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1. Βασικές γνώσεις 

1.1 Αναγνώριση χειρονομίας βασικής λειτουργίας 

Οι χειρονομίες που μπορεί να αναγνωρίσει το μηχάνημα χωρίζονται κυρίως σε 

τύπους βραχείας πίεσης, παρατεταμένου πατήματος, μεταφοράς και ολίσθησης. Τα 

αποτελέσματα της ίδιας λειτουργίας με διαφορετικές χειρονομίες είναι διαφορετικά 

και ο χρήστης χειρίζεται η συσκευή αγγίζοντας την οθόνη. 

 

1.2 Κύρια διεπαφή και διεπαφή εφαρμογής 

1. Μετά την εκκίνηση της συσκευής, θα μεταβεί στη σελίδα του κύριου μενού από 

προεπιλογή. Αυτή η σελίδα εμφανίζει κυρίως τις συντομεύσεις ορισμένων 

εφαρμογών που χρησιμοποιούνται συνήθως. Ο χρήστης μπορεί επίσης να 

προσαρμόσει τη διάταξη της σελίδας σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις. Αυτή 

η συσκευή έχει πολλές οθόνες. Μπορείτε να σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά 

για εναλλαγή μεταξύ διεπαφών. Όταν δεν είναι η κύρια διεπαφή, πατήστε το 

εικονίδιο  στην οθόνη για να επιστρέψετε στην κύρια διεπαφή. 

2. Πατήστε το εικονίδιο στην κύρια διεπαφή για να εισέλθετε στη διεπαφή της 

εφαρμογής. 

     



 

 

1.3 Αντικατάσταση ταπετσαρίας 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ορίσετε την ταπετσαρία: 

1. Στην κύρια διεπαφή, πατήστε παρατεταμένα τον κενό χώρο για να εμφανιστεί η 

ταπετσαρία και τα κουμπιά ρύθμισης ζωντανής ταπετσαρίας. 

2. Ρυθμίσεις→Συσκευές→Εμφάνιση→Τύπος τοίχου, Επιλέξτε ταπετσαρία σύμφωνα 

με προσωπικά χόμπι. 

     

1.4 Κύριες συντομεύσεις εφαρμογών προσθήκης διεπαφής 

Βρείτε το εικονίδιο της εφαρμογής που πρέπει να σύρετε στη διεπαφή της 

εφαρμογής και πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο για λίγα δευτερόλεπτα, θα 

εισέλθει στην κατάσταση με δυνατότητα μεταφοράς. Αυτή τη στιγμή, το μηχάνημα 

αυτοκινήτου αλλάζει αυτόματα από τη διεπαφή εφαρμογής στο κύριο μενού και ο 

χρήστης μπορεί να μετακινήσει το εικονίδιο μεταφοράς στο σημείο όπου μπορεί να 

διευθετηθεί το κύριο μενού. 

     

1.5 Κύρια διεπαφή - διαγραφή εικονίδιου εφαρμογής  

Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο ένα εικονίδιο εφαρμογής ή widget στο κύριο 

μενού, θα εμφανιστεί ένα κουμπί διαγραφής στη διεπαφή. Εάν ο χρήστης 

μετακινήσει το παρατεταμένο εικονίδιο ή widget to το κουμπί διαγραφής, θα εισέλθει 

στην κόκκινη  κατάσταση διαγραφής. Προς το παρόν, αφήστε τη συντόμευση του 

εικονιδίου ή του widget. 



 

 

     

1.6 Ρυθμίσεις λογότυπου εκκίνησης 

1.Setting→Factory→ Λογότυπο οθόνης εκκίνησης (κωδικός 3368), ο χρήστης μπορεί 

να επιλέξει το λογότυπου αυτοκινήτου που θέλει να καθορίσει. 

2.Προσαρμόστε το λογότυπο εκκίνησης: Πρώτον, η ανάλυση της εικόνας που 

πρόκειται να οριστεί πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 1024x600, δημιουργήστε 

ένα νέο φάκελο mycar κάτω από τον ριζικό κατάλογο της κάρτας SD ή του δίσκου U, 

τοποθετήστε την εικόνα στο φάκελο, τοποθετήστε την κάρτα SD ή το δίσκο U στο 

μηχάνημα και κάντε κλικ στη ρύθμιση εικονίδιο αυτοκινήτου,  σύρετε στην 

τελευταία σελίδα για να την εμφανίσετε. 

