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Αρχική   Σελίδα για   να   επιστρέψετε   απευθείας   στην   αρχική   σελίδα 
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01 .   Κάντε   κλικ 

02 .   Κάντε   κλικ 

για   να   μπείτε   απευθείας   στη   σελίδα   ρυθμίσεων   αυτοκινήτου 

για   να   περιηγηθείτε   σε   όλες   τις   εφαρμογές 
06 .   Κάντε   κλικ 

01 .   Το   επάνω   μέρος   της   επιφάνειας   εργασίας   εμφανίζεται   με   τη   σειρά   του: 

Επιστροφή 

για   να   επιστρέψετε   στην   προηγούμενη   σελίδα 

Εάν   θέλετε   άλλες   έννοιες,   μπορείτε   να   τις   ορίσετε   σε   "ρυθμίσεις   αφής"   ή   "εκμάθηση   φυσικού   κλειδιού   

πίνακα"   στις   "εργοστασιακές   ρυθμίσεις" 

.   05 Κάντε   κλικ 

για   προβολή   εφαρμογών   παρασκηνίου   και   προαιρετική   διαγραφή 

.Πέντε   08 δάχτυλα   πατήστε   παρατεταμένα   την   οθόνη   για   να   βαθμονομήσετε   την   Οθόνη 
αφής. 

Μείωση 
Έντασης 

.   04 Κάντε   κλικ 

07 .   Κάντε   κλικ 

για   να   αποκρύψετε   το   επάνω   εικονίδιο,   κάντε   ξανά   κλικ   για   επαναφορά 

"Ενεργοποίηση,
" 

Αρχική Αύξηση 
Έντασης 

03 .   Κάντε   κλικ 

για   να   μπείτε   στη   σελίδα   πλοήγησης 

Αρχική   σελίδα   BT   Απόκρυψη   
εικονιδίων   

Εφαρμογές 
Παρασκηνίου 

Επιστροφή 

.   2 Εισαγωγή   Λειτουργίας: 

3 .   Πίνακας   Ελέγχου: 

.   1 Σελίδα   Εισαγωγή: 

 



 
  

.   01 WiFi,   κάντε   κλικ   για   ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση,   πατήστε   παρατεταμένα   για   είσοδο   στη   διεπαφή   λειτουργίας   WiFi 

09 .   OPTICAL,   κάντε   κλικ   για   ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση 

.   02 BT,   κάντε   κλικ   για   ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση,   πατήστε   παρατεταμένα   για   είσοδο   στη   διεπαφή   λειτουργίας   Bluetooth 

για   να   μετακινήσετε   τη   θέση   του   εικονιδίου   στη   διεπαφή   της   αναπτυσσόμενης   γραμμής 10 .   Κάντε   κλικ 

07 .   Ρύθμιση   αυτοκινήτου,   κάντε   κλικ   για   να   εισέλθετε   απευθείας   στη   διεπαφή   ρυθμίσεων   αυτοκινήτου 

.   08 Εκκαθάριση,   κάντε   κλικ   για   να   καθαρίσετε   τις εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο της συσκευής. 

05 .   Ενισχυτής   αυτοκινήτου,   κάντε   κλικ   για   ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση 

εφαρμογές   και   ειδοποιήσεις,   οθόνη,   ήχος,   αποθήκευση,   ασφάλεια   και   τοποθεσία 

πληροφορίες,   λογαριασμός,   προσβασιμότητα,   σύστημα   κ.λπ. 

06 .   Απενεργοποιήστε   την   οθόνη,   κάντε   κλικ   για   απενεργοποίηση,   κάντε   κλικ   ξανά   για   ενεργοποίηση 

.   11 Κάντε   κλικ 

03 .   Hotspot,   κάντε   κλικ   για   ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση,   πατήστε   παρατεταμένα   για   είσοδο   στη   διεπαφή   λειτουργίας   Hotspot 

για   να   εισαγάγετε   απευθείας   τις   ρυθμίσεις   Android.   Μπορείτε   να   ρυθμίσετε   WiFi,   Bluetooth, 

.   04 Στιγμιότυπο   οθόνης,   αποθήκευση   στην   Φάκελο των εικόνων στην εφαρμογή διαχείρισης αρχείων. 

