
 

 

Εγχειρίδιο Χρήσης 
Συσκευή Car Android Multimedia 

BHX Series

 



 

 

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από 

τη χρήση για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σωστά το μηχάνημα . Αφού διαβάσετε 

τις οδηγίες, κρατήστε το για μελλοντική επιθεώρηση. 

Προειδοποίηση 

Για να αποφύγετε ζημιά στο μηχάνημα και να χρησιμοποιήσετε το σύστημα 
με ασφάλεια, παρακαλούμε 

■ Για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα, μην παραλείπετε μεταλλικά αντικείμενα (νομίσματα ή άλλο 

μέταλλο) μέσα στο μηχάνημα. 

■  Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα με τρόπο που εμποδίζει την όραση του οδηγού ή επηρεάζει τη 

λειτουργία του προγράμματος οδήγησης. Όταν οδηγείτε, μην δίνετε προσοχή. Στο σύστημα, μην 

παρακολουθείτε την οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

■ Το μηχάνημα αποτελείται από εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας, θα πρέπει να αποφύγετε ισχυρό 

αντίκτυπο, όχι σε μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση του καλύμματος ή να ρυθμίσετε τα εξαρτήματα, για 

συντήρηση, μεταβείτε σε μια κοντινή επαγγελματική διαβούλευση κέντρου εξυπηρέτησης. 

Πριν από τη χρήση 

■ Όταν αγοράζετε προαιρετικά αξεσουάρ ή κάνετε σχετικές ρυθμίσεις system, ελέγξτε με τον 

αντιπρόσωπο αν ταιριάζουν με το μηχάνημα. 

■ Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση της αγαπημένης σας γλώσσας από το μενού ρύθμισης 

γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις γλώσσας (σελίδα 4 του 

εγχειριδίου) 

Προστασία της οθόνης 

■ Προστατέψτε την οθόνη απόζημιές, μην χρησιμοποιείτε στυλό διαρκείας ή αιχμηρό εργαλείο για να 

αγγίξετε την οθόνη. 

■ Όταν ο πίνακας του μηχανήματος ή η οθόνη είναι βρώμικα, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί και ένα 

ήπιο 

■ Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σκληρό πανί ή αλκοόλ και άλλο διαβρωτικό λεπτότερο σκουπίστε 

την οθόνη ή τον πίνακα, έτσι ώστενα αποφύγετε τη ζημιά της οθόνης ή του πίνακα, θολή, η οθόνη 

εξαφανίστηκε και ούτω καθεξής. 

■ Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης αυτού του μηχανήματος, η ζημιά που προκαλείται από παράνομη 

λειτουργία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 

Αριθ. 

Η οθόνη του μηχανήματος που βλέπετε ενδέχεται να μην συνάδει με την 

εικόνα του εγχειριδίου, η οποία οφείλεται στην αιφνιδιαστική αναβάθμιση και 

ενημέρωση λογισμικού, δεν επηρεάζει την κανονική χρήση. 

Ορισμένες λειτουργίες (DVD, έγχρωμες λυχνίες LED, τηλεόραση κ.λπ.) είναι 

προαιρετικές. Η συσκευή που αγοράζετε ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες 

τις λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 

δυσλειτουργία λύση 

Δεν είναι δυνατή η 
ενεργοποίηση 

 

Ελέγξτε τη σύνδεση των AAC, B+, Γείωσης. 

1. Συνδέστε το AAC με τη γραμμή ανάφλεξης. 

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

3. Συνδέστε τη γείωση με τη γείωση. 

Δεν υπάρχει εικόνα κατά την 
οπισθοπορεία 

Συνδέστε τη γραμμή οπισθοπορείας του DVD του αυτοκινήτου με τη 

γραμμή οπισθοπορείας του αυτοκινήτου, για να διασφαλίσετε ότι η 

κάμερα οπισθοπορείας είναι λειτουργική. 

 

y Η πλοήγηση δεν λειτουργεί 

1. Εάν ο χάρτης πάει στραβά, απεγκαταστήστε και, στη συνέχεια, 

εγκαταστήστε ξανά το χάρτη. 

