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Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά και τη χρήση του Συστήματος Πολυμέσων 

Αυτοκινήτου μας! Για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν 

σωστά, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν το χρησιμοποιήσετε και 

διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση.  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

1. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε υγρό περιβάλλον για να αποφύγετε ατύχημα πυρκαγιάς ή 

ηλεκτροπληξίας. 

2. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν τη μονάδα χωρίς τη σαφή 

προηγούμενη συγκατάθεση του μέρους εξουσιοδότησης μπορεί να 

προκαλέσει ταλαιπωρία στο χρήστες. 

3. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από υψηλής ευκρίνειας υλικά, μην 

αποσυναρμολογείτε την  συσκευή ή τροποποιήσετε μέρη αυτής χωρίς 

εξουσιοδότηση. 

4. Μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα για να αποφύγετε το γδάρσιμο της οθόνης. 

5. Σας παρακαλούμε μην  εγκαταστήσετε την συσκευή σε σημεία τα οποία εμποδίζουν 

την ορατότητα του οδηγού ή επηρεάζουν την οδήγηση. 

6. Για να αποφύγετε τυχόν τροχαία ατυχήματα λόγω αναπηρίας του οδηγού, μην 

χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή ενώ οδηγείτε, εάν χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσετε, 

σταθμεύστε το αυτοκίνητο πρώτα σε ασφαλές μέρος  

7. Αυτή η συσκευή ταιριάζει σε αυτοκίνητα που διαθέτουν σύστημα μπαταρίας 

τροφοδοσίας 12V και καλώδιο γείωσης καθόδου, μην εγκαταστήσετε αυτήν τη 

συσκευή σε φορτηγά ή λεωφορεία με σύστημα μπαταρίας 24V.

 
Οι νόμοι ορισμένων χωρών απαγορεύουν στους χρήστες να παρακολουθούν τηλεόραση 

ή άλλα προγράμματα και  να εκτελούν σχετικές λειτουργίες κατά την οδήγηση. Για την 

προσωπική σας ασφάλεια, μην παρακολουθείτε βίντεο, τηλεόραση ή άλλες σχετικές 

λειτουργίες ενώ οδηγείτε. 

 
Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για τα ατυχήματα που προκαλούνται από την αναστροφή 

Ευχαριστούμε για την αγορά Τι να αποφύγετε 

Προειδοποιήσεις ασφαλείας 
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Αυτή η μονάδα εφαρμόζεται μόνο στους ακόλουθους δίσκους : 
 

 

 

 

Χαρακτηριστικά του δίσκου DVD 

Διαφορετικοί δίσκοι DVD περιέχουν διαφορετικούς συνδυασμούς χαρακτηριστικών, το είδος 

της διαφοράς προκαλείται κυρίως από το τμήμα κωδικοποίησης σχεδιασμού και τον 

κατασκευαστή του δίσκου DVD, τα παραπάνω εικονίδια αντιπροσωπεύουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά των δίσκων DVD. Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής 

πρέπει να υποστηρίζονται από δίσκο DVD. Εάν ο δίσκος δεν υποστηρίζει αυτές τις 

λειτουργίες ή απαιτείται ειδική ρύθμιση , οι λειτουργίες ενδέχεται να μην μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, ελέγξτε αυτές τις λειτουργίες πριν από την αναπαραγωγή του δίσκου ή 

ακολουθήστε τις συμβουλές που εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν ο δίσκος  είναι 

κατεστραμμένος, ενδέχεται να υπάρξει ανομοιομορφία του ήχου. Για να βελτιστοποιήσετε 

τον ήχο, κάντε τα ακόλουθα: 

Λειτουργίες ραδιοφώνου 

• Μνήμη 30 ραδιοφωνικών σταθμών (18 FM  και 12 AM) 

• Αυτόματη, ημιαυτόματη και χειροκίνητη αναζήτηση, αποθήκευση σταθμών στην μνήμη 
 

 
Aux είσοδος, έξοδος, ενισχυτής και άλλες λειτουργίες 

• Είσοδος AUX * 1 

• είσοδος κάμερας οπισθοπορείας* 1 

• Έξοδος ενισχυτή δύο καναλιών, η οποία μπορεί να είναι απευθείας μεγάφωνο 

• 2+1 έξοδοι ήχου καναλιών  

• 4κάναλη εξόδου ενισχυτή 
 

 
Λειτουργίες τηλεόρασης (προαιρετικά) 

• Ψηφιακή τηλεόραση (DTV) 
 