Αγγίξτε   την   οθόνη   και   σύρετε   προς   τα   κάτω   για   να   εμφανιστεί   ένα   
αναπτυσσόμενο   μενού,   σύρετε   προς   τα   επάνω   για   να   αποκρύψετε   το   μενού 
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.   1 Εισαγωγή   στη   λειτουργία: 

Αναπτυσσόμενο μενού 



 
  

.   01 Εγκατάσταση   λογισμικού   πλοήγησης: 

αναζητήστε   την εφαρμογή Google Maps 
Και επιλέξτε την λήψη και εγκατάσταση 
της εφαρμογής   

( χρειάζεται   σύνδεση   με   το 

   
δίκτυο) 

   
κάντε  κλικ στην εφαρμογή Play Store 

Πριν   εισέλθετε   στην   πλοήγηση,   πρέπει   να   επιλέξετε   
την   εφαρμογή   πλοήγησης,   να   ανοίξετε   το   [ Car   Settings]   

   - Navigation]   [    - επιλέξτε   Google   Maps   μπορείτε   ( 
επίσης   να   επιλέξετε   αν   θα   ξεκινήσετε   ή   όχι) 

Συνδέστε το USB ή εισάγεται την 
κάρτα SD στην συσκευή και ανοίξτε 
την εφαρμογή διαχείρισης Αρχείων. 
Επιλέξτε το αρχείο και πατήστε 
εγκατάσταση 

•   Εγκατάσταση μέσω Play Store  

Χειροκίνητη   εγκατάσταση: • 

.   02 Επιλέξτε   την   εφαρμογή   πλοήγησης: 

Αντιγράψτε στην συσκευή USB ή στην 
κάρτα SD το αρχείο της εφαρμογής. 

•   Εάν   δεν   υπάρχουν   δεδομένα   χάρτη   στην   κάρτα   μνήμης,   θα   
σας   ζητηθεί   να   πραγματοποιήσετε   λήψη   και   να   εισέλθετε   

στη   σελίδα   διαχείρισης   χάρτη   αφού   επιβεβαιώσετε   τη   
λήψη. 

.   1 Προετοιμασία   εφαρμογής: 
Κάντε   κλικ   στο   navi   για   να   εισέλθετε   στο   
Google Maps 
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Πλοήγηση 



 
  

01 .   Πρέπει   να   προσθέσετε   έναν   λογαριασμό   όταν   συνδέεστε 
για πρώτη   φορά 

1 .   Εισαγωγή   Λειτουργίας: 

02 .   Κάντε   κλικ   στο   κόκκινο   πλαίσιο   για   να   εισάγετε   
την θέση που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε. 
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•   αυτή   η   λειτουργία   είναι   αποτελεσματική   όταν   το   μηχάνημα   διαθέτει   κάρτα   SD   ή 

Τυχαίο   παιχνίδι 

Τελευταίο   τραγούδι 

φάκελο   
   

--- Κάντε   κλικ   στην   Επικόλληση   και,   τέλος,   επανεκκινήστε   το   αυτοκίνητο 

Διασύνδεση   USB   και   αντίστοιχα   αρχεία   πολυμέσων 

Κλασική,   Τζαζ,   Πόπαντ 

.   03 Ηχητικά   
   εφέ: Ροκ, 

Επόμενο   τραγούδι 

[  Διαχείριση   αρχείων]--- Ελέγξτε   το   αρχείο   ήχου   και   κάντε   κλικ 
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02 .   Λειτουργία   
   αναπαραγωγής: Single 

Επιστροφή   στην   προηγούμενη   σελίδα 

κύκλος,   κύκλος   λίστας, 

Παίξτε   κυκλικά 

Φάκελοι,   Καλλιτέχνες,   Αναζήτηση, 

προσαρμοσμένη 
Λίστα   αναπαραγωγής 

[Αντιγραφή]--- Μετάβαση   σε   "Τοπική   "insidefiles" μουσική"--- 

Επιστρέψτε   στην   αρχική   διεπαφή 

.   04 Λίστα   αναπαραγωγής Πρόσβαση   στον   δίσκο   ήχου   U/ κάρτα   SD--- Άνοιγμα 