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

εγκαταστήστε ξανά το χάρτη. 

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

GPS είναι καλά συνδεδεμένη. 

Εάν είναι καλά συνδεδεμένη, βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι εκτεθειμένη 

στον αέρα. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αντικαταστήστε μια νέα 

κεραία. 

Το βασικό φως δεν ανάβει 
1. Ελέγξτε τη σύνδεση της γραμμής του προβολέα . 

2. Ενεργοποιήστε τη λυχνία κουμπιού στην εγκατάσταση. 

Οδηγίες χρήσης 



 

 

 

 
Λειτουργία στην αρχική οθόνη 

> Αρχική οθόνη .................................. 01 

> Πηγή, Δίκτυο  .................................. 01 

> Παρασκήνια  ................................... 01 

> Cκρεμάστε το δέρμα ........................01 

> Move και διαγράψτε τα εικονίδια .....02 

Λειτουργία ραδιοφώνου 

> Βασική λειτουργία ραδιοφώνου  ..... 03 

> ΠΕΑ  ................................................03 

> Καταστήματα Κανάλι  ......................03 

Έλεγχος μπλουτό 

> Σύνδεση  ......................................... 04 

> Κλήση hands-free ............................04 

> Τηλεφωνική κλήση  ................................... 04 

> Τηλεφωνικός κατάλογος........................... 05 

> Εγγραφή τηλεφωνικής κλήσης  .05 

> Σύνδεση συσκευής ......................... 05 

> Ρύθμιση Bluetooth  ......................... 06 

> BT Μουσική .................................... 06 

> Πολυμέσα 

> Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
 07 ........................................................  

> Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο 07 

> Σύνδεσμος τηλεφώνου 

> Σύνδεση τηλεφώνου (μέθοδος 1) ... 08 

> Σύνδεση τηλεφώνου (μέθοδος 2) 

> DSP 

> Equalizer  .................................. 11 

> Καμπύλης Ήχου  ...................... 11 

> Διεπαφή FAB  .................................11 

> Διεπαφή καθυστέρησης Delay  .......11 

> Αρχική Ρύθμιση (Setup) 

> Ρυθμίσεις βίντεο ..............................12 

> Γενικά ..............................................12 

> Ρύθμιση Wi-Fi…………………….12 

> Ρυθμίσεις Bluetooth ........................12 

> Ρύθμιση γλώσσας ...........................13 

> Ηχητικά εφέ .....................................13 

> Πλοηγός  .........................................13 

> Έγχρωμο ........................................13 

> Λογότυπο Αυτοκινήτου ...................14 

> Έλεγχος τιμονιού (SWC)  ................14 

> Εργοστάσιο .....................................14 

> Αυθεντικό Αυτοκίνητο......................14 

> Ρυθμίσεις Android ..................... 15 

> Αναβάθμιση & Επαναφορά ....... 15 

> Πληροφορίες συστήματος ......... 15 

> Ορισμός διεπαφής  ................... 16 

Διάγραμμα καλωδίωσης 

> Διάγραμμα καλωδίωσης  ...... 17

Βασική λειτουργία Περιεχόμενα 

Ορισμός των κλειδιών 

Αύξων 
αριθμός 

Όνομα Λειτουργική περιγραφή 

1  

Όταν η συσκευή λειτουργεί, πατήστε και κρατήστε πατημένο 

περίπου 1 δευτερόλεπτο για την τροφοδοσία του συστήματος. 

Πατήστε σύντομα για σίγαση. 

2 ΧΆΡΤΗΣ Υποδοχή κάρτας χάρτη 

3  Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα 

4  Επιστροφή στην προηγούμενη διεπαφή 

5  Εμφάνιση διεπαφής πλοήγησης 

6 ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ Εμφάνιση της διεπαφής ραδιοφώνου 

7 
ΤΟΜ+ 
ΤΟΜ- 

4+ Όγκος  

4- Μείωση έντασης  ήχου 

8  Υποδοχή USB 

9 ▲ Εισαγωγή/εξαγωγή δίσκου 

10 δολ. Υποδοχή SD 

11 
Επαναφορά 
(ΠΣΤ / ΑΠΕ) 

Όταν το μηχάνημα δικτυωθεί σωστά, πατήστε αυτό το κουμπί και 

το μηχάνημα θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

12 Ιφλουένσερ Εμφάνιση της οθόνης του τηλεφώνου Bluetooth 

13 ΣΕΛ Εμφάνιση της διεπαφής DVD 

14 Βίντεο Αναπαραγωγή βίντεο από κάρτα SD ή συσκευή USB 

15 Μουσική Αναπαραγωγή μουσικής από κάρτα SD ή συσκευή USB 

16 
Ζητώ 

Η ►! 

