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Προφυλάξεις ασφαλείας 
1. Το προϊόν μας είναι κατάλληλο με 12V τροφοδοσίας αυτοκινήτου μόνο (απαιτείται 

μόλυβδος γείωσης). Μην εγκαταστήσετε το  προϊόν μας σε φορτηγό ή λεωφορείο 

απευθείας, διαφορετικά θα υποστεί ζημιά.  

2. Μην παρακολουθείτε τηλεόραση ή βίντεο κατά την οδήγηση, καθώς απαγορεύεται από 

τους νόμους της πολιτείας.  

3. Δεν είστεεξουσιοδοτημένοι να τροποποιήσετε την ασφάλεια ισχύος χωρίς την 

καθοδήγηση του επαγγελματικού προσωπικού, διαφορετικά θα βλάψει το προϊόν ή τη 

φωτιά。  

4. Για λόγους ασφάλειας και αποφυγής παραβίασης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, 

μην παρακολουθείτε βίντεο και μην χειρίζεστε τη μονάδα κατά την οδήγηση για να 

αποφύγετε τροχαίο ατύχημα.  

5. Για την ασφάλεια και την κανονική χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται ιδιαίτερα το 

προϊόν να εγκατασταθεί από επαγγελματικό προσωπικό ή 

εξουσιοδοτημένοδιαπραγματευτή. Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το  

προϊόν μόνοι σας για να αποφύγετε πρόσθετες ζημιές ή ατυχήματα. Οποιαδήποτε 

λεπτομερής πληροφορία, συμβουλευτείτε τον τοπικό επαγγελματία αντιπρόσωπο DVD 

αυτοκινήτου.  

6. Μην τοποθετείτε το προϊόν εκεί που θα υπέφερε από υγρό ήπιτσίλισμα, για να 

αποφύγετε ηλεκτροπληξία, ζημιά ή ακόμα και πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.  

7. Η λειτουργία rear view που χρησιμοποιείται μόνο για την υποβοήθηση οπισθοπορείας , 

δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη εάν υπάρξει οποιοδήποτε ατύχημα από το back up.    

 

Σημείωση: Για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα, pμίσθωση σταματήσει το αυτοκίνητό σας 

και αποσυνδέστε ACC και  B + πριν από την εγκατάσταση.  

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
Εισαγωγή προϊόντος 

  Οθόνη αφής υψηλής ευαισθησίας χωρητικότητας με επαγωγή πολλαπλών σημείων 

  Σούπερ 32 GB μνήμης αποθήκευσης. 

  Τέλεια συμβατότητα με την οδήγηση records, μετά την οπισθοπορεία 

  Ενσωματωμένες λειτουργίες: Πλοήγηση GPS, WI-FI, συσκευή αναπαραγωγής DVD, 

ραδιόφωνο, Bluetooth, 

USB / SD κ.λπ. 

  Έκδοση λειτουργικού συστήματος : Αρρενωπό 12.0 

  Υποστηρίξτε το πιο πρόσφατο android 12.0 και 12.0 σύστημα με ήχο και βίντεο 

ασύρματη μετάδοση, cellphone θα μπορούσε να είναι συγχρονισμός με το DVD, ακόμα 

περισσότερο δείχνουν τη γοητεία της επιστήμης και της τεχνολογίας εποχή. 

  Πλοήγηση: υποστηρίξτε πλήρως όλα τα μεγάλα λογισμικά πλοήγησης στην αγορά, 

ελεύθερα να ορίσετε τη διαδρομή πλοήγησης, επιλέξτε την προτεραιότητα της φωνής 

πλοήγησης. 

  Can επιλέξτε διαφορετική οθόνη εκκίνησης, υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών 

  Διεπαφή χρήστη σχεδιασμένη από επαγγελματική ομάδα, διαφάνεια, πολλαπλή 

καινοτομία 

  Λογισμικό συστήματος, ειδικά βελτιστοποιημένος σχεδιασμός GUI, εξαιρετικά γρήγορο 

και εκθαμβωτικό εφέ οπισθέλκουσας,συγκρίσιμο με τη λειτουργία s mooth της εμπειρίας 

συστήματος Android 

Ειδικά βελτιστοποιημένο λειτουργικό σύστημα, εκκίνηση γρήγορα, με πολλαπλό 

πρόγραμμα προστασίας και δεν χάνεται ποτέ. Η μονάδα ενεργοποιείται ξανά σε κάθε 

εκκίνηση, βέλτιστη μνήμη, μηδενικός κίνδυνος. 

  Ραδιόφωνο FM: Υποστήριξη στην Ευρώπη, την Αυστραλία, τη Νότια Αμερική, τη 

Βόρεια Αμερική, τη Ρωσία, την Ιαπωνία και άλλα παγκόσμια ραδιοσυστήματα. 

  CAN: CAN πρωτόκολλο, Μπορεί να εμφανίσει ραντάρ οπισθοπορείας, κλιματιζόμενη 

κατάσταση, FM show κ.λπ . 