Αγαπημένα 

άλλος   ήχος   αναπαραγωγής 

Παύση 

Παίζω 

.   01 Λίστα   
   

αναπαραγωγής: Τραγούδια, 

επιπτώσεις,   μπορεί   επίσης   να   είναι 

ΗΧΗΤΙΚΑ   εφε 

Τοπική   Μουσική 

•   Οδηγίες   λειτουργίας   κουμπιών: 

Κάντε   κλικ   στην   επιλογή   "Τοπική   μουσική"   για   να   μεταβείτε   στη   σελίδα   λειτουργίας 
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.   02 Αναλογία   οθόνης:    πλήρης   οθόνη,   4:3 ,   16:9 

.   04 Λειτουργία   
   

αναπαραγωγής: Κάντε   κλικ   στο   "Όλα"   για   να   επιλέξετε   SD / 

Udisk   πρέπει   ( να   περιλαμβάνονται   αρχεία   ήχου, 

03 .   Λειτουργία   αναπαραγωγής: 
   Εμφάνιση   διπλής   οθόνης. 

·   Οδηγίες   λειτουργίας   
   κουμπιών: 01 .   Ηχητικά   εφέ: 

   Rock,   Classic,   Jazz, 

διαφορετικά   δεν   θα   εμφανίζεται   κανένα   περιεχόμενο 

Popand   άλλα   ηχητικά   εφέ   αναπαραγωγής,   μπορεί 

κατά   την   εναλλαγή   καταλόγου   Udisk) 

εικόνα   σε   εικόνα 

επίσης   να   προσαρμοστεί 
Επιστροφή   στην   προηγούμενη   σελίδα 

•   Αυτή   η   λειτουργία   είναι   αποτελεσματική   όταν   το   μηχάνημα   διαθέτει   κάρτα   SD   ή   διασύνδεση   USB   και   
αντίστοιχα   αρχεία   πολυμέσων 

Παύση 

Επιλογή   αναλογίας   οθόνης 

Παίζω 

ΗΧΗΤΙΚΑ   εφε 

Μαλακός- σκληρός   διακόπτης 

Προηγούμενο 

Διακόπτης   λειτουργίας   αναπαραγωγής 

Επόμενο 

Κάντε   κλικ   στο   "Βίντεο"   για   να   εισέλθετε   στη   σελίδα   λειτουργίας 

Bίντεο 



 
  

Κάντε   κλικ   στο   "Ραδιόφωνο"   για   να   εισέλθετε   στη   σελίδα   λειτουργίας 

·   Οδηγίες   λειτουργίας   κουμπιών: 

για   εκκαθάριση   όλων   των   αποθηκευτικών   σταθμών 

.   01 Ηχητικά   εφέ: 
   Rock,   Classic, 

Ψάχνει   προς   τα   κάτω 

PTY:   Εμφάνιση   και   αναζήτηση   τύπου   προγράμματος 

ανίχνευση   ( ειδήσεων   κυκλοφορίας   και   αυτόματη   εναλλαγή) 

προσαρμοσμένη 

λειτουργία   αναζήτησης 

05 .   Συντομογραφία ST:Στερεοφωνικός   διακόπτης   για   ραδιόφωνο   FM 

Επιστροφή   στην   προηγούμενη   σελίδα 

τελευταίος 

Αυτόματη   
   

αποθήκευση: Αυτόματη   αποθήκευση/ Εκκαθάριση   εγγραφής 

βρέθηκαν 

Αναζητείται   προς   τα   πάνω 

" 

04 .FM/ AM Κάντε   κλικ   στο   FM/ AM   για   εναλλαγή   μεταξύ 

TP/ TA Διαδικασία   κυκλοφορίας /   ανακοίνωση   κυκλοφορίας 

Τζαζ,   και   άλλα   ηχητικά   εφέ   αναπαραγωγής,   

μπορούν   επίσης   να   είναι 

καταγράφει   και   εκτελεί   αυτόματα 

AF:   Αυτόματη   συχνότητα   μεταγωγής 

02 .   Αναζήτηση   σταθμών: 
   Αναζήτηση   

σταθμών   προς   τα   πάνω/ κάτω   και   η   αναζήτηση   
θα   τερματιστεί   για   κάθε   σταθμό 