• Αναζήτηση στο προηγούμενο κεφάλαιο ή στο επόμενο κεφάλαιο 
■ Αναζήτηση για το τελευταίο κανάλι ή το επόμενο κανάλι 

17 Σίγαση Απενεργοποίηση του ήχου, κουμπί για σίγαση 

18 
Υποδοχή 

εισαγωγής δίσκου 
Τοποθετήστε το δίσκο στην υποδοχή 

 

Σημείωση: Αυτός ο πίνακας συνοψίζει τον ορισμό των περισσότερων κουμπιών του πίνακα, 

αλλά δεν περιέχει κάθε μοντέλο όλα τα πλήκτρα, μερικά από τα μοντέλα περιέχουν μόνο ένα 

μικρό αριθμό πλήκτρων, γεγονός που δεν επηρεάζει τη χρήση, εάν έχετε ερωτήσεις, 

συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο. 

10 
Ανοίξτε το σύστημα 

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας  1 δευτερόλεπτο, ενεργοποιήστε το σύστημα. 

Απενεργοποιήστε  το σύστημα 

Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας  για 1 
δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. 
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Οδηγίες λειτουργίας για την κύρια διεπαφή

  
Κύρια διεπαφή 

1. Πατήστε το κουμπί  , Η διεπαφή θα επιστρέψει στην προεπιλεγμένη κύρια διεπαφή. 

2. Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά διεπαφή όπως θέλετε. 

3. Πατήστε το κουμπί n , η διεπαφή αυτοκινήτου θα έρθει out. Πατήστε το κουμπί       , θα 

εμφανιστεί η διεπαφή των εφαρμογών συστήματος και των εφαρμογών τρίτων. 

 

 

Μετακίνηση ή κατάργηση των εικονιδίων 

1. Αλλάξτε τη θέση του εικονιδίου: πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο, θα εμφανιστεί και 

θα γίνει μεγαλύτερο. Αυτή τη φορά το εικονίδιο είναι κινητό και μπορείτε να το τοποθετήσετε 

όπου θέλετε. 

2. Προβολή πληροφοριών APP: πατήστε παρατεταμένα το ενεργοποιημένο εικονίδιο, σύρετε 

το εικονίδιο στο  

3. Εικονίδιο διαγραφής: πατήστε και κρατήστε πατημένο το ενεργοποιημένο εικονίδιο, σύρετε 

το εικονίδιο 
Προσθήκη συντομεύσεων για τις αρχικές κύριες διεπαφές 1 και 2 

1. Τύπος  

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο για να περιμένετε να εμφανιστεί ο αναδυόμενος 
πίνακας της κύριας διεπαφής 1 και 2. 

3. Σύρετε το εικονίδιο σε μια κενή θέση και αν σύρετε σε άλλα εικονίδια, θα σχηματίσει ένα φάκελο. 

4.Long  πατήστε Πηγαίνετε στο μικρό παράθυρο interface, Μπορεί να καθαρίσει το πρόγραμμα εκτέλεσης φόντου . 

Πατήστε το κουμπί  , μπορεί να αντικαταστήσει την κύρια ταπετσαρία διεπαφής .
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αριθμός διεπαφή αριθμός διεπαφή 

1 Αρχική κύρια διεπαφή 
πολυμέσων 

4 Πρόγραμμα εκτέλεσης στο 
παρασκήνιο 

2 Αρχική κύρια διεπαφή 
πολυμέσων 

5 Αντικαταστήστε τη διεπαφή 
ταπετσαρίας 

3 
Εφαρμογές συστήματος και διεπαφή 
εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών 
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 Λειτουργία ραδιοφώνου 

Βασική λειτουργία ραδιοφώνου 

 
1. Επιλέξτε τη ζώνη FM1, FM2, FM3, AM1 ήAM2 

2. Εμφάνιση συχνότητας 

μεταβαίνει στην προηγούμενη συχνότητα με μη αυτόματο τρόπο. 