 
Υποστηριζόμενες μορφές πολυμέσων για DISC 

• Συμβατό με DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, 

CD-R, CD-RW CD-DA, MP3, WMA, SVCD, VCD και MPEGl, 

MPEG2, MPEG4,JPEG 
 

 
Υποστηριζόμενες μορφές πολυμέσων για USB/SD 

• Συμβατό με Mp3, WMA, WAV, AST, AVI, MP4, MPEGl, 

MPEG2, MPEG4, JPEG, FLAC, RMVB 

• Υποστηρίζει θύρα SD και θύρα USB
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ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (προαιρετικό) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 



 

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ  

 

Κυρίως μενού 

Αυτή η συσκευή θα ανοίγει στην κεντρική οθόνη κατά την εκκίνηση κάθε φορά, η 
οθόνη μπορεί να συρθεί προς τα αριστερά και τα δεξιά, πατήστε το εικονίδιο στην 
επάνω αριστερή γωνία σε οποιαδήποτε κατάσταση, μπορείτε να μεταβείτε στην 
κύρια οθόνη απευθείας, η εμφάνιση της κύριας οθόνης μπορεί να αλλάξει με 
Bluetooth, μουσική και άλλες εφαρμογές 

DAB+ (Προαιρετικό) 
Με τη χρήση κεραίας DAB+ (πωλείται χωριστά), ο δέκτης DAB+ (Ψηφιακή εκπομπή 

ήχου) σας επιτρέπει να απολαύσετε την άνεση του ψηφιακού ραδιοφώνου, ενώ ο 

αυτόματος συντονισμός DAB+ διασφαλίζει ότι υπάρχουν λιγότερες διακοπές 

σήματος. Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+ σας προσφέρει υψηλή λεπτομέρεια, 

ψηφιακό ποιοτικό ήχο με πολλούς σταθμούς, πληροφορίες προγράμματος και 

πολλά άλλα. 

Η κεραία DAB (πωλείται χωριστά) πρέπει να τοποθετηθεί στο παρμπρίζ του οχήματός σας. 

 

 

1. Home 

2. Back 

3. Music 

4  Carplay&Android 

5. Εφαρμογές 

6. Πλοήγηση 

7. Τηλέφωνο 

8. Αυτοκίνητο 

9. Διαδίκτυο 

10. Ήχος 

11. Ραδιόφωνο 
 

1. Ένδειξη σήματος 

2. Πλήρης αναζήτηση σήματος 

3. Αγαπημένοι Σταθμοί 

4. Πρόγραμμα  

5. Υπηρεσία «ακολουθήστε» (Follow) 

6. Οθόνη σταθμού 

7. Σταθμός εικόνα απεικόνιση 

8. Οθόνη τύπου προγράμματος  

9. Όνομα σταθμού
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  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ  

     Ραδιόφωνο 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ραδιόφωνο για να εισέλθετε στο ακόλουθο μενού 
ραδιοφώνου 

 

1. Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα, η λειτουργία ραδιοφώνου θα συνεχίσει να 
εκτελείται  στο παρασκήνιο. 

2. Επιστροφή και έξοδος από την λειτουργία ραδιοφώνου  

3.  Χειροκίνητη αναζήτηση προηγούμενου ραδιοφωνικού σταθμού 

4. Χειροκίνητη αναζήτηση επόμενου ραδιοφωνικού σταθμού 

5. Αναζήτηση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών 

6. Αυτόματη Αναζήτηση σταθμών, μπορεί να σταματάει όταν κάνετε κλικ ξανά 

7. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο "St" για να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την stereo λειτουργία  

8. Όταν ενεργοποιηθεί η "LOC" λειτουργία, θα αναζητηθεί το τοπικό ισχυρό σήμα 
ραδιοφωνικών σταθμών  

9. Band 

10. AF/TA/PTY/RDS(ενεργοποιήστε το εικονίδιο AF για να αναζητήσει RDS  

Ραδιοφωνικούς σταθμούς) 

 

                 

   Bluetooth 

Bluetooth για Hands-free και BT-Music. Ενσωματωμένο μικρόφωνο, υποστήριξη A2DP 

BT-Music, Ευρετήριο και Αναζήτηση.  

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στο κύριο μενού ή επιλέξτε  το κουμπί Bluetooth στο 

πάνελ ώστε να εισέλθετε στην λειτουργία Bluetooth, αφού γίνει επιτυχής σύζευξη, όλο 

το εικονίδιο στην οθόνη θα ανάψει και θα εμφανιστεί επίσης το εικονίδιο στην κορυφή 

της οθόνης 

 
 
 

•Λίστα συσκευών Bluetooth 

1. Αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να συνδεθούν 

2. Αποσυνδέστε συνδεδεμένες Bluetooth συσκευές 

3. Ξεκινήστε τη σύζευξη επιλεγμένων συσκευών Bluetooth 

4. Διαγράψτε τις συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth 

 

   
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μερικά αυτοκίνητα, η εργοστασιακή κεραία ραδιόφωνου χρειάζεται 

να είναι συνδεδεμένη με ισχύς +12V, σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι είναι 

συνδεδεμένη σωστά, αν δεν είναι συνδεδεμένη σωστά σε 12V+ θα έχετε κακή 

ραδιοφωνική λήψη 
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  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

•Τηλεφωνικές κλήσεις Bluetooth 

Εισαγάγετε τον αριθμό για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Μπορείτε επίσης να 

επιλέξετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο σας για να πραγματοποιήσετε μια 

κλήση. 

1. Πληκτρολογώντας τον τηλεφωνικό αριθμό, μετά κάντε κλικ  στο εικονίδιο για κλήση.  

2. Τερματισμός κλήσης  

3. Εικονίδιο αλλαγής πηγής σύνδεσης ήχου, από τα ηχεία του αυτοκινήτου στο τηλέφωνο 

ή από το τηλέφωνο στα ηχεία του αυτοκινήτου 

 
 
 

 

 
 

•Τηλεφωνικός κατάλογος Bluetooth 

.Πατήστε   για να συγχρονίσετε τις επαφές σας από την συσκευή Bluetooth 

1.Πατήστε αυτό το εικονίδιο για μια γρήγορη αναζήτηση επιλέγοντας αρχικά την 

επαφή που θέλετε να καλέσετε 

2.Το εικονίδιο για τη διαγραφή του τηλέφωνου 

3.Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να συγχρονίσετε τις επαφές σας από το κινητό σας 

τηλέφωνο. (Μερικά μοντέλα απαιτούν την έγκριση  της συσκευής για  τον συγχρονισμό, 

επιλέξτε "ΝΑΙ" στο τηλέφωνό σας, τότε  η συσκευή μας θα κατεβάσει τις 

επαφές από το τηλέφωνό σας.)  

 

•Ρυθμίσεις Bluetooth 

1.Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής αυτής της μονάδας. Πατήστε CAR-KITγια να 
εισάγετε ένα διαφορετικό όνομα. 

2.Μπορείτε να αλλάξετε το PIN (κωδικός πρόσβασης σύζευξης Bluetooth). Ο 

προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.Εισάγετε άλλον τετραψήφιο 

αριθμό και κατόπιν επιλέξτε DONE/ΕΓΙΝΕ ώστε να οριστεί ο νέος κωδικός. 

3.Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το AutoAnswer / AutoConnect  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

•Μουσική Bluetooth 

Κάντε κλικ στην εφαρμογή μουσικής Bluetooth "BT-Music", και στη συνέχεια θα μπορείτε 

να ελέγξετε το αρχικό πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής στο τηλέφωνό σας. 

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την αναπαραγωγή της μουσικής από τα χειριστήρια του 

τιμονιού 

 
Σημείωση: Αυτή η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να μεταφέρει αρχεία, μόνο ήχο. 

 

 

 

 
   



   
CD/DVD (Προαιρετικό) 

Στην κεντρική οθόνη ή σε άλλες λειτουργίες, τοποθετήστε το DVD στην συσκευή 

αναπαραγωγής CD/DVD, θα εισέλθει αυτόματα, θα διαβαστεί και θα παίξει 

αυτομάτως. Όταν βρίσκεται σε λειτουργία, κάντε κλικ στην οθόνη, εκεί υπάρχει ο 

πίνακας ελέγχου στο κάτω μέρος,όπως στην εικόνα παρακάτω: 

Αναπαραγωγή βίντεο 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  Video App , εδώ μπορείτε να δείτε όλα  τα βίντεο,επίσης 

μπορείτε να φορτώσετε από flash/SD/USB βίντεο με μορφή: mp4, avi, wmv, rmvb, fiv, 

mkv,mov., ts, 3pg., mpg, κλπ. H οθόνη αναπαραγωγής θα είναι όπως η εικόνα 

παρακάτω: 

 
 
 

 

 

 
  1. Προηγούμενο/ Επόμενο Πρόγραμμα  7. Sound Track Διακόπτης 

  2. Fast Rewind/ Forward  8. Μενού 

  3. Pause/Play                                                                 9. Επαναλάβετε την αναπαραγωγή  

  4. Stop Playback                                                        10. Composit button.Πατήστε 1 φορά 

  5. EQ Setup   για την κατεύθυνση του πληκτρολογίου     

  6.Υπότιτλοι   πατήστε 2 φορές για μικρό ψηφιακό
     πληκτρολόγιο 

Προβολή φωτογραφίας 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής Picture/Gallery, μπορείτε να προβάλετε 

όλες τις φωτογραφίες σε αυτήν τη μονάδα, μπορείτε επίσης να φορτώσετε 

φωτογραφίες σε flash/SD/USB, υποστήριξη μορφής εικόνας: JPG, BMP, PNG, GIF 

κ.λπ. 