FM/ AM:   Διακόπτης   ζώνης 

τα   δύο   συγκροτήματα 

8 

FM:76,0MHz-108,0MHz/ AM:522KHz-1620KHz 

Επιστρέψτε   στην   αρχική   διεπαφή 

03 .   Αυτόματη   αποθήκευση Κάντε   κλικ   στην   επιλογή   "Αυτόματη   αποθήκευση 

·   Η   ζώνη   FM /   AM   μπορεί   να   αποθηκεύσει   
   40 αποτελεσματικές   πλατφόρμες   αντίστοιχα 

ΗΧΗΤΙΚΑ   εφε 

Επόμενο 

Ραδιόφωνο 
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Κάντε   κλικ   στο   "BT"   για   να   εισέλθετε   στη   σελίδα   λειτουργίας 

BT 

•   Μη   συνδεδεμένο:    Κατά   την   είσοδο   στη   διεπαφή   bluetooth,   δεν   υπάρχει   
οθόνη   συνδεδεμένης   συσκευής,   κάντε   κλικ   στο   κουμπί   κλήσης   στη   
διεπαφή   bluetooth,   κ.λπ.,   θα   σας   ζητηθεί   "παρακαλώ   συνδεθείτε   στο   HFP" 

Αναζήτηση 

•   Κατά   την   αναπαραγωγή   μουσικής   bluetooth,   ανοίξτε   την   εφαρμογή   μουσικής   του   
κινητού   τηλεφώνου   για   να   χειριστείτε   τις   λειτουργίες   πάνω/ κάτω/ παύση/ συνέχιση   αναπαραγωγής 

•   Ενεργοποιήστε   το   BT   του   κινητού   τηλεφώνου      -- εισαγάγετε   τη   διεπαφή   σύζευξης      -- κάντε   
κλικ   στη   συσκευή   αναζήτησης   στο   μηχάνημα   αυτοκινήτου      -- κάντε   κλικ   στο   όνομα   της   συσκευής   

που   θέλετε   να   αντιστοιχίσετε   ( όπως   το   CarBT1   στην   εικόνα) ,   το   τηλέφωνο   θα   εμφανιστεί   ένα   
πλαίσιο   κωδικού   PIN      -- εισαγάγετε   τον   κωδικό   PIN   στη   σελίδα   ρυθμίσεων   για   να   ολοκληρώσετε   τη   
σύνδεση 

"Σύνδεση"   της   λίστας   στα   δεξιά: 

,   Σύνδεση,   Αποσύνδεση,   Διαγραφή   εγγραφής   σύζευξης 

.   02 Παίξτε   μουσική   bluetooth: 

δυνατότητες.   Κίτρινο   τονισμό   σημαίνει   επιλεγμένο 

.   01 Βήματα   ζεύξης 

Περιηγηθείτε   στο   όνομα   της   συσκευής,   τον   κωδικό   PIN   και   την   υπηρεσία   δεδομένων   Bluetooth 

Η   ( αναπαραγωγή   μουσικής   Bluetooth   απαιτεί   συνδέσεις   A2DP   και   AVRCP) 
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κλήση 

05 .   Ιστορία: 

καντράν Μετά   την   επιτυχή   σύζευξη,   μπορείτε   να   καλέσετε   απευθείας   

μέσω   του   κινητού   τηλεφώνου   ή   να   εισαγάγετε   τον   αριθμό   

τηλεφώνου   απευθείας   στον   πίνακα   κλήσεων 

Καλέστε   τον   αριθμό   της   τελευταίας   κλήσης 

Καλέστε   τον   αριθμό   στον   τηλεφωνικό   κατάλογο 

Σύγχρονη   ενημέρωση   επαφών   και 

κάντε   ξανά   κλικ   διακοπή   ενημέρωσης 

Κάντε   κλικ   για   εναλλαγή   του   ήχου   κλήσης   από   το   αυτοκίνητο 

τον   αριθμό   απευθείας   στον   πίνακα   κλήσης 

Καλέστε   την   επιλεγμένη   επαφή 

03 .   Καλέστε: 