μεταβαίνει στην επόμενη συχνότητα με μη αυτόματο τρόπο. 

3. Εμφανίζει την προκαθορισμένη λίστα καναλιών, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (P1-P6) για να 
αποθηκεύσετε την τρέχουσα συχνότητα εκπομπής. 

4.  Μενού πολλαπλών λειτουργιών 

Μελωδίες σε σταθμό με καλή λήψη αυτόματα. 

Σύντομο άγγιγμα για συνεχή ρύθμιση, αγγίξτε ξανά για ακύρωση. 

Μεγάλη αφή για εναλλαγή των προκαθορισμένων καναλιών, μακρά αφή ξανά για ακύρωση. 

Αλλαγή μεταξύ εντοπισμού και DX mode. 

Εναλλαγή ζώνης συχνοτήτων. 

Αγγίξτε <RDS> για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία RDS. 

Ρύθμιση EQ και FAB, Please δείτε τη ρύθμιση EQ και FAB παρακάτω. 

5. Μονοφωνικό και DX 

 Εμφανίζει LOC ή DX . 

 Εμφανίζει μονοφωνικό ή στερεοφωνικό, που αποφασίζεται από το ραδιόφωνο IC. 

RDS 

TP Δείχνει ότι ο TP σταθμός είναι ενεργοποιημένος ή όχι  

AF 
Αγγίξτε AF για να ανάψει, το RDS μπορεί να μεταβεί σε ισχυρότερη συχνότητα σήματος 

όταν η τρέχουσα συχνότητα είναι αδύναμη, αλλά να διατηρήσει το περιεχόμενο ίδιο, μόνο 

διαφορετική συχνότητα. 
TA 

Αγγίξτε TA για να ανάψει, μπορεί να αντλήσει τις πληροφορίες κυκλοφορίας κάθε λεπτό 

και σταματά για να μεταδώσει τις πληροφορίες κυκλοφορίας μόλις εισέλθουν οι ειδήσεις. 

       PTY Αγγίξτε PTY για αναζήτηση κατά τύπο. 
 

Κανάλι καταστημάτων 

1. Πατήστε το πλήκτρο P1 και κρατήστε πατημένο για να αποθηκεύσετε το τρέχον κανάλι στο πλήκτρο 
P1. 

2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο P2 και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το τρέχον κανάλι στο 
πλήκτρο P2. Εάν P3, τότε σε P3key κ.λπ.  
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Έλεγχος bluetooth 

Σύνδεση 

Καταχώρηση της συσκευής Bluetooth 

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας 

2. Αγγίξτε την αναζήτηση για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Bluetooth που περιμένει σύζευξη 

3. Αγγίξτε το όνομα της συσκευής Bluetooth ( jj ή o ther) για σύνδεση 

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

Μη αυτόματη σύνδεση ενός καταχωρημένου Bluetooth 

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας 

2. Αγγίξτε το για να δείτε την καταχωρημένη συσκευή Bluetooth list 

3. Κλωτσήστε το κουτί με το όνομα της συσκευής Bluetooth για να συνδεθείτε 

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

Διαγραφή καταχωρημένης συσκευής 

1. Αγγίξτε το  για να δείτε τη λίστα καταχωρημένων συσκευών Bluetooth 

2. Διασχίστε το πλαίσιο του ονόματος της συσκευής 

3. Αγγίξτε τον σταυρό και σας συμβουλεύει "Θέλετε να καταργήσετε τη σύζευξη της συσκευής;"  

4. Αγγίξτε OK, η συσκευή διαγράφηκε 

Κλήση ανοιχτής ακρόασης 

 

1) Τηλεφώνημα 

Αγγίξτε το  , πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και κάντε κλικ στην επιλογή  , 

επιτυχία τηλεφωνικής κλήσης ως οθόνη παρακάτω, Ακυρώστε την τηλεφωνική κλήση αγγίζοντας 

το , και αγγίξτε το   για να μεταβείτε σε ηχείο.