  Οθόνη χωρητικότητας, λειτουργία ευχέρειας 

 

 

 



 

 

Λειτουργία μπροστινού πίνακα 

 MIC: Μικρόφωνο  

 Radio: Κάντε κλικ για εναλλαγή διεπαφής ραδιοφώνου  

 DVD: Κάντε κλικ για πρόσβαση στη διεπαφή DVD  

 GPS: Κάντε κλικ για πρόσβαση στη διεπαφή πλοήγησης / Πατήστε παρατεταμένα για 

να διορθώσετε  

 BT: Κάντε κλικ για πρόσβαση στη διεπαφή BT  

 Υποδοχή κάρτας SD: Τοποθετήστε την κάρτα SD για χάρτη ή για αρχεία  

 Εξαγωγή: Κάντε κλικ για να κλείσετε το δίσκο.  

 Μενού: Κάντε κλικ για πρόσβαση στο Κύριο Μενού / Πατήστε παρατεταμένα για 

πρόσβαση στο "Home".  

 Ρύθμιση: Κάντε κλικ για πρόσβαση στη διεπαφή ρύθμισης.  

 Αναπαραγωγή / Διακοπή: Κάντε κλικ για αναπαραγωγή ή διακοπή του δίσκου.  

 Περιστροφικό κουμπί (ΙΣΧΥΣ): Κάντε κλικ για εκκίνηση / Μακρύ πάτημα για power 

off / Περιστροφή για ρύθμιση έντασης  

 Περιστροφικό κουμπί (Σίγαση): Κάντε κλικ για να ορίσετε σιωπηλό / παρατεταμένο 

πάτημα για απενεργοποίηση οθόνης / περιστροφή για επιλογή προς τα πάνω ή προς τα 

κάτω   

 

 

 



 

 

Βασική λειτουργία 
  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας 

Στη λειτουργία τερματισμού λειτουργίας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στον μπροστινό 

πίνακα ή στο τηλεχειριστήριογια να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.Τοποθετήστε το δίσκο CD 

μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει τη μονάδα. Όταν εργάζεστε, πατήστε παρατεταμένα το 

κουμπί λειτουργίας στον μπροστινό πίνακα ή το τηλεχειριστήριο θα απενεργοποιήσει τη 

μονάδα. 

  Ρύθμιση έντασης ήχου 

Γυρίστε το κουμπί έντασης ήχου στον μπροστινό πίνακα (ορισμένα μοντέλατα πλήκτρα 

ελέγχου έντασης είναι VOL + / - κουμπί στον μπροστινό πίνακα) ή πατήστε το πλήκτρο 

ελέγχου έντασης VOL + /- στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση του 

μηχανήματος. 

  Διακόπτης σίγασης 

Πατήστε το πλήκτρο MUTE στον πίνακα ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη 

σίγαση του συστήματος, πατήστε το ξανά or ρυθμίστε την ένταση, μπορείτε να 

επαναφέρετε τον ήχο. 

  Διακόπτης οπίσθιου φωτισμού 

Πατήστε το διακόπτη οπίσθιου φωτισμού (LIGHT) στον πίνακα πλήκτρων ή το 

τηλεχειριστήριο μπορεί να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τον οπίσθιο φωτισμό της 

οθόνης. 

  Επιλογή πηγής αναπαραγωγής 

Πατήστε το κουμπί SRC στον μπροστινό πίνακα ή το κουμπί HOME μπορεί να αλλάξει 

την κύρια σελίδα και την τρέχουσα λειτουργία. Κάτω από ραδιόφωνο, bluetooth, AV1, 

AV2, κινητή τηλεόραση, αναπαραγωγή κάρτας SD, USB, αναπαραγωγή δίσκου ή 

μετατροπέα δίσκων CDC, Πατήστε το  κουμπί () για να επιστρέψετε στην κύρια 

σελίδα. Κάτω από αυτή τη διεπαφή, αγγίξτε διαφορετικά εικονίδια λειτουργιών επιλέξτε 

το κατάλληλο interface. Αγγίξτε προς τα αριστερά για να εισέλθετε στη διεπαφή APP, 

μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό ψυχαγωγίας και να το τοποθετήσετε σε αυτήν τη 

διεπαφή. Πατήστε κάθε εικονίδιο για 3 δευτερόλεπτα μπορεί να αλλάξει τη θέση του 

εικονιδίου. Ελέγξτε τη λεπτομερή λειτουργία κάθε λειτουργίας σε επόμενα κεφάλαια. 

 

 



 

 

Κύρια διεπαφή 

 

 

Διεπαφή Εφαρμογών APP 

 

 

 

 

 



 

 

Λειτουργία DVD 
Σε οποιαδήποτε διεπαφή, τοποθετήστε απαλά το δίσκο σε υποδοχή DVD, ο δίσκος θα 

τοποθετηθεί στο προϊόν και, στη συνέχεια, θα στραφεί αυτόματα στη διεπαφή DVD. το 

product μας υποστηρίζει DVD / CD / MP3 / MP4 και άλλη μορφή. Αγγίξτε την οθόνη κατά 

την αναπαραγωγή του βίντεο, θα εμφανιστεί ένα μενού ελέγχου.  