τερματικό/ κινητό   τερματικό 

Ενημερώστε   συγχρονισμένα   το   αρχείο   καταγραφής   κλήσεων,   κάντε   κλικ 

Μετά   την   επιτυχή   σύζευξη,   μπορείτε   να   καλέσετε 

το   τηλέφωνο   απευθείας   ή   εισάγετε   το   τηλέφωνο 

ξανά   για   να   σταματήσει   η   ενημέρωση 

•   Τηλεφωνικός   κατάλογος   -- 
   κουμπί   λήψης   -- 

   επιβεβαιώστε   "εάν   θα   επιτρέπεται   η   πρόσβαση   στα   στοιχεία   
επικοινωνίας",   το   αυτοκίνητο   θα   συγχρονίσει   τις   επαφές   του   κινητού   τηλεφώνου   ( παρακαλούμε   μην   λειτουργείτε   αυθαίρετα   
κατά   τη   διάρκεια   της   διαδικασίας) 

αναπάντητες   κλήσεις 

Καλέστε   τον   τρέχοντα   αριθμό 

.   04 Τηλεφωνικός   κατάλογος: 
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Πολλαπλοί   τύποι   ηχητικών   εφέ   παρέχουν   επιλογή      + προσαρμογή. 

ένα   κλειδί) 

Ρυθμίζοντας   ηλεκτρικά   σήματα   διαφορετικών   συχνοτήτων   σε 

αντιστάθμιση   και   τροποποίηση   διαφόρων   πηγών   ήχου,   ηχητικών   πεδίων 

Κάντε   κλικ   στο   εικονίδιο   του   κόκκινου   πλαισίου   για   να   εισέλθετε   στη   ρύθμιση   του   ηχητικού   πεδίου,   η   προεπιλογή   είναι 

ή   εφέ   ηχείου 

στο   κέντρο   που   ( σημαίνει   ισορροπημένη   έξοδος   ήχου) ,   εάν   σύρετε   τον   κόμβο   
στην   κύρια   θέση   οδήγησης,   ο   ήχος   θα   εστιάσει   στην   έξοδο   της   κύριας   περιοχής   
οδήγησης 

(Σημείωση: 
   Τα   κουμπιά   Hi- Fi,   rock   και   άλλα   κουμπιά   μπορούν   να   ενεργοποιηθούν/ απενεργοποιηθούν   με 

Κάντε   κλικ   στο   "Sound   Effects"   για   να   μεταβείτε   στη   σελίδα   λειτουργίας 

.   1 Αρχική   σελίδα   ηχητικών   εφέ: 

.   2 Ρυθμίσεις   ηχητικού   πεδίου: 

Ρυθμίσεις Ήχου  
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1 .Περιεχόμενο   σελίδας: 

02 .   Πληροφορίες   συστήματος: 

01 .Θύρα   συσκευής 

09 .Ανίχνευση   GPS 

02 .Πληροφορίες   συστήματος 

.Ρυθμίσεις   11 λογότυπου 

10 .   Εκμάθηση   τιμονιού 

07.Φωτεινότητα 

   Κάντε   κλικ   στο   "Device   Information"   για   να   δείτε   τον   κωδικό   SN   του   μηχανήματος 

08.Πλοήγηση 

05 .Ρυθμίσεις   Android 

Περιέχει   πληροφορίες   όπως   έκδοση,   μνήμη,   αποθήκευση,   ανάλυση   κ.λπ.   
   Κάντε   κλικ   στο   "Προεπιλεγμένες   

ρυθμίσεις"   για   να   επαναφέρετε   τις   εργοστασιακές   ρυθμίσεις   
   αναβάθμιση   android/ αναβάθμιση   MCU,   

αναβάθμιση   του   λογισμικού   android/ MCU 

στην   υψηλότερη   έκδοση 

.Ρυθμίσεις   06 έντασης   ήχου 

.Άλλες   12 ρυθμίσεις 

.Εργοστασιακές   03 ρυθμίσεις 

.Ρυθμίσεις   04 αυτοκινήτου 

Ρυθμίσεις   αυτοκινήτου 
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03 .   Εργοστασιακές   ρυθμίσεις: 