 

 

 

  

1  
Εγγραφή τηλεφωνικής 

κλήσης 

2  Τηλεφωνικός κατάλογος 

3  Πίνακας επιλογών 

4  Λίστα συσκευών 

5  Ρυθμίσεις Bluetooth  
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2) Τηλεφωνικός κατάλογος 

Αγγίξτε το για να εισέλθετε στη διεπαφή τηλεφωνικού καταλόγου Bluetooth και ακολουθήστε 

το για να κατεβάσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

 

 

 

3) Εγγραφή τηλεφωνικής κλήσης

 

 

 

 

  

 
4) Σύνδεση συσκευής 

1. Τηλέφωνο Bluetooth 

2. Μουσική Bluetooth

 

 Κλήση κλήσης 

 

 Αναπάντητη κλήση 

 

 Ληφθείσα κλήση 
  

Αναπαραγωγή συσκευής ήχου Bluetooth 

Κάντε κλικ  στη μουσική BT και αναπαραγάγετε μουσική της συσκευής 
που είναι συνδεδεμένη από την BT 

 Η τελευταία μελωδία 

 Η επόμενη μελωδία 

 Παίξτε/Σταματήστε  

5)Ρύθμιση Bluetooth 

1. Αγγίξτε το Bluetooth για να αλλάξετε το 
όνομα 

2. Συγχρονισμός τηλεφωνικού καταλόγου 
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Πολυμέσα 

Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο 

 
 

 

 

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής 
 

 
 

Σημείωση: το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής και το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο 

λειτουργούν όταν είναι συνδεδεμένη η κάρτα USB ή SD. Και υπάρχουν μουσική ή βίντεο 

στην κάρτα USB ή SD. 

 

Λειτουργία 
 

Λειτουργία 

 

Επιστροφή στο φάκελο  

 

 Η τελευταία μελωδία 

 Παύση 
 

 

 

Η επόμενη μελωδία 

 
Λειτουργία κύκλου 

 

 

 

ΕΣΚ 
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Τηλεφωνικός σύνδεσμος (μέθοδος1) 

1. Αγγίξτε το   για να εισέλθετε στη  διεπαφή PhoneLink, Αγγίξτε τις  οδηγίες. 

  

2. Ενεργοποιήστε το στοιχείο Phonelink στη μονάδα κεφαλής. Εμπιστευτείτε το WIFI του τηλεφώνου 
είναι ανοιχτό. 

  

3. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με το BT της μονάδας κεφαλής .after done, θα εμφανίσει ένα παράθυρο 

στη σελίδα BT, είπε χρησιμοποιήστε τη  λειτουργία Carplay ή όχι, κάντε κλικ στο ναι και περιμένετε 

να συνδεθείτε. 

Το CarPlay συνδέει αυτόματα το 

iPhone με την ενσωματωμένη οθόνη του αυτοκινήτου σας  
και μπορεί να έχει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας ενώ είναι 

κλειδωμένο. 

Δεν χρησιμοποιείτε το CarPlay 

Απενεργοποιήστε το  hot-spot, το ασύρματο carplay θα αποσυνδεθεί. 
 
Σημείωση: Σημείωση: Μετά την  πρώτη σύνδεση, το τηλέφωνό σας πρέπει να εισέλθει στη 
σελίδα σύνδεσης συσκευής BT, Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το  στοιχείο κυπρίνου και, 
στη συνέχεια, θα ολοκληρωθεί η σύνδεση. 
 
 Λειτουργία συρματοπλέγματος αυτοκινήτου 

Συνδέστε το Iphone με τη μονάδα κεφαλής μέσω καλωδίου (θύρα OTG) . Κάντε κλικ στο "Χρήση 

carplay" στο Iphone σας  .then θα μπείτε στη  σελίδα Carplay. 