 

 

 

Λειτουργία μενού κόντρες:  

1.Λίστα αναπαραγωγής 2. Τελευταία 3.FR 4. Αναπαραγωγή/Παύση 5. Παίξτε/σταματήστε 

6. FF 7. Επόμενος  

7.Διακόπτης λεζάντας : Όταν υπάρχουναρκετοί βασιλιάδες λεζάντας για επιλογή  

το δίσκο, κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να αλλάξετε τη λεζάντα.  

8.Language switch: Όταν υπάρχουν διάφορα είδη γλώσσας για επιλογή,  

Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να αλλάξετε τη γλώσσα.  

9.Μενού τραγουδιών: Εμφανίζονται κεφάλαια και όνομα τραγουδιών.  

10. Μπορεί ναεπαναλάβει τραγούδια από το Α έως το Β  

11.Σύνθετο πλήκτρο: Κάντε κλικ σε αυτό θα εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο 

προσανατολισμού, κάντε διπλό κλικ θα εμφανιστεί ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο.  

 

 

 

 
 



 

 

Λειτουργία ραδιοφώνου  

Κάντε κλικ στο κουμπί FM του πλαισίου σε οποιαδήποτε διεπαφή ή κάντε κλικ στο 

εικονίδιο ραδιοφώνου στο κύριο μενού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή 

ραδιοφώνου.  

Το ραδιόφωνο χωρίζεται σε δύο ζώνες FM/AM (FM1-2-3; ΑΜ1-2). FM μπορεί να 

αποθηκεύσει 18 έγκυρους ραδιοφωνικούς σταθμούςs, AM μπορεί να αποθηκεύσει 12 

έγκυρους ραδιοφωνικούς σταθμούς.  

 

 

 

1.Βάλτε πίσω 0.1M όταν χρησιμοποιείτε χειροκίνητη αναζήτηση.  

2.Βάλτε πίσω έναν ραδιοφωνικό σταθμό όταν χρησιμοποιείτε χειροκίνητη αναζήτηση.  

3.Seπλήκτρο arch: κάντε κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τον ραδιοφωνικό 

σταθμό αυτόματης αναζήτησης, κάντε ξανά κλικ σε αυτόν, σταματήστε την αυτόματη 

αναζήτηση.  

4.Πηγαίνετε προς τα εμπρός έναν ραδιοφωνικό σταθμό όταν χρησιμοποιείτε χειροκίνητη 

αναζήτηση.  

5.Πηγαίνετε προς τα εμπρός 0.1M όταν χρησιμοποιείτε χειροκίνητη αναζήτηση.  

  

LOC: Ανοίξτε τη λειτουργία πολύ μικρής εμβέλειας.  

ST: Switch stereo  

  

 

 



 

 

Λειτουργία Bluetooth   
Εισαγάγετε τη διεπαφή bluetooth, βρείτε το όνομα bluetooth του προϊόντος  και  

κωδικό πρόσβασης (όπως:0000), ξεκινήστε τη λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου και, 

στη συνέχεια, αναζητήστε τις συσκευές Bluetooth του προϊόντος και, στη συνέχεια, 

πραγματοποιήστε σύζευξη. Το σύστημα υποστήριξης τηλεφώνου calling, Μουσική, 

τηλεφωνικός κατάλογος, λειτουργία εγγραφής τηλεφώνου, μπορείτε να επιλέξετε κάθε 

λειτουργία στο εικονίδιο διεπαφής BT. 

  Όνομα συσκευής 

Εμφάνιση της τρέχουσας συσκευής Bluetooth name. 

 

  Κωδικός PIN 

Εμφανίζει τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης ζεύξης Bluetooth. 

Κάντε κλικ στο σχήμα ή το βέλος στηνπλευρά ht rig για να εισέλθετε στη λειτουργία 

αλλαγής κωδικού πρόσβασης, Εισαγάγετε 4 αριθμούς για να τροποποιήσετε τον κωδικό 

πρόσβασης σύνδεσης της συσκευής σας. 

 

  Αυτόματησύνδεση  

Κάντε κλικ στο εικονίδιο διακόπτη στη δεξιά πλευρά για να επιλέξετε αν θα συνδεθείτε 

αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή 

  Αυτόματη απάντηση 

Κάντε κλικ στο διακόπτη στη δεξιά πλευρά για να επιλέξετε αν θα απαντάτε αυτόματα σε 

κλήσεις Bluetooth 

 

 



 

 

Λειτουργία βίντεο  

Κάντε κλικ στο εικονίδιο βίντεο για αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο του προϊόντος ή του 

αρχείου βίντεο SD / USB.  

Η υποστήