τον έλεγχο της 
κυκλοφορίας και τους κανόνες κυκλοφορίας για να οδηγήσετε το αυτοκίνητο. 
Navigation 
①Μπορείτε να βρείτε τον επιθυμητό προορισμό σύμφωνα με τις διάφορες λειτουργίες αναζήτησης του λογισμικού 
πλοήγησης και αφού τον ορίσετε ως προορισμό, ξεκινήστε να σχεδιάζετε τη διαδρομή και να εφαρμόζετε την 
πλοήγηση. 
②Σε περιοχές όπου ο οδηγός είναι πιο εξοικειωμένος, η επιλογή οδήγησης μόνοι σας μπορεί να είναι πιο 
κατάλληλη για οδήγηση από τη διαδρομή που έχει προγραμματιστεί από το λογισμικό πλοήγησης. 



Error 
Το σφάλμα λήψης δορυφορικού σήματος υπό κανονικές συνθήκες είναι περίπου 7 μέτρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ενδέχεται να εξακολουθεί να υπάρχει απόκλιση αφού διορθωθεί αυτόματα από το λογισμικό του προϊόντος 
εγκαίρως. Προς το παρόν, προσέξτε τον οδηγό να παρατηρήσει και να οδηγήσει σύμφωνα με τις πραγματικές 
συνθήκες του δρόμου. 
Attention: Το σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιείται σε πολύπλοκο περιβάλλον και ενδέχεται να προκαλέσει 
σφάλματα λειτουργίας λόγω μεγάλων εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών κ.λπ. και η πλοήγηση δεν 
μπορεί να λειτουργεί κανονικά (όπως η είσοδος στο χάρτη, το GPS χωρίς εικόνα κ.λπ.). Μπορείτε να επανεκκινήσετε 
τη λειτουργία GPS για να εισαγάγετε κανονικά. 

5.2 Μουσική 
Στο μενου【MENU】,αγγίξτε【MUSIC】για να μπείτε στην μουσική. 

 

①Αυτή η λειτουργία μπορεί να αναπαράγει αρχεία USB1, USB2, τοπική μουσική και μουσική Bluetooth. 
②Υποστηρίζει τη μορφή αρχείου μουσικής MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID, etc. 
③Κατά την αναπαραγωγή μιας μη υποστηριζόμενης μορφής μουσικής, θα ζητηθεί να μην υποστηρίζεται η μορφή 
και να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή της. 

④Αγγίξτε  /  για αναπαραγωγή του προηγούμενου / επόμενου τραγουδιού. 

⑤Αγγίξτε  για εναλλαγή μεταξύ παύσης / αναπαραγωγής. 

 
 



5.3 Radio 
Στο [MENU], αγγίξτε το【Radio】για να μπείτε στο ραδιόφωνο. 

 
Αλλαγή ζώνης: Αγγίξτε FM ή AM για να επιλέξετε FM / AM. 

Αναζήτηση λεπτομερειών: Αγγίξτε  το  για να συντονίσετε σημείο προς σημείο, πατήστε παρατεταμένα 

για χειροκίνητη αναζήτηση και θα σταματήσει αυτόματα όταν βρεθεί ένας σταθμός. 
 
Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών:  

① Σύντομο άγγιγμα  για αυτόματη είσοδο στην κατάσταση αναζήτησης και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που 

αναζητήθηκαν θα αποθηκευτούν αυτόματα. Κατά την αναζήτηση, αγγίξτε  και πάλι για να τερματίσετε την 

αυτόματη αναζήτηση σταθμών. 
② Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, η αναζήτηση θα σταματήσει την αυτόματη αναζήτηση μετά την αναζήτηση 
ξανά. 
Προεπισκόπηση του ραδιοφωνικού σταθμού: 

① Σύντομο άγγιγμα  για να εισαγάγετε αυτόματα την προεπισκόπηση, αγγίξτε  ξανά κατά τη διαδικασία 

προεπισκόπησης για να τερματίσετε την προεπισκόπηση του ραδιοφωνικού σταθμού.  
② Κατά την προεπισκόπηση, η προεπισκόπηση θα σταματήσει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της 
προεπισκόπησης. 



Αποθηκευμένος ραδιοφωνικός σταθμός: Πατήστε  για αναπαραγωγή του προηγούμενου αποθηκευμένου 

ραδιοφωνικού σταθμού; πατήστε  για αναπαραγωγή του επόμενου αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού. 

 

 

 
 

5.4 Τηλέφωνο 

 
Στο【MENU】, αγγίξτε【PHONE】 
Όταν το Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο, θα εισαγάγει την προτροπή σύνδεσης Bluetooth από προεπιλογή (Όπως 
φαίνεται παρακάτω). 



 

① Μετά τη σύνδεση, θα εισέλθει στον επιλογέα Bluetooth από προεπιλογή. 
 