Ενσύρματη λειτουργία αυτόματου android 

Συνδέστε το τηλέφωνο Android με τη μονάδα κεφαλής μέσω καλωδίου (θύρα OTG). 

Αυτόματη σελίδα.
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Σύνδεση τηλεφώνου (μέθοδος 2) 

1 . Αγγίξτε το  για να εισέλθετε στη  διεπαφή PhoneLink, Αγγίξτε τις  
δομές i.  

4. Απενεργοποιήστε το  hot-spot της μονάδας κεφαλής, το ασύρματο carplay θα 
αποσυνδεθεί.  

Σημείωση: Μετά την πρώτη σύνδεση, το τηλέφωνό σας πρέπει να εισέλθει στη σύνδεση της 

συσκευής BT |  σελίδα , Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το  στοιχείο κυπρίνου, 

τότε θα ολοκληρωθεί η σύνδεση.

 

 
 

2. Ενεργοποιήστε το στοιχείο Phonelink στη μονάδα κεφαλής. Εμπιστευτείτε το 
WIFI του τηλεφώνου είναι ανοιχτό.

  
 Λειτουργία συρματοπλέγματος αυτοκινήτου 

Συνδέστε το Iphone με τη μονάδα κεφαλής μέσω καλωδίου (θύρα OTG), κάντε κλικ στο "Χρήση 

carplay" στο Iphone σας  και, στη συνέχεια, θα μπείτε στη  σελίδα Carplay. 

Ενσύρματη λειτουργία αυτόματου android 

Συνδέστε το τηλέφωνο Android στη μονάδα κεφαλής μέσω καλωδίου (θύρα OTG), και στη 

συνέχεια θα εισέλθει στη σελίδα Android Auto.

 

 

3. Μετά την κεντρική μονάδα που είναι συνδεδεμένη με BT, στην αρχική σελίδα του 

τηλεφώνου, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρύθμιση ^ Γενικά ^ βρείτε το  στοιχείο Carplay και 

πληκτρολογήστε . Σε αυτή τη σελίδα βρείτε το όνομα της κεντρικής μονάδας και 

συνδέστε το. Στη συνέχεια, θα δείξει ένα παράθυρο στο τηλέφωνο, plευκολία κάντε 

κλικ στη χρήση Carplay στοιχείο και περιμένετε να τελειώσει συνδεθείτε. 
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 Ρύθμιση DSP 

1 . Διεπαφή EQ, μπορείτε να επιλέξετε ηχητικά εφέ, όπως Flat, Pop, Rock 
κ.λπ. 

2 . Διεπαφή καμπύλης, μπορείτε να επιλέξετε προσαρμοσμένη καμπύλη ήχου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Αγγίξτε [ Βίντεο ], εάν είναι 
απαραίτητο. 

Χώρος στάθμευσης - Στη λειτουργία στάθμευσης "Off", 

θα εμφανιστεί η οθόνη 

Πληροφορίες προειδοποίησης κατά την αναπαραγωγή 

βίντεο. Η οθόνη προειδοποίησης θα εμποδίσει τον 

οδηγό να παρακολουθεί βίντεο ενώ το όχημα βρίσκεται 

σε κίνηση. 

Γενικά 

3 . Διεπαφή FAB , Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία ήχου. 
4 . Διεπαφή καθυστέρησης, Μπορείτε να ρυθμίσετε την 
καθυστέρηση στερεοφωνικού και ηχητικού πεδίου. 

• Ορίστε μια επιλογή πρόσβασης / 
ρύθμισης. 

Ρύθμιση Wi-Fi 
• Γυρίστε τοWi-Fi και αναζητήστε τα διαθέσιμα δίκτυα. 
• Επιλέξτε ένα ενεργό σημείο για να συνδεθείτε. 

Ρυθμίσεις 
Bluetooth • Διαχείριση συσκευών 
Bluetooth. 

Ρύθμιση Setu[ 

Βίντεο 
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Λογότυπο Αυτοκινήτου 

Επιλέξτε το ΛΟΓΟΤΥΠΟ που θέλετε> 
► . 

 

 

 

 

  

  
Θαλασσοπόρος 

• Επιλέξτε μια προέλευση περιήγησης από τη 
διαθέσιμη λίστα. 