04 .   Ρυθμίσεις   αυτοκινήτου: 

.Ρυθμίσεις   05 Android: 

πλήρης) 

πλήκτρα   πίνακα   και   πόμολα   πάνελ 

Το   αρχικό   αυτοκίνητο   έχει   ρυθμιστεί   σύμφωνα   με   το   πρωτόκολλο   

που   η   εταιρεία   παρέχει   τη   συμφωνία   για   τη   ρύθμιση   των   αρχικών   

χαρακτηριστικών   καρτών   είναι: 

   Ασύρματο   και   
   δίκτυο: WLAN,   κάρτα   SIM,   χρήση   κίνησης,   περισσότερες   επιλογές 

   Εμφάνιση   πληροφοριών   κλιματισμού   και 

   Ρυθμίστε   το   βασικό   σώμα   και   τις   λεπτομερείς   πληροφορίες 

      Συσκευή: Οθόνη,   ηχητικό   σήμα,   εφαρμογή,   συσκευή   αποθήκευσης   και   USB,   μνήμη 

Οι   εργοστασιακές   ρυθμίσεις   παρέχονται   μόνο   για   εργοστασιακή   χρήση 

πληροφορίες   ραντάρ   κ.λπ.   
   (Σημείωση: Το   αρχικό   σετ   αυτοκινήτου 

   Λειτουργήστε   την   κύρια   μονάδα   με   το   αρχικό   αυτοκίνητο 

Κωδικός   πρόσβασης: 
   8888 

λειτουργούν   σύμφωνα   με   τη   συμφωνία   για    Προσωπικά: 
   Τοποθεσία,   Ασφάλεια,   Λογαριασμός,   Γλώσσα   και   Εισαγωγή,   Επαναφορά 

   Σύστημα: 
   ημερομηνία   και   ώρα,   προσβασιμότητα,   ενσωματωμένη   πλατφόρμα 
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06 .Ρυθμίσεις   έντασης   ήχου: 

07 .   Φωτεινότητα: 

Επιλογή   χρήσης   προεπιλεγμένης   έντασης   πολυμέσων 

" 

Επιλογή   χρήσης   προεπιλεγμένης   φωτεινότητας   πολυμέσων   

   Ρυθμίστε   το   επίπεδο   οπίσθιου   φωτισμού   όταν   τα   φώτα   είναι   σβηστά/ 

αναμμένα   
   Ρυθμίστε   εάν   θα   ενεργοποιείται   η   λειτουργία   προστασίας   ματιών   όταν 

   Ρύθμιση   τρέχουσας   έντασης   πολυμέσων   

   Ρύθμιση   έντασης   τρέχουσας   κλήσης   
   

Ρύθμιση   αναλογίας   μίξης   
   Ορισμός   

προεπιλεγμένης   έντασης   ήχου 

(Σημείωση: 
   
Κάντε   κλικ   στο   " να   ρυθμίσει) 

τα   φώτα   είναι   σβησμένα/ αναμμένα 
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.   09 Ανίχνευση   GPS: 

08.Πλοήγηση: Προαιρετική   εφαρμογή   πλοήγησης 
10 .   Εκμάθηση   τιμονιού: 

   Ρύθμιση:    εάν   ξεκινά   η   εκκίνηση   και   εάν   θα   γίνεται   πάντα   ερώτηση 

   Πατήστε   το   αντίστοιχο   κουμπί   λειτουργίας   στο      τιμόνι: Επαναλάβετε   
τα   βήματα   1-3    με   τη   σειρά   μέχρι   να   μάθετε   όλα   τα   κουμπιά   ελέγχου   στο   τιμόνι 

   Δείτε   σχετικές   πληροφορίες   GPS,   κάντε   κλικ 

   Κάντε   κλικ   στην   οθόνη   για   να   μάθετε   τη   λειτουργία   της   σύνδεσης 

Προϋποθέσεις   υλοποίησης   αυτής   της      λειτουργίας: 

.   1 Ισχύει   για   το   τιμόνι   του   αρχικού   οχήματος   σε   λειτουργία   ελέγχου   χωρίς   
λεωφορείο. 