      

 

2、Κύριες λειτουργίες της κύριας διεπαφής 

Η κύρια διεπαφή έχει ως εξής: 



 

 

      

2.1 Λειτουργία πλοήγησης 

Η κύρια διεπαφή κάνει κλικ στο εικονίδιο πλοήγησης , εισέρχεται στη 

διεπαφή χάρτη, Πατήστε τον προορισμό αναζήτησης για να χρησιμοποιήσετε τη 

λειτουργία πλοήγησης. 

2.2  Λειτουργία bluetooth 

Κάντε κλικ στο Bluetooth εικονίδιο στην κύρια διεπαφή για είσοδο στη διεπαφή 

Bluetooth. 

 

 

 

 

1. Εγγραφή κλήσης Bluetooth 



 

 

     
Κάντε κλικ στο εικονίδιο  στη διεπαφή Bluetooth για να εισέλθετε στη 

διεπαφή της εγγραφής κλήσεων. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης Bluetooth μεταξύ 

του αυτοκινήτου και του κινητού τηλεφώνου, όλα τα αρχεία κλήσεων θα 

εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα. Οι εισερχόμενες κλήσεις, οι εξερχόμενες κλήσεις 

και οι αναπάντητες κλήσεις μπορούν να προβληθούν, να διευθετηθούν απότο πιο 

πρόσφατο στο κάτω μέρος σύμφωνα με το χρόνο κλήσης και τα αρχεία μπορούν να 

διαγραφούν σύμφωνα με τις εισερχόμενες κλήσεις. 

2. Κλήση απο bluetooth 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να εισέλθετε στη διεπαφή τηλεφώνου Bluetooth. 

Το τηλέφωνο Bluetooth πρέπει να συνδεθεί με το μηχάνημα αυτοκινήτου για να σας 

τη λειτουργία αυτή. 

1) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του κινητού τηλεφώνου και του 

εξοπλισμού του αυτοκινήτου αντίστοιχα και ρυθμίστε το κινητό τηλέφωνο ως "ορατό 

σε όλους". 

2) Αναζητήστε τη συσκευή Bluetooth στο κινητό τηλέφωνο και επιλέξτε την για να 

συνδεθείτε αμέσως. Αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι πρέπει να εισαχθεί ο κωδικός 

πρόσβασης σύζευξης, ο οποίος είναι γενικά: 0000.  Μετά την εισαγωγή της σύζευξης, 

δείχνει ότι η σύνδεση είναι επιτυχής. 

3) Αφού η σύνδεση είναι επιτυχής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί  η λειτουργία τηλεφώνου 

Bluetooth. 



 

 

   

3.Bluetooth συγχρονισμός τηλεφωνικού καταλόγου 

   

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να εισέλθετε στον τηλεφωνικό κατάλογο του 

μηχανήματος αυτοκινήτου, αλλά πρώτα απ 'όλα να βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του 

κινητού τηλεφώνου σας και το μηχάνημα αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένα 

1) Κάντε κλικ για να κατεβάσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστεί ένα 

πλαίσιο προτροπής στο τηλέφωνο για να επιλέξετε αν θα επιτρέψετε στο αυτοκίνητο 

να έχει πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο διευθύνσεων. 

2) Περιμένετε να εμφανιστεί το αυτοκίνητο το πλήρες πλαίσιο προτροπής λήψης και, 

στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί αποθήκευσης. 

3) Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να βρείτε τις επαφές στον τηλεφωνικό 

κατάλογο που έχετε κατεβάσει. 

4) Κάντε κλικ στο κουμπί διαγραφής για να διαγράψετε την επαφή στον τηλεφωνικό 

κατάλογο. 

4. Μουσική Bluetooth 



 

 

    
Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να εισέλθετε στη διεπαφή μουσικής Bluetooth. 

Όταν η σύνδεση Bluetooth μεταξύ του αυτοκινήτου και του κινητού τηλεφώνου είναι 

φυσιολογική, η μουσική στο κινητό τηλέφωνο μπορεί να αναπαραχθεί μέσω του 

Bluetooth του αυτοκινήτου και η εναλλαγή μεταξύ άνω και κάτω τραγουδιών μπορεί 

να ελεγχθεί. 

5.Bluetooη διεπαφή αναζήτησης συσκευών 

    

1.Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να εισέλθετε στη διεπαφή αναζήτησης της 

συσκευής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης, το Bluetooth θα 

αναζητήσει όλες τις κοντινές συσκευές Bluetooth και θα τις εμφανίσει στη λίστα. 

Βρείτε και επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth που θέλετε να ενεργοποιήσετε στη λίστα. 

2. Κάντε κλικ στο κουμπί σύνδεσης, θα στείλει ένα αίτημα σύνδεσης στην 

επιλεγμένη συσκευή Bluetooth, θα εισαγάγει τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης στην 

επιλεγμένη συσκευή Bluetooth, η μη συνδεδεμένη συσκευή είναι ένα 

αποσυνδεδεμένο εικονίδιο, εάν εμφανιστεί το συνδεδεμένο εικονίδιο, αυτό σημαίνει 



 

 

ότι η σύνδεση είναι επιτυχής. 

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποσύνδεση για να αποσυνδέσετε τη συνδεδεμένη 

συσκευή. 

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση συσκευής για να καθαρίσετε τη συσκευή. 

6. Ρύθμιση Bluetooth 

Η σελίδα ρυθμίσεων Bluetooth εμφανίζει το όνομα του Bluetooth του 

αυτοκινήτου και του κωδικού πρόσβασης της ζεύξης. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει 

χειροκίνητα αυτές τις πληροφορίες. Η λειτουργία της αυτόματης απάντησης είναι ότι 

όταν έρχεται μια κλήση, το αυτοκίνητο θα απαντήσει αυτόματα. Όταν πατηθεί το 

κουμπί επαναφοράς Bluetooth, όλες οι πληροφορίες Bluetooth που έχουν οριστεί 

από το χρήστη θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

    

 

2.3 Εφαρμογές 

Πατήστε το εικονίδιο  στην κύρια διεπαφή για να εισέλθετε στις εφαρμογές 



 

 

     

2.4 Αναπαραγωγή βίντεο 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  στην κύρια διεπαφή για να εισέλθετε στη διεπαφή 

αναπαραγωγής βίντεο 

    

1. Αναπαραγωγή βίντεο 

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο μπορεί να αναγνωρίσει όλους τους πόρους 

βίντεο από την εσωτερική αποθήκευση και την εξωτερική αποθήκευση της συσκευής 

και υποστηρίζει αναπαραγωγή 3gp, mp4, m4v, flv, f4v, mkv, webm, avi και άλλων 

κοινών μορφών βίντεο. Μοναδική και απλή διεπαφή λειτουργίας, ισχυρή ικανότητα 

αποκωδικοποίησης και υποστήριξη για αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας. 

2. Λίστα βίντεο 

Στη διεπαφή λίστας βίντεο, ο χρήστης μπορεί να δει την αντίστοιχη λίστα βίντεο 

επιλέγοντας τον τύπο συσκευής αποθήκευσης στα αριστερά. (Σημείωση: Όπως 



 

 

φαίνεται παρακάτω, η αριστερή εικόνα είναι η λίστα των βίντεο στην τρέχουσα 

συσκευή αποθήκευσης και η δεξιά εικόνα είναι η λίστα των φακέλων βίντεο στην 

τρέχουσα συσκευή αποθήκευσης) 

   

3.Διεπαφή αναπαραγωγής βίντεο και εικόνα σε εικόνα 

Επιλέξτε το βίντεο που θα αναπαραχθεί μέσω της διεπαφής λίστας βίντεο και 

μεταβείτε στη διεπαφή αναπαραγωγής βίντεο. Η διεπαφή θα εμφανίσει τον τίτλο του 

βίντεο και την πρόοδο αναπαραγωγής κ.λπ. Αγγίξτε την οθόνη και η διεπαφή 

λειτουργίας θα κρυφτεί και θα εμφανιστεί αυτόματα , διευκολύνοντας την 

παρακολούθηση του βίντεο. 

Κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας εικόνας σε εικόνα  και η διεπαφή 

αναπαραγωγής βίντεο θα μειωθεί στο σύνολό της και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί 

σε άλλες διεπαφές εφαρμογών. Και κάντε κλικ στο κουμπί μεγέθυνσης και πλήρους 

οθόνης στην επάνω δεξιά γωνία της εικόνας σε εικόνα για να επιλέξετε το μέγεθος 

του βίντεο. Η λειτουργία picture-in-picture βοηθά τους χρήστες να παρακολουθούν 

βίντεο κατά τη λειτουργία πλοήγησης και άλλων εφαρμογών. 

     

2.5 Ρυθμίσεις 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο ρύθμισης   στην κύρια διεπαφή για να εισέλθετε στις 

ρυθμίσεις. 