DIAL 
Όταν το τηλέφωνο συνδεθεί με επιτυχία στη συσκευή, μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου αγγίζοντας τα 
αριθμητικά πλήκτρα στην οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Κατά τη 

διαδικασία κλήσης, εάν εισαγάγετε λάθος αριθμό, μπορείτε να αγγίξετε το  για να διαγράψετε ψηφίο με ψηφίο 

και αγγίξτε για μεγάλο χρονικό διάστημα για να διαγράψετε όλα. Κατά την εισαγωγή ενός αριθμού τηλεφώνου, η 
σωστή λίστα ταιριάζει αυτόματα με τον αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου. Και μπορείτε να αγγίξετε τον αριθμό 
τηλεφώνου στη λίστα για να καλέσετε. 

① Αγγίξτε  για να μπείτε στην αναζήτηση 

Τηλεφωνικά αρχεία 
Αγγίξτε το αρχείο καταγραφής κλήσεων για να εισαγάγετε το αρχείο καταγραφής κλήσεων. 
Επαφές 
Αγγίξτε τις επαφές για να εισαγάγετε τις επαφές. 

① Αγγίξτε  για να συλλέξετε τον τρέχοντα αριθμό τηλεφώνου στη λίστα αγαπημένων. 

Αγαπημένα 
Αγγίξτε το αγαπημένο για να εισαγάγετε το αγαπημένο. 

Αγγίξτε  για να διαγράψετε τον τρέχοντα αγαπημένο αριθμό τηλεφώνου. 

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να κλείσετε την κλήση απευθείας μέσω του κινητού σας τηλεφώνου. 
 
 

 



5.5  External video input 

5.6  image 

5.7  Video 
Στο μενού, πατήστε VIDEO για να μπείτε στο βίντεο. 
① Αυτή η λειτουργία μπορεί να αναπαράγει τα βίντεο σε USB και ενσωματωμένη συσκευή με σκληρό δίσκο. 
② Υποστηρίζει τη μορφή βίντεο MPEG, MP4, 3GP, MKV, AVI, FLV, etc. 
③ Όταν αναπαράγεται μια μη υποστηριζόμενη μορφή βίντεο, δεν μπορεί να αναπαραχθεί επειδή η μορφή δεν 
υποστηρίζεται. 
④ Αγγίξτε【】/【】για αναπαραγωγή του προηγούμενου / επόμενου βίντεο. 
⑤ Αγγίξτε【】για εναλλαγή μεταξύ παύσης / αναπαραγωγής. 
⑥ Αγγίξτε【】για να επιστρέψετε στη λίστα βίντεο. 

 

5.8  steam media 

5.9  EQ 
48 Band Multi EQ （Fiber Out DTS） : 
Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την απόδοση του ήχου σε αυτήν τη ρύθμιση.  
HiFi：Μπορείτε να ελέγξετε το διακόπτη του DTS και του εικονικού κέντρου.  
 

 

 
EQ: πατήστε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών σκηνών σύμφωνα με τις προτιμήσεις 
σας. 



 

 
Field: set emperor position. 
Στο【Standard】, μπορείτε να σύρετε την ελαφριά μπάλα για να ρυθμίσετε το πεδίο ήχου μπροστά και 
πίσω, αριστερά και δεξιά;  
Στο【Main driving】, η ελαφριά μπάλα κινείται στην κύρια θέση οδήγησης.  
Στο【Full Vehicle】, η ελαφριά σφαίρα κινείται στην πλήρη θέση του οδηγού. 
Αγγίξτε το【Reset】για να επιστρέψετε την ελαφριά μπάλα στο αρχικό κέντρο. 

 

Srs：Ενεργοποιήστε το SRS surround, μπορείτε να επιλέξετε θέατρο, αφιερωμένο, μουσική και άλλους 
τρόπους. Μπορείτε να επιλέξετε Scene / Virtual / Surround / Bass / Soundfield και άλλες λειτουργίες. 



 

Delay：Μπορεί να πραγματοποιηθεί ρύθμιση καθυστέρησης, να προσαρμόσετε χειροκίνητα τον ήχο 
από κάθε ηχείο για να φτάσετε στην αυτοκρατορική θέση που ορίσατε ταυτόχρονα. 
 

 

 
 
 

 



5.10 Setting 

 
Αυτή η εφαρμογή είναι ειδικά σχεδιασμένη για συσκευή Android αυτοκινήτου 
 
5.10.1 WLAN: Ενεργοποιήστε το διακόπτη WIFI, αναζητήστε συνδέσεις δικτύου. 
Αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το WIFI. Αφού το WIFI είναι 
ενεργοποιημένο, το σήμα που αναζητήθηκε εμφανίζεται στη λίστα. 
Το εικονίδιο σε σχήμα ανεμιστήρα πίσω από κάθε όνομα δείχνει τη δύναμη του σήματος WIFI. 
Εάν προστεθεί ένα μικρό κλείδωμα δίπλα στον ανεμιστήρα, αυτό σημαίνει ότι το σήμα είναι 
κλειδωμένο και απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

 



5.10.2 Network: 
για ρυθμίσεις δικτύου 4G / σύνδεση σημείου πρόσβασης κινητού. 

 
  
5.10.3 Bluetooth 
①Μπορεί να αντιστοιχιστεί: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αυτόματης σύνδεσης. 
②Όνομα Bluetooth: Εμφάνιση του τρέχοντος ονόματος της συσκευής                                      .

 
 
 



5.10.4 Common Settings 

①Γλώσσα: Επιλογή γλώσσας. 
②Αυτόματη εισαγωγή πλοήγησης μετά την ενεργοποίηση: ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε την 
αυτόματη πλοήγηση κατά την ενεργοποίηση. 
③Εισαγάγετε αυτόματα το ραδιόφωνο όταν δεν υπάρχει αναπαραγωγή πολυμέσων 
④Ρυθμίσεις εφαρμογής πλοήγησης: επιλογή εφαρμογής πλοήγησης. 
⑤Διακόπτης αιωρούμενου κουμπιού: Στην ανοιχτή κατάσταση, κάνοντας κλικ στο κινούμενο κουμπί, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κλείσετε την οθόνη, το μενού, τις ρυθμίσεις, την πλάτη, το σπίτι, 
τη φωτεινότητα, τη μείωση έντασης, τη σίγαση και την αύξηση έντασης. 
⑥Αυτόματη ημερομηνία και ώρα: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα 
βαθμονομεί αυτόματα την ώρα μέσω σημάτων GPS. Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, 
ο χρόνος του συστήματος υπόκειται στον χρόνο που έχει ρυθμιστεί από τον πελάτη. 
⑦Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας: Προσαρμόστε τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. 
⑧Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: Επαναφέρετε το λογισμικό στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 
 





 
5.10.5 Sound: 
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου         .



 
5.10.6 Display 





 

APP Menu Operation 

 

 
3.1 AR Video 
3.2 Μουσική Bluetooth 
3.3 Φωτογραφίες 
Στο【MENU】,αγγίξτε το【PHOTO】για να εισάγετε φωτογραφίες. 
①Αυτή η λειτουργία μπορεί να περιηγηθεί σε μερικές φωτογραφίες σε USB και ενσωματωμένες συσκευές με 
σκληρό δίσκο. 
②Υποστηρίζει τη μορφή φωτογραφίας JPG, PNG, BMP, JPEG, etc. 
③Όταν αναπαράγεται η μη υποστηριζόμενη μορφή εικόνας, δεν μπορεί να αναπαραχθεί επειδή η μορφή δεν 
υποστηρίζεται. 
④Αγγίξτε【】/【】για να περιηγηθείτε στην προηγούμενη / επόμενη εικόνα. Μπορείτε επίσης να σύρετε την εικόνα 
αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε στην προηγούμενη / επόμενη εικόνα. 



⑤Αγγίξτε【】για εναλλαγή μεταξύ παύσης / αναπαραγωγής. 
⑥Αγγίξτε【】για να επιστρέψετε στη λίστα εικόνων 
 
3.4 Z-link settings 
Phone mirror link λειτουγία 
Χρησιμοποιήστε το APP “ZLINK” για τις λειτουργίες του smart phone mirror link.  
Αφού ανοίξετε το APP, θα μεταβείτε στη σελίδα επιλογής ανάλογα με τον τύπο του έξυπνου 
τηλεφώνου σας. 

 
Ακολουθήστε τα βήματα στην εφαρμογή σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:  
iPhone wireless by WiFi hotspot  
iPhone by USB cable          
Android Phone by USB cable 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5 Ταπετσαρία：αγγίξτε το 【Wallpaper】για να βάλετε ταπετσαρία ,μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία. 

 
 
  

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. 
 

Camera 

Rear camera: 

 

AUX / RIGHT Camera: 



 
 

360 Camera: 

 

 
 
  



4. Συχνές ερωτήσεις: 
Q: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς να κάνω την αντίστροφη κάμερα να λειτουργεί: 
Ελέγξτε παρακάτω τα καλώδια για ρύθμιση: 
1. Ελέγξτε ότι υπάρχουν δύο κόκκινα καλώδια σκανδάλης στο καλώδιο επέκτασης 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 συνδεθεί 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. 
 
Q: Πώς να βαθμονομήσετε την οθόνη αφής; 
Πατήστε 5 δάχτυλα στην κύρια σελίδα της μονάδας για 20 δευτερόλεπτα. Οι χρήστες θα μεταβούν 
αυτόματα στο κουμπί αφής οθόνης για τη βαθμονόμηση της σελίδας. 
 
Q: Πώς να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο τιμονιού? 
Ανατρέξτε στο σημείο 10.4 αυτού του εγχειριδίου. 
 
Q: Πώς να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα? 
Ανατρέξτε στο σημείο 9 αυτού του εγχειριδίου. 
 
 