  
Αυθεντικό αυτοκίνητο 

• Προβολή και διαχείριση ρυθμίσεων 
CANBUS. 

Ρύθμιση ελέγχου τιμονιού 
• Ορίστε το επίπεδο Volume κάθε πηγής. 

Επιλέξτε [ SWC ] στο μενού Ρυθμίσεις για να εισέλθετε 

στο μενού ρυθμίσεων SWC. 

• Επιλέξτε ένα εικονίδιο λειτουργίας στην οθόνη. 

• Πατήστε παρατεταμένα ένα κουμπί τιμονιού. 

• Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 μέχρι να 

ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις. 

• Αγγίξτε [ Αποθήκευση και έξοδος ] αφού ορίσετε 

όλα τα κουμπιά. 

• Για να επαναφέρετε τον προγραμματισμό, αγγίξτε [ 

Επαναφορά ]. 

Ρύθμιση γλώσσας 

Εργοστάσιο 
• Διαμόρφωσηεργοστασίου ac c 
ess. 

Προεπιλεγμένος κωδικός 
πρόσβασης: 8888 

Έγχρωμη λυχνία LED 

• Ορίστε το χρώμα των πλήκτρων στην 
μπροστινή οθόνη. 
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Ρυθμίσεις Android Ορισμός διεπαφής 

• Προβολή και διαχείριση των ρυθμίσεων 
Android. 

A: 20Pin κάρτα SIM , υποδοχή ήχου και 
βίντεο 

B: 12Pin 360 πανοραμική διεπαφή 

Αναβάθμιση&Επαναφορά 

• Αναβαθμίστε το λογισμικό και επαναφέρετε τις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 

C: 8Pin Plug-in πρωτόκολλο, έξοδος 
ήχου  

Δ: Υποδοχή USB1 4Pin 
(προαιρετικό) 

Πληροφορίες συστήματος 
F: 10Pin Οπισθοπορεία, χειρόφρενο, 

υποδοχή κεραίας WIFI / BT 

Ε: 6Πρόσληψη USB2 • Προβολή πληροφοριών 
συστήματος 



Διάγραμμα καλωδίωσης 
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Διάγραμμα καλωδίου τροφοδοσίας και καλωδίου 

RCA 
Όχιe: μόνο η εργασία εντός DC10.5V-16V ισχύ FM 87.5-108.0MHz    Ηχείο 
απαγορεύει τη γείωση! 
 ΑΜ 522KHz-1620KHz    

                              

                    
 

 
Διάγραμμα καλωδίου τροφοδοσίας

 

 

 

 

 

 

 

  



Διάγραμμα καλωδίωσης 
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ΌΧΙ. Όνομα Λεπτομέρειες σύνδεσης 

1 ΓΝΔ Για αρνητικό γείωσης, πρέπει να συνδεθεί 

2 ΥΓ. Για ανάφλεξη ισχύος, πρέπει να συνδεθεί 

3 
Αντίστροφ

ος Για αντίστροφη κάμερα 

4 Κλειδί1 Για κλειδί ελέγχου τιμονιού1 

5 ΔΡΧ- Για μπροστινό δεξί ηχείο - 

6 Δ+ Για μπροστινό δεξί ηχείο + 

7 ΦΛ- Για μπροστινό αριστερό ηχείο - 

8 FL+ Για μπροστινό αριστερό ηχείο + 
 

ΌΧΙ. Όνομα Λεπτομέρειες σύνδεσης 

9 ΒΑΤΤ 12V Για μπαταρία 12V , πρέπει να συνδεθεί 

10 ΆΡΡΩΣΤΟ
Σ 

Καλώδιο φωτισμού 

11 Κλειδί2 Για το πλήκτρο ελέγχου τιμονιού2 

12 ΑΝΤ-ΚΟΝΤ 
 

13 RL- Για πίσω αριστερό ηχείο - 

14 Ρ+ Για πίσω αριστερό ηχείο + 

15 RR+ Για πίσω δεξί ηχείο + 

16 RR- Για πίσω δεξί ηχείο - 
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