 

 

     

3. Εισαγωγή στις κοινές λειτουργίες 

εφαρμογών 

3.1 Ισοσταθμιστής 

Εισαγάγετε τη διεπαφή ισοσταθμιστή, ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο  

EQ, πεδίο, surround , βελτίωση μπάσων, φίλτρο μπάσων για να εισέλθει στη 

λειτουργία ηχητικού εφέ ρύθμισης, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το 

προκαθορισμένο ηχητικό εφέ ή να το ρυθμίσει χειροκίνητα σύμφωνα με τις δικές του 

ανάγκες. 

   



 

 

3.2 Λειτουργία ραδιοφώνου 

Εισαγάγετε τη διεπαφή ραδιοφώνου, ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα ακόλουθα 

σημεία λειτουργίας ανάλογα με τις ανάγκες του 

    
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο   για να αλλάξετε τη ζώνη, η ζώνη ραδιοφώνου θα 

αλλάξει μεταξύ FM1, FM2, FM3 κ.λπ., και οι πληροφορίες σταθμού στα 6 κουμπιά 

αποθήκευσης πληροφοριών της τρέχουσας ζώνης θα αλλάξουν επίσης ανάλογα. 

Λόγω της ασυνέπειας των ζωνών εκπομπής σε διάφορες περιοχές, η χρήσηs μπορεί 

να αλλάξει χειροκίνητα ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. 

2.Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για εναλλαγή μεταξύ μεγάλης και μικρής εμβέλειας. 

3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για εναλλαγή στερεοφωνικού. 

4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αφού 

πατήσετε αυτό το κουμπί, το ραδιόφωνο θα αναζητήσει όλους τους ραδιοφωνικούς 

σταθμούς όλων των ζωνών. 

5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο   για να αποθηκεύσετε τον ραδιοφωνικό σταθμό. Το 

ραδιόφωνο χωρίζεται σε 5 ζώνες και κάθε μπάντα μπορεί να αποθηκεύσει 6 

ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο χρήστης χρειάζεται μόνο να πατήσει και να κρατήσει 

πατημένο οποιοδήποτε κουμπί στο p1-p6 για να αποθηκεύσει την τρέχουσα 

συχνότητα ζώνης κάτω από αυτό το κουμπί. Ταυτόχρονα, μπορείτε επίσης να κάνετε 

κλικ στο κουμπί αποθήκευσης, πρώτα να κάνετε κλικ στη διεύθυνση που πρέπει να 

αποθηκευτεί και, στη συνέχεια, να προσαρμόσετε τη συχνότητα και να κάνετε κλικ 

στο κουμπί αποθήκευσης μετά την ολοκλήρωση της συχνότητας. 

6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να εισέλθετε στη διεπαφή ρύθμισης ραδιοφώνου. 

Στη διεπαφή ρύθμισης ραδιοφώνου, υπάρχει ρύθμιση ευαισθησίας FM. Φυσικά, η 

προϋπόθεση είναι ότι η αυτόματη ευαισθησία διακοπής είναι ενεργοποιημένη . 

Αφού ρυθμίσετε την ευαισθησία FM στη διεπαφή ρύθμισης ραδιοφώνου ή αλλάξετε 

την περιοχή, αισθάνεται πολύ ακατάστατη, κάτι που δεν είναι καλό για εμάς να 

ρυθμίσουμε το ραδιόφωνο. Μπορούμε να κάνουμε κλικ στο προεπιλεγμένο κουμπί 



 

 

ενός πλήκτρου για να επανέλθουμε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. 

7. Κάντε κλικ στο κουμπί επεξεργασίας εικονιδίων  για να εμφανιστεί το πλαίσιο 

επεξεργασίας, κάντε κλικ στο δρομέα για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του 

σταθμού (Σημείωση: αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να είναι κενό), press το κουμπί 

τερματισμού του πληκτρολογίου μετά την επεξεργασία, εάν θέλετε να αλλάξετε τη 

ραδιοσυχνότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριστερά και δεξιά κουμπιά FM, 

μετά την ολοκλήρωση Κάντε κλικ στο κουμπί αποθήκευσης. 

3.3 Εκμάθηση τιμονιού 

1. εκμάθηση κουμπιών τιμονιού 

Για αυτοκίνητα με κουμπιά στο τιμόνι, εάν τα κουμπιά υποστηρίζουν την 

εκμάθηση, μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία μέσω του τιμονιού. Τα βήματα 

είναι τα εξής: 

Το πρώτο βήμα είναι να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί που 

θέλετε να αποθηκεύσετε από το χειριστήριο τιμονιού. 