1. Λειτουργία αναπαραγωγής (random,order,play)  

2.  Δείτε τις πληροφορίες του βίντεο  

3.  Προηγούμενο βίντεο 

4. Αναπαραγωγή / Παύση  

5. Επόμενο βίντεο 

6. Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να ελέγξετε το φάκελο 

Πλοήγηση 

Υποστήριξη εκτός σύνδεσης πλοήγηση όπως Sygic,iGo,TomTom,Waze,Here,κτλ. 

Υποστήριξη διαδικτυακής πλοήγησης με χάρτες Google καθώς και με άλλες εφαρμογές 

που μπορείτε να κατεβάσετε από το PlayStore. 

Παρέχει βοήθεια για να αναζητήσετε συγκεκριμένη διεύθυνση καθώς και να 

σχεδιάσετε την δική σας διαδρομή. Η οθόνη χρήστη διαφέρει ανάλογα με την 

εφαρμογή που χρησιμοποιείται. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 



  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 
 

Αναπαραγωγή μουσικής 

• Λειτουργία πολυμέσων για  αρχεία ήχου 

Υποστήριξη μορφών αναπαραγωγής ήχου: mp3, wma, ape, flac, aac κλπ. 

Το μενού αναπαραγωγής USB/5D θα εμφανιστεί όπως παρακάτω, αγγίξτε και 

σύρετε προς τα αριστερά για να ελέγξετε τη λίστα αρχείων.Αγγίξτε και σύρτε προς 

τα δεξιά για να ελέγξετε τον φάκελο από την συσκευή. 

 
1. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ελέγξετε τον φάκελο 

2. Μορφή λειτουργίας (play mode): (random/order) 

3. Προηγούμενο βίντεο 

4. Αναπαραγωγή/παύση 

5. Επόμενο βίντεο 

6. Μορφή λειτουργίας (επανάληψη/όλα/λίστα) 

AV-IN 

Επιλέξτε το εικονίδιο "AV-IN", για να εισάγετε εξωτερικό ήχο και βίντεο στην οθόνη 

της συσκευής , επίσης με  την λειτουργία εξόδου ήχου, όπως στην παρακάτω 

εικόνα (διαφορετικές μονάδες υποστηρίζουν διαφορετική λειτουργία AV-IN, για 

περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πρόγραμμα περιήγησης αρχείων 

Το File Browser (περιήγηση αρχείων) σας επιτρέπει να αντιγράφετε αρχεία στο flash της 
συσκευής, όπως φαίνεται παρακάτω:
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Screen Mirroring 

Πατήστε EasyConnection στην οθόνη του μενού εφαρμογών για να μεταβείτε στη 

λειτουργία screen mirroring. Όταν συνδέετε ένα κινητό τηλέφωνο με εγκατεστημένες 

συμβατές εφαρμογές, μπορείτε να ελέγχετε τις εφαρμογές για το κινητό τηλέφωνο 

απευθείας από αυτή τη μονάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBD (Προαιρετικό) 

Η μονάδα υποστηρίζει διαγνωστικά αυτοκινήτων OBD2 (0n-Board Diagnostics). Με τη 

λειτουργία OBD που είναι διαθέσιμη σε αυτή τη μονάδα, μπορείτε να ανακτήσετε 

δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και κωδικούς προβλημάτων από τον υπολογιστή του 

οχήματός σας. Όλα τα δεδομένα του οχήματός σας εμφανίζονται σε εσάς.Tο εργαλείο 

διαγνωστικού αυτοκινήτου OBD Bluetooth πωλείται χωριστά. 