   Πατήστε   οποιοδήποτε   κουμπί   στο   τιμόνι,   η   διεπαφή   θα   εμφανιστεί.   
Πατήστε   παρατεταμένα   ένα   κουμπί   κατεύθυνσης,   εάν   δεν   πατήσετε   το   κουμπί   
στο   τιμόνι   για   ορισμένο   χρονικό   διάστημα,   η   εκμάθηση   θα   αποτύχει 

Σημείωση: 
   
Κάντε   κλικ 

Εάν   εκτελέσετε   μια   λειτουργία   "επαναφορά   συστήματος"   στις   
"εργοστασιακές   ρυθμίσεις   λειτουργίας",   μάθετε   ξανά   το   τιμόνι   πριν   
χρησιμοποιήσετε 

για   επανεκκίνηση   του   GPS 

για   να   καθαρίσετε   όλα   τα   κλειδιά   για   εκμάθηση 
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   Logo   Set Το   επιλεγμένο   αρχείο   λογότυπου   ως   εκκίνηση 

.Άλλες   12 ρυθμίσεις: 

11 .Ρυθμίσεις   λογότυπου: 

   Αντιστροφή   διακόπτη   σίγασης 

κινούμενα   σχέδια   εκκίνησης 

   Η   οθόνη   έχει   ρυθμιστεί   σε   διακόπτη   οριζόντιας   λειτουργίας 

   Κινούμενα   Το   σχέδια: επιλεγμένο   κινούμενο   σχέδιο   ως 

   Διακόπτης   ελέγχου   ρύθμισης   χειρόφρενου 

λογότυπο 

   Διακόπτης   Float   Bar 
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AUX 

Κάντε   κλικ   στο   "AUX"   για   να   εισέλθετε   στη   σελίδα   λειτουργίας 

οθόνες: 

εμφανίζεται   η   οθόνη 

.Όταν   03 συνδεθεί   το   σήμα,   το   βίντεο 

01 .   Όταν   δεν   υπάρχει   είσοδος   βίντεο,   η   διεπαφή 

επιστροφή   στην   προηγούμενη   σελίδα 

2 .   Εισαγωγή   Λειτουργίας: 

.   02 Κάντε   κλικ 

.   1 Περιεχόμενο   σελίδας: 

κάντε   κλικ   για   είσοδο 
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Διαχείριση   αρχείων 

2 .   Εισαγωγή   Λειτουργίας: 

αποτελεσματικά. 

το   σύστημα   παγώνει   και   μειώνεται   η   χρηστικότητα.   Την   ίδια   στιγμή, 

•   Υπενθυμίσεις   σε   πραγματικό   χρόνο   συνθηκών   μνήμης   προς   αποφυγή 

Κάντε   κλικ   στο   «Διαχείριση   αρχείων»   για   να   μεταβείτε   στη   σελίδα   λειτουργίας 

αιτήσεις   και   έγγραφα·   Βρείτε   πόρους- στόχους 

η   χρήση   λειτουργιών   είναι   διαθέσιμη. 

1 .   Περιεχόμενο   σελίδας: για   ταξινόμηση   και   διαχείριση   μουσικής,   βίντεο,   γκαλερί, 

κάρτα   κ.λπ. 

δημιουργία,   προβολή   πληροφοριών,   κοπή   και   άλλα 

Υποστηρίζει   επίσης   λειτουργία   εξωτερικής   συσκευής,   δίσκο   U,   SD 

•   Ένα   ισχυρό   και   απλό   λογισμικό   διαχείρισης   πόρων 

•   Εγκατάσταση   εφαρμογής,   αντιγραφή   αρχείων,   αντιγραφή,   διαγραφή, 
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Μεσαία,   Χαμηλή) 

.   03 Κάντε   κλικ 

.   05 Κάντε   κλικ 

ποιότητα   εγγραφής   Υψηλή, ( 

η   ένταση 

για   να   επιλέξετε   το   αρχείο   εγγραφής 

για   να   επιλέξετε   το 

για   απόρριψη /   αποθήκευση   της   εγγραφής 

της   σελίδας   αλλάζει   με 

.   04 Μετά   την   εγγραφή,   κάντε   κλικ 

.   01 Κάντε   κλικ 

.   02 Ο   δείκτης   στη   μέση 

για   έναρξη/ παύση   της   εγγραφής 

μπορεί   να   μεταφορτωθεί   δωρεάν 

Κάντε   κλικ   στο   "Sound   Recorder"   για   να   εισέλθετε   στη   σελίδα   λειτουργίας 