Το δεύτερο βήμα είναι να επιλέξετε το αντίστοιχο κουμπί λειτουργίας από την 

οθόνη και να το πατήσετε. Μόνο όταν ένας έγκυρος αριθμός εμφανίζεται κάτω από 

το κουμπί (ο αριθμός υποδεικνύει την τιμή αντίστασης του κουμπιού) μπορείτε να 

αφήσετε το κουμπί από το χειριστήριο τιμονιού. 

Το τρίτο βήμα είναι να μάθετε όλα τα υπόλοιπα κουμπιά από το χειριστήριο 

τιμονιού και στην συνέχεια αφού τελειώσετε να πατήσετε το πλήκτρο αποθήκευσης 

πάνω από την οθόνη (το ίδιο πλήκτρο μπορεί να μάθει μόνο μία λειτουργία) 

 

 

     

 

 



 

 

2. Λειτουργία κουμπιού τιμονιού-τιμονιού 

 Άνοιγμα κλείσιμο οθόνης    Επόμενη λειτουργία (next)  

 Αλλαγή πηγής (Source – Mode   Γρήγορα πίσω 

 Πλοήγηση        Γρήγορα εμπρός 

 Αύξηση φωνής      Απάντηση τηλεφωνικής κλήσης 

 Μείωση φωνής      Τέλος τηλεφωνικής κλήσης

 Σίγαση        Αποθήκευση 

 Προηγούμενη λειτουργία     Επαναφορά 

3.4 Βοηθός οθόνης αφής 

1.Εμφάνιση κουμπιού 

Το πλωτό κουμπί στον βοηθό οθόνης αφής, διαθέτει πολλές συντομεύσεις για 

λειτουργίες, μέσω των οποίων μπορείτε εύκολα να εκτελέσετε άλματα λειτουργιών. 

Εάν ο χρήστης πρέπει να εμφανίσει το αιωρούμενο κουμπί, κάντε κλικ στον βοηθό 

οθόνης αφής για να μπείτε στη σελίδα και να ορίσετε τις επιλογές του κουμπιού 

εμφάνισης. 

2.εκκίνηση 

Αφού ρυθμίσετε το πλωτό κουμπί για εμφάνιση, ρυθμίζοντας τις επιλογές 

εκκίνησης, το πλωτό κουμπί θα εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που ενεργοποιείτε 

τη συσκευή και δεν χρειάζεται να εισάγετε τον βοηθό οθόνης αφής για να το 

ρυθμίζετε κάθε φορά. Για τη διεπαφή βίντεο, η πλοήγηση και άλλες διεπαφές πρέπει 

να αποκρύψουν το πλωτό κουμπί, μπορείτε να ορίσετε την κρυφή λειτουργία όταν 

χρησιμοποιείτε εφαρμογές που σχετίζονται με το αυτοκίνητο. 

3. Ρύθμιση μεγέθους κουμπιού 

Κατά τη διαδικασία χρήσης του βοηθού οθόνης αφής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη 

ρύθμιση μεγέθους κουμπιού για να αλλάξετε το μέγεθος του πλωτού κουμπιού και ο 

χρήστης μπορεί νατο επιλέξει σύμφωνα με τις συνήθειες προσωπικής χρήσης . 



 

 

       

3.5 συσκευή αναπαραγωγής μουσικής 

1.Λίστα αναπαραγωγής μουσικής 

Εισαγάγετε την κύρια διεπαφή της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής μέσω του 

εικονιδίου της εφαρμογής στην κύρια διεπαφή ή στη διεπαφή εφαρμογής. Εάν δεν 

υπάρχει κάποιο αρχείο μουσικής, θα μεταβεί στη διεπαφή λίστας από προεπιλογή. 

Κουμπί λίστας τραγουδιών, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε όλα 

τα τραγούδια στις εσωτερικές συσκευές αποθήκευσης και εξωτερικής αποθήκευσης 

του αυτοκινήτου. 

Κουμπί λίστας φακέλων, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε όλες 

τις πληροφορίες φακέλου που περιέχουν τραγούδια στην εσωτερική αποθήκευση 

του αυτοκινήτου και της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης. 

Κουμπί λίστας τραγουδιστών, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ταξινομήσετε 

και να εμφανίσετε τα τραγούδια στο αυτοκίνητο με τις πληροφορίες του τραγουδιστή. 

Κουμπί λίστας άλμπουμ, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ταξινομήσετε και 

να εμφανίσετε τα τραγούδια στο αυτοκίνητο με πληροφορίες άλμπουμ. 

     

2. Εισαγωγή στη λειτουργία διεπαφής αναπαραγωγής 

Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να παίξετε στη διεπαφή λίστας και κάντε κλικ 

για να μεταβείτε στη διεπαφή αναπαραγωγής. Αυτή η διεπαφή θα εμφανίσει 

ορισμένες βασικές πληροφορίες του τραγουδιού που παίζει αυτήν τη στιγμή και 

συνήθως χρησιμοποιεί κουμπιά ελέγχου. Ο χρήστης μπορεί να επιτύχει το αντίστοιχο 

αποτέλεσμα ρυθμίζοντας το αντίστοιχο κουμπί και ταυτόχρονα μπορεί να σύρει τη 

γραμμή προόδου του τραγουδιού για να πραγματοποιήσει τη λειτουργία γρήγορης 

προώθησης και γρήγορης επαναφοράς. 



 

 

 

 

 

 

3.6 Διαχείριση αρχείων 

Διαχειριστής αρχείων 

     
Μπορείτε να προβάλετε και να χειριστείτε όλα τα αρχεία στο μηχάνημα στο 

διαχειριστή αρχείων. Υπάρχουν κατάλογοι αρχείων που επιτρέπουν την επιλογή στην 

αριστερή πλευρά της σελίδας. Εάν πρέπει να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε ένα 

αρχείο, απλώς επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, μια σειρά 

κουμπιών λειτουργίας θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος, επιλέξτε τον κατάλογο αρχείων 

που πρέπει να αποθηκευτεί και κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί λειτουργίας. 

3.7 Προεπισκόπηση εικόνας 

1.Διεπαφή περιήγησης εικόνων 

Η λειτουργία περιήγησης εικόνων μπορεί να περιηγηθεί σε όλες τις εικόνες 

μορφής στην εσωτερική αποθήκευση και την εξωτερική αποθήκευση στο αυτοκίνητο 

και μπορεί να προσαρμόσει την ταπετσαρία. 



 

 

   

2.Χειρισμός εικόνας 

Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε εικόνα για να εισέλθετε στη λειτουργία περιήγησης, 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, η εικόνα μπορεί να μεγεθυνθεί και να 

σμικρυνθεί σε αυτήν τη λειτουργία και η λειτουργία buttons μπορεί να κρυφτεί και 

να εμφανιστεί πατώντας παρατεταμένα την οθόνη. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει τη 

λειτουργία μετακίνησης της εικόνας με το δάχτυλο και κοπής της εικόνας με 

χειρονομίες. 

     

 Πλήκτρο λειτουργίας ταπετσαρίας: ορίστε την εικόνα που εμφανίζεται αυτήν 

τη στιγμή ως wallpaper 

 Προηγούμενη εικόνα: μετάβαση στην προηγούμενη εικόνα 

 Πλήκτρο λειτουργίας αναπαραγωγής/παύσης: αφήστε την εικόνα να αλλάξει 

αυτόματα για αναπαραγωγή 



 

 

 Επόμενη εικόνα: μετάβαση στην επόμενη εικόνα 

 Πλήκτρο λειτουργίας περιστροφής: περιστρέψτε την εικόνα 

4、Εισαγωγή στις ρυθμίσεις 

4.1 WiFI και δίκτυο  

   
1. WiFi: Κάντε κλικ στις κύριες ρυθμίσεις διεπαφής ή στις ρυθμίσεις διεπαφής 

εφαρμογής → WiFi → διεπαφή  wifi ή μπορείτε να τραβήξετε προς τα κάτω το μενού 

και να πατήσετε παρατεταμένα το  κουμπί wifi για να εισέλθετε  στη διεπαφή wifi, να 

ενεργοποιήσετε  το wifi, θα εμφανίσει  τους διαθέσιμους πόρους wifi που 

βρίσκονται κοντά, επιλέξτε διαθέσιμο. Κάντε κλικ στο όνομα wifi για να συνδεθείτε. 

2. Χρήση δεδομένων: Μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων , μπορείτε επίσης 

να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αποθήκευσης 

δεδομένων 

3. Πληροφορίες SIM: Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της κάρτας SIM που έχει 

εισαχθεί στο αυτοκίνητο. 

4. More: λειτουργία πτήσης, λειτουργία VPN. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν ή να 

ρυθμίσουν wi-fi hotspots μέσω αυτής της σελίδας. 



 

 

4.2 Ρυθμίσεις συσκευής 

    
1. Οθόνη: Στις επιλογές οθόνης, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη φωτεινότητα της 

οθόνης, την ταπετσαρία, να εισέλθει αυτόματα στη μαύρη οθόνη και άλλες 

λειτουργίες. 