DVR(Προαιρετικό} 

Μπορείτε να επιλέξετε μια κάμερα DVR αυτοκινήτου (πωλείται χωριστά) σε αυτήν τη μονάδα και 

να τη χρησιμοποιήσετε για να καταγράψετε όλα τα συμβάντα ενός ταξιδιού 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TPMS (Προαιρετικό) 

Το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS) αυξάνει την ασφάλεια οδήγησης και παρέχει 

καλύτερη κατανόηση της κατάστασης των ελαστικών του οχήματός σας . Αφού εγκαταστήσετε σωστά 

το TPMS (πωλείται χωριστά), οι αισθητήρες παρακολουθούν αυτόματα την πίεση και 

τη θερμοκρασία των ελαστικών και μεταδίδουν στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο στον δέκτη 
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  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 

USB/5D 
 

 Σύστημα Ρυθμίσεις  

Συνδέστε μια συσκευή USB  ή εισάγετε μια κάρτα μνήμης SD και τότε επιλέξτε « 

ΜΟΥΣΙΚΗ»  από το μενού εφαρμογών για αναπαραγωγή μουσικής.Πατήστε «Βίντεο» 

για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο ή πατήστε «Συλλογή» για προβολή εικόνων και 

φωτογραφιών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύρετε από πάνω προς τα κάτω, θα εμφανιστεί μια γραμμή ειδοποιήσεων συστήματος στη 
σελίδα. 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο         επάνω δεξιά, μπορεί να αφαιρέσει το πρόγραμμα που 

εκτελείται στο παρασκήνιο 

 
Ρυθμίσεις γλωσσών 

Διατίθεται για επιλογή γλώσσας συστήματος, εισαγωγή κειμένου και αυτόματη διόρθωση 

σφαλμάτων, επιλέξτε το αγαπημένο σας πληκτρολόγιο και μέθοδο εισαγωγής και ορίστε την 

έξοδο κειμένου σε ομιλία, δείκτη ταχύτητας.Πατήστε παρατεταμένα την αγαπημένη σας γλώσσα  

και σύρετε την στην κορυφή για να την ορίσετε ως γλώσσα συστήματος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρυθμίσεις Wi-Fi 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο ρύθμισης, πατήστε «ρύθμιση WiFi» , σύρετε το εικονίδιο "OFF" 

για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ασύρματου δικτύου, στη συνέχεια η μονάδα 

εμφανίζει το ασύρματο δίκτυο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια, κάντε κλικ 

στο Hotspot WiFi για  να συνδεθείτε, εάν το ασύρματο δίκτυο είχε συνδεθεί με επιτυχία 

στο παρελθόν, αυτές οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν και θα συνδεθούν αυτόματα την 

επόμενη φορά. Μετά τη σύνδεση, το εικονίδιο WiFi θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της 

οθόνης 
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Portable hotspot 

Όταν η μονάδα  είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο 3G, κάντε κλικ στο "Network & Internet" μέσα 

στην εγκατάσταση, έπειτα ανοίξτε το «Hotspot & tethering». Mπορείτε να  

δημιουργήσετε κωδικό πρόσβασης για το Wifi HotSpot στις ρυθμίσεις Wifi HotSpot 

που ανήκει στις ρυθμίσεις μενού. Μετά από αυτό , άλλες ασύρματες συσκευές 

μπορούν επίσης να συνδεθούν στο δίκτυο μέσω αυτού του Wifi hotspot. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Επιπλέον ρυθμίσεις 

Στις πρόσθετες ρυθμίσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε εάν επιτρέπεται στη μονάδα να 

αναπαράγει μουσική αυτόματα όταν έχει τοποθετηθεί USB ή SD, να 

ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ένταση του ήχου ή το reversing X mirror  

* Καθυστέρηση τερματισμού λειτουργίας όταν η ACC OFF είναι επιλεγμένο για να ρυθμίσετε 
το χρόνο που μπαίνει σε αναμονή. 

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά 

Διατίθεται για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφορά δεδομένων και επαναφορά 

εργοστασιακών ρυθμίσεων, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στο σύστημα, μπορείτε 

να επαναφέρετε τα δεδομένα για επίλυση . 

Προειδοποίηση: 

Μόλις εκτελέσετε μια επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, η συσκευή θα διαγράψει όλα 

τα προσωπικά δεδομένα και τις εφαρμογές σας. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων 

των προσωπικών σας δεδομένων πριν κάνετε Backup & Reset 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο για αυτόματη ενημέρωση της ημερομηνίας και ώρας. 

Μπορείτε επίσης να ορίσετε χειροκίνητα την ημερομηνία και την ώρα, να επιλέξετε τη ζώνη 

ώρας και να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης της ώρας και της ημερομηνίας  
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Εργοστασιακές ρυθμίσεις 

Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" και βρείτε τις "εργοστασιακές ρυθμίσεις" και μετά 

πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης "3368" για να εισέλθετε στις εργοστασιακές 

ρυθμίσεις μενού, μπορείτε να αλλάξετε το logo φόρτωσης του αυτοκινήτου, να επιλέξετε 

ραδιόφωνο ανά περιοχή,να ρυθμίσετε το φως του πίνακα ή άλλες παραμέτρους. 
 

 

Ενημέρωση συστήματος 

Μέθοδοι αναβάθμισης της συσκευής 

Εάν η συσκευή μπορεί να εισέλθει κανονικά στο σύστημα 

1. Μετά την λήψη αρχείων του λογισμικού ενημέρωσης από εμάς,δημιούργηστε 

αντίγραφα των υποφακέλων σε ένα USB. 

2. Εισάγετε το USB στη θύρα USB και ανοίξτε την συσκευή, τότε η συσκευή θα 

πραγματοποιήσει την αναβάθμιση αυτόματα. 

3. Όταν η αναβάθμιση στην οθόνη γίνει πράσινη, αποσυνδέστε το USB , η ενημέρωση 

συσκευής έχει ολοκληρωθεί. Αν η οθόνη εμφανίζεται πράσινη και δεν έχετε αφαιρέσει 

το USB,  τότε η οθόνη θα παραμείνει πράσινη. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ρύθμιση λογότυπου αυτοκινήτου  

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης "3368" για να μεταβείτε στις "εργοστασιακές ρυθμίσεις ". ， 

κάντε κλικ στο «Λογότυπο αυτοκινήτου» για να επιλέξετε έναν τύπο λογότυπου. Μπορείτε 

επίσης να επιλέξετε τις αγαπημένες σας εικόνες από μια κάρτα USB ή μια κάρτα Micro SD 

κάνοντας κλικ στο "Χρήστης" --- "Προσαρμοσμένο", οι ρυθμίσεις λογότυπου αυτοκινήτου σας 

επιτρέπουν να επιλέξετε ένα λογότυπο οθόνης ή ένα λογότυπο κινούμενης εικόνας. Μετά την 

επανεκκίνηση θα εμφανιστεί το νέο λογότυπο! 
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Προσοχή! Μην τροποποιήσετε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα χωρίς οδηγίες. Διαφορετικά η 

συσκευή σας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.  

Προσοχή: Κατά την διάρκεια της αναβάθμισης του συστήματος ,παρακαλούμε να μην 

αποσυνδέετε/κλείνετε την συσκευή  ή να μην θέσετε σε λειτουργία άλλες εφαρμογές.  



   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ     ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
 
Έλεγχος χειριστηρίων τιμονιού 

 

 
 Αντιμετώπιση προβλημάτων  

Υπάρχουν 3 SWC καλώδια  από την ISO καλωδίωση  : KEYl, KEY2, SWC-GND, βεβαιωθείτε ότι 

το αυτοκίνητό σας έχει το κουμπί ελέγχου του τιμονιού με βάση την αντίσταση αναλογικού 

σήματος, βρείτε το αντίστοιχο καλώδιο από το αυτοκίνητό σας για να τα συνδέσετε. 

Αρχικά,παρακαλούμε κάντε κλικ στο κουμπί « ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ» στο UI ( 1 ) για να καθαρίσετε τη 

λειτουργία του πλήκτρου εκμάθησης, μετά πατήστε το κουμπί του τιμονιού στο αυτοκίνητό σας, θα 

μπει στο Ul(2), στη συνέχεια μάθετε το, Π.χ.: Πατήστε το κουμπί [ Διακόπτης λειτουργίας) στην οθόνη 

και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί στο το αρχικό κουμπί του οχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ 

στο κουμπί OK της οθόνης, αφού μάθετε τη λειτουργία όλων των κουμπιών επιτυχώς, θα εμφανιστεί 

το αντίστοιχο κουμπί [ Διακόπτης λειτουργίας) στο Ul(1) και στη συνέχεια 

πατήστε το κουμπί του τιμονιού στο αυτοκίνητό σας για να μάθετε το επόμενο κουμπί. 

 

Επαναλάβετε τα ίδια βήματα για άλλα κουμπιά, μετά κάντε κλικ στο κουμπί "ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ" στο 

Ul(1) Εάν οι ρυθμίσεις είναι λανθασμένες, κάντε κλικ στο κουμπί RESET στο Ul(1) και ξεκινήστε να 

μαθαίνετε ξανά.

 

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε σε αυτόν τον 

οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για γρήγορη λύση. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να μην 

έχει λυθεί, καλό είναι να επικοινωνήσετε ή να επισκεφτείτε εξειδικευμένο συνεργάτη μας. 

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα παρατίθενται παρακάτω, μαζί με πιθανές αιτίες και λύσεις 

 
1. Το βύσμα σύνδεσης  είναι δεν κατάλληλο  

• Σας παρακαλούμε ελέγξτε τις πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο του αυτοκίνητου και την χρονολογία.  

• Παρέχετε γνήσιο καλώδιο διαγράμματος CD 

 

2. Χωρίς Ρεύμα 

• Το κλειδί αυτοκινήτου δεν έχει τοποθετηθεί ή το ACC δεν είναι ενεργοποιημένο, Τοποθετήστε το 

κλειδί αυτοκινήτου και ενεργοποιήστε το ACC. 

• Λανθασμένη σύνδεση καλωδίωσης. Ελέγξτε την καλωδίωση.  

• Η ασφάλεια έχει καταστραφεί. Αντικαταστήστε την ηλεκτρική ασφάλεια 

• Το κουτί CAN-BUS έχει καταστραφεί. Αντικαταστήστε το CAN-BUS κουτί 

 
3. Χωρίς Ήχο 

• Η ένταση είναι πολύ χαμηλή. Ρυθμίστε την  Ένταση ήχου  

• Λανθασμένη σύνδεση  καλωδίωσης. Έλεγχος της καλωδίωσης. 

• Το ραδιόφωνο δεν ρυθμίστηκε σωστά. Ρυθμίστε το ξανά ή αναβαθμίστε το 

 
 
 
 
 
 

(1)  (2) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
. 
  
  
  

• 4. Κολλάει ή λειτουργεί πολύ  αργά 
 Σύρετε την οθόνη αφής από πάνω προς τα κάτω δύο φορές για να βρείτε και να κάνετε κλικ στο 

εργαλείο  "Καθαρισμός" για να καθαριστεί το αρχείο μνήμης του προγράμματος και το ιστορικό.. 
 Αποσυνδέστε το φις ρεύματος και τοποθετήστε το ξανά.  
 Προχωρήστε σε αναβάθμιση του συστήματος  
 
 
   

5. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή DVD (Προαιρετικό) 

• Αφαιρέστε τις 2 βίδες στο επάνω μέρος του σασί. 

• Υπάρχουν δίσκοι που δεν έχουν αφαιρεθεί από την συσκευή 

• Το dvd έχει εισαχθεί ανάποδα. Εισάγετε το σωστά. 

• Το dvd είναι βρώμικο, καθαρίστε τον δίσκο.. 

• Το dvd είναι ραγισμένο ή κατεστραμμένο . Τοποθετήστε έναν κανονικό, στρογγυλό δίσκο 

• Τα αρχεία του dvd δεν είναι σε σωστή μορφή. Ελέγξτε την μορφή των αρχείων  

• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή της μορφής του δίσκου. Αντικαταστήστε το dvd. 

• Το dvd δεν υποστηρίζεται από το μηχάνημα. Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου και αλλάξτε τον σε 

υποστηριζόμενη μορφή. 
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6. Κακή λήψη σήματος ραδιόφωνου 

• Η σύνδεση της κεραίας δεν είναι σωστή. Ελέγξτε την σύνδεση της κεραίας 

• Η κεραία έχει καταστραφεί ή δεν είναι συμβατή. Αντικαταστήστε με νέα κεραία. 

• Παρεμβολή σήματος, ελέγξτε την πηγή παρεμβολής/ 

• Τα σήματα είναι πολύ αδύναμα. Ενδέχεται να απαιτείται ενισχυτής σήματος 

κεραίας. 

• Η τοπική αναζήτηση σήματος είναι απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε την. 

• Τοποθετήστε την κεραία στην οροφή αντί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. 

• Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές το σήμα ραδιοφώνου είναι ασθενές, είναι 
ένα σύνηθες φαινόμενο. 

 
7. Αδυναμία Σύνδεσης Bluetooth 

• Σας παρακαλούμε  ενεργοποιήστε την αναζήτηση Bluetooth στο τηλέφωνο σας και 

στη συνέχεια συνδέστε το. 

• Διαγράψτε όλες τις εγγραφές Bluetooth από το τηλέφωνο και το μηχάνημά σας και 
στη συνέχεια κάντε σύνδεση από την αρχή.  

• Μπορεί να μην είναι συμβατό με το σύστημα του κινητού σας 

τηλεφώνου, αντικαταστήστε την τηλεφωνική σύνδεση. 

• Τροποποίηση του ονόματος Bluetooth ή του κωδικού σύζευξης τηλεφώνου και 
συσκευής. 

 
8. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής 

• Η μορφή  του αρχείου μουσικής δεν υποστηρίζεται, αντικαταστήστε με άλλες μορφές 
αρχείων 

• Βάλατε αρχεία μουσικής στον ίδιο φάκελο. 

• Ελέγξτε αν η κάρτα SD ή  το USB  μπορούν να διαβαστούν κανονικά ,αντιγράψτε το αρχείο 
στην συσκευή. 

 
9. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή  βίντεο 

• Η μορφή  του αρχείου δεν υποστηρίζεται, αντικαταστήστε με άλλες μορφές αρχείων 

• Επιλέξτε την σωστή επιλογή στις ρυθμίσεις 

όπως παρακάτω:  

•  Ρυθμίσεις - Βίντεο - Βίντεο οδήγησης - ON 

Οι εικόνες βίντεο μπορούν να προβληθούν ενώ το όχημά σας βρίσκεται σε κίνηση  

• Ελέγξτε εάν η κάρτα SD ή το U Disc μπορούν να διαβαστούν κανονικά 
9. Χωρίς GPS σήμα 

• Ελέγξτε τη σύνδεση κεραίας GPS ή αντικαταστήστε τη νέα  κεραία 

• Μην βάζετε την κεραία GPS μαζί με άλλες κεραίες, οι οποίες θα προκαλέσουν 

παρεμβολή σήματος. 

• Σε ορισμένες συνθήκες οδήγησης, τα σήματα από δορυφόρους GPS ενδέχεται να 

μην φτάσουν στο όχημά σας.Σε αυτήν την περίπτωση, είναι αδύνατο για το σύστημα 

να προσδιορίσει με ακρίβεια την θέση σας από το GPS 

• Αν ένα τηλέφωνο αυτοκινήτου ή κινητό τηλέφωνο είναι τοποθετημένα κοντά στην 

κεραία GPS, το σήμα του GPS μπορεί να χαθεί προσωρινά. 

10. Η πλοήγηση δεν λειτουργεί 

• Ανοίξτε τον χάρτη αλλά προβάλετε άλλες εφαρμογές. Σας παρακαλούμε 

επιλέξτε την σωστή διαδρομή πλοήγησης ως παρακάτω: 

Ρυθμίσεις-Γενικά-Ρυθμίσεις Πλοήγησης – Επιλέξτε σωστά ένα πρόγραμμα 
πλοήγησης 

• Ο χάρτης είναι κολλημένος, λειτουργεί με καθυστέρηση. Κυλήστε την οθόνη από 

πάνω προς τα κάτω 2 φορές για να βρείτε και να επιλέξετε το εικονίδιο "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ"  ώστε 

να  καθαρίσετε προσωρινές μνήμες του προγράμματος που λειτουργούν στο 

παρασκήνιο . 

• Το πρόγραμμα χάρτη δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κατεβάστε έναν νέο χάρτη ή 

επικοινωνήστε μαζί μας. 

 
Το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο  

 
11. Δεν λειτουργεί η 3G/4G συσκευή (dongle) 

• Ελέγξτε εάν υπάρχει σήμα δικτύου στην  περιοχή. 

• Ελέγξτε αν η 3G/4G συσκευή είναι κατάλληλη. 

• Ελέγξτε αν η μορφή δικτύου της κάρτας SIM που χρησιμοποιείται είναι συμβατή, 

διαφορετικά θα πρέπει να αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με άλλη. 

• Η κάρτα SIM που αγοράσατε πρόσφατα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. 

• Το λαμπάκι της συσκευής 3G/4G δεν είναι  αναμμένο, είναι απαραίτητο να 

ελεγχθεί η θύρα USB, ή η εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών θυρών κάρτας USB, 

εάν είναι συνδεδεμένη στη γραμμή OTG/ καλώδιο επέκτασης USB , 

προσπαθήστε να αλλάξετε τη γραμμή σύνδεσης 

 
12. Δεν λειτουργεί το Wi-Fi ή Hotspot 

• Έλεγχος σύνδεσης της κεραίας Wi-Fi ή αντικατάσταση με νέα κεραία 

• Διαγράψτε όλες τις εγγραφές Wi-Fi και επανασυνδεθείτε 

• Αλλάξτε το όνομα Wi-Fi καθώς και τον κωδικό πρόσβασης 

• Αλλάξτε την σύνδεση για το  Wi-Fi hotspot 

• Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου του μηχανήματος ως παρακάτω: 

Ρυθμίσεις-Σύστημα-Επιλογές  Επαναφοράς- Επαναφορά Wi-Fi, κινητού & Bluetooth 

 
13. Μαύρη οθόνη και δεν υπάρχει λειτουργία  

• Η κατάσταση αναμονής είναι σε λειτουργία. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης ή 

ακουμπήστε την οθόνη ώστε να απενεργοποιηθεί.  

• Η εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας εμφανίζεται χωρίς σύνδεση κάμερας και 

με λάθος ρυθμίσεις πολικότητας. Εγκαταστήστε την κάμερα οπισθοπορείας  

και έπειτα αλλάξτε τις ρυθμίσεις πολικότητας της κάμερας
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