Διάφορες   δημοφιλείς   εφαρμογές   μηχανών   αυτοκινήτου .   1 Εισαγωγή   Λειτουργίας: 

Κάντε   κλικ   στο   "Play   Store"   για   να   εισέλθετε   στη   σελίδα   λειτουργίας 

Ηχογράφηση Play   Store 
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Google Chrome 

1 .   Εισαγωγή   Λειτουργίας: 

Κάντε   κλικ   στο   "Chrome"   για   να   μεταβείτε   στη   σελίδα   λειτουργίας 

διεύθυνση   web   και   κάντε   κλικ   στο   "GO"   για   να   εισαγάγετε   το 

01 .   Κάντε   κλικ 

03 .   Κάντε   κλικ 

ιστοσελίδα 

.   02 Κάντε   κλικ   στο   "αναζήτηση   ή   πληκτρολογήστε   διεύθυνση   ιστού" 

παραπάνω   για   να   εμφανιστεί   το   πληκτρολόγιο   για   να   εισέλθετε   στο 

να   επιστρέψω   στο 

για   τη   συλλογή   ιστοσελίδων 

προηγούμενη   σελίδα 

04 .   Κάντε   κλικ 

για   να   επιστρέψετε   απευθείας   στο 

αρχική   σελίδα,   κάντε   κλικ 

για   να   ανοίξετε   μια   νέα   καρτέλα 



 
 

1 .   Εισαγωγή   Λειτουργίας: 

01 .   Εγκαταστήστε   το   "Zlink"   και   ενεργοποιήστε   το 
Βήμα   σύνδεσης   ZLINK: 

01 .Λήψη   από   το   Google   store 
02 .iPhone   pairing   car   BT 

02 .   Ανοίξτε   τη   σελίδα   σύνδεσης   Zink 

"Android   auto" 

carplay" 

Android   auto: 

.   05 Το   Zlink   θα   εντοπίσει   αυτόματα   το   μηχάνημα   της   συσκευής 

04 .Το   Zlink   θα   ανιχνεύσει   αυτόματα 
και   συνδέστε 

06 .   Το   αναδυόμενο   πλαίσιο   κινητού   τηλεφώνου   επιβεβαιώνει   τη   χρήση 

03 .   Συνδέστε   το   τηλέφωνο   και   το   αυτοκίνητό   σας 

03 .Ενεργοποιήστε   τον   διακόπτη   LAN   του   κινητού   τηλεφώνου   ( WiFi ) 
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.Ανοίξτε   04 το   Zlink   και   μπείτε   στη   σελίδα   σύνδεσης 

με   καλώδιο   USB 

λειτουργία   ελέγχου   προβολής/ επιστροφής . 

από   την   Google,   παρέχοντας   ήχο   και   βίντεο   εντός   του   οχήματος,   καθώς   και   βολικές   λειτουργίες   για   πλοήγηση   ταξιδιού. 

02 .   Το   Carplay   είναι   ένα   σύστημα   εντός   οχήματος   που   κυκλοφόρησε   από   την   Apple   στις   Ηνωμένες   Πολιτείες,   το   οποίο   υποστηρίζει   οθόνη   κινητού   τηλεφώνου   συστήματος   IOS 

03 .   Το   Android   Auto   είναι   μια   διαδραστική   εφαρμογή   μεταξύ   smartphone   και   συστημάτων   ενημέρωσης   και   ψυχαγωγίας   εντός   οχήματος,   ειδικά   σχεδιασμένη   για   αυτοκίνητα 

.   01 Το   Zlink   είναι   ένας   γενικός   όρος   για   την   υποστήριξη   των   λειτουργιών   carplay+autoplay,   ο   οποίος   πρέπει   να   ενεργοποιηθεί   πριν   χρησιμοποιήσετε   το   Zink. 

ZLINK 