2. Ήχος: Στη διεπαφή ήχου, μπορείτε να ρυθμίσετε το εφέ εξόδου ήχου της συσκευής 

μέσω ήχου οθόνης αφής, LOUD, διακόπτη ενισχυτή ισχύος, τροφοδοσίας, μπάσων και 

επιλογών ισοσταθμιστή και οι χρήστες μπορούν να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα 

σύμφωνα με την πραγματική λειτουργία. 

3. GPS: Οι πληροφορίες GPS εμφανίζουν τις βασικές πληροφορίες εντοπισμού θέσης 

της συσκευής και υποστηρίζουν την οθόνη διπλής μονάδας Beidou  και GPS. Ο 

αυτόματος διακόπτης συγχρονισμού μπορεί να ελέγξει εάν η ώρα του μηχανήματος 

συγχρονίζεται με την ώρα του δορυφόρου εντοπισμού θέσης όταν το όχημα είναι σε 

ανοιχτό χωρο. 

4. Αποθήκευση: Μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση της μνήμης του αυτοκινήτου και του 

εξωτερικού αποθηκευτικού χώρου. 

5. Εφαρμογές: Στις επιλογές της εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί να δει τη χρήση του 

εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου της εφαρμογής. Ο χρήστης πρέπει να 

απεγκαταστήσει ή να σταματήσει το εγκατεστημένο εξωτερικό πρόγραμμα, απλώς 

βρείτε και κάντε κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος στη λίστα λήψης και, στη 

συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας που πρέπει να λειτουργήσει μετά την 

εμφάνιση της διεπαφής. 

 

4.3 Γενικές ρυθμίσεις 

Οι γενικές ρυθμίσεις μπορούν να ορίσουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της 

συσκευής και οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν τις λειτουργίες σύμφωνα με τις 

προσωπικές τους συνήθειες. 



 

 

 

      
Η λειτουργία εισάγεται ως εξής: 

1.Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσετε: κάντε κλικ σε οποιοδήποτε 

πλήκτρο στην οθόνη αφής για ενεργοποίηση 

2.Καλώδιο φρένων για βίντεο σε κίνηση: η οθόνη βίντεο ελέγχεται από την 

κατάσταση του χειρόφρενου 

3.Χρόνος OSD: η ώρα μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη εικόνας μετά το άνοιγμα 

4.Αντιστροφή εικόνας οπισθοπορείας: η εικόνα οπισθοπορείας εμφανίζεται σε 

λειτουργία κατοπτρισμού 

5.Σίγαση ήχου κατά την οπισθοπορείας : Ενεργοποιεί την σίγαση κατά την 

οπισθοπορεία. 

6.Μείωση ήχου κατά την οπισθοπορεία: Ποσοστό σίγασης κατά την οπισθοπορεία. 

7.Έλεγχος φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού: Επιλογή αν θα ανάβει με τα φώτα ή 

με χρόνο 

8.Προεπιλεγμένος ένταση ήχου: Επιλέξτε την προεπιλεγμένη ένταση ήχου με την 

εκκίνηση της συσκευής. 

9.Μίξη GPS: Επιλέξτε αν θέλετε να υπάρχει ανάμιξη ήχου μεταξύ πλοήγησης και 

πηγής ήχου (π.χ Radio) 

10.Αναλογία μίξης: Ελέγξτε τον ήχο παρασκηνίου κατά τον ήχο πλοήγησης 

11.Color light ρυθμίσεις: Ελέγξτε το χρώμα των πλήκτρων των κουμπιών της οθόνης 

12.Ρυθμίσεις τιμονιού: μπορεί να εισέλθει στη διεπαφή εκμάθησης του τιμονιού 

13.Ρυθμίσεις εφαρμογής πλοήγησης: ορίστε τον πρόγραμμα πλοήγησης που θα 

ξεκινά με το πάτημα του κουμπιού πλοήγησης στην κύρια διεπαφή 

14.Map copy: Αντιγράψτε το πακέτο δεδομένων χάρτη και εγκαταστήστε το στην 

θέση προορισμού 

4.4 Εργοστασιακή ρύθμιση 

Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορούν να επαναφέρουν όλες τις λειτουργίες της 

συσκευής. Εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης (3368). Για να διασφαλιστεί η 



 

 

κανονική λειτουργία της συσκευής, δεν συνιστάται στον χρήστη να αλλάξει τις 

ρυθμίσεις. 

4.5 Χρήστης 

     
1. Τοποθεσία: στα δεξιά για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή πληροφοριών 

τοποθεσίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τον δορυφορικό εντοπισμό θέσης GPS για να 

λάβετε τις τρέχουσες πληροφορίες τοποθεσίας σας. Η λειτουργία δορυφορικού 

εντοπισμού θέσης GPS πρέπει να διατηρηθεί για να διασφαλιστεί η κανονική χρήση 

της λειτουργίας πλοήγησης . 

2. Ασφάλεια: Μπορείτε να δείτε την εφαρμογή διαχείρισης συσκευών, το άνοιγμα 

και το κλείσιμο της σταθερής οθόνης και άλλες λειτουργίες. 

3. Γλώσσα και εισαγωγή: Μπορείτε να αλλάξετε γλώσσα και να προσθέσετε γλώσσες. 

4. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά: Μπορείτε να επαναφέρετε 

τις εργοστασιακές ρυθμίσεις κ.λπ.  

5. Απενεργοποίηση ACC και καθυστερημένη απενεργοποίηση: Μπορείτε να 

ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης απενεργοποίησης όταν κλείνετε τον διακόπτη της 

μηχανής 

 



 

 

4.6 Ρυθμίσεις συστήματος 

      
1. Ημερομηνία και ώρα: Ρυθμίστε την ώρα του συστήματος να παρέχετε απο το 

δίκτυο αυτόματα. 

2. Σχετικά με τη συσκευή: Εμφανίστε κυρίως βασικές πληροφορίες εφαρμογών, 

συστημάτων και άλλου λογισμικού στο μηχάνημα 

3. Πληροφορίες συσκευής: Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό IMEI της υποδοχής 

κάρτας SIM κ.λπ. 

 

Βοήθεια και συχνές ερωτήσεις 

1. Το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου και το Bluetooth του 

αυτοκινήτου δεν μπορούν να συζευχθούν και να συνδεθούν; 

Εάν η σύνδεση Bluetooth αποτύχει, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Bluetooth 

του τηλεφώνου, να το ενεργοποιήσετε και να πραγματοποιήσετε ξανά αναζήτηση και, 

στη συνέχεια, να συνδεθείτε ξανά. Εάν δεν λειτουργεί, μπορείτε να κάνετε κλικ στην 

επαναφορά των ρυθμίσεων Bluetooth. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, μπορείτε να 

αντιστοιχίσετε και να συνδεθείτε. 

2. Δεν υπάρχει ήχος από μουσική Bluetooth; 

Βεβαιωθείτε ότι το συζευγμένο κινητό τηλέφωνο έχει έξοδο έντασης ήχου. 

3. Δεν υπάρχει απάντηση όταν κάνετε κλικ για να κατεβάσετε το 

τηλέφωνο κατάλογο; 

Μετά τη σύνδεση Bluetooth, αφού κάνετε κλικ στη λήψη στον τηλεφωνικό 

κατάλογο απο την οθόνη, το κινητό τηλέφωνο θα λάβει ένα αίτημα για λήψη της 



 

 

επαφής, επιβεβαίωση και δυνατότητα λήψης του αιτήματος λήψης. 

4.Το όνομα Bluetooth δεν ενημερώνεται μετά τη ρύθμιση; 

Αφού οριστεί το όνομα Bluetooth, εάν δεν ενημερωθεί αμέσως, αποσυνδέστε το 

Bluetooth και κάντε κλικ στη σύνδεση σύζευξης. 

5. Δεν υπάρχει ενημέρωση δεδομένων την πρώτη φορά που συνδέω 

την κάρτα SD ή το USB στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής; 

Αφού ο χρήστης συνδέσει τη συσκευή αποθήκευσης, η συσκευή αναπαραγωγής 

μουσικής θα εντοπίσει και θα σαρώσει τα δεδομένα. Εάν τα αποθηκευμένα δεδομένα 

είναι σχετικά μεγάλα, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για την ενημέρωση (μερικά 

δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό). Εάν εξακολουθεί να μην ενημερώνεται, βεβαιωθείτε ότι 

η συσκευή αποθήκευσης έχει κλείσει. Μεταφόρτωση (ελέγξτε το πρόγραμμα 

περιήγησης αρχείων για να δείτε αν υπάρχει αντίστοιχος κατάλογος αποθήκευσης, 

εάν δεν υπάρχει κατάλογος, συνδέστε ξανά την κάρτα ή ελέγξτε το υλικό). 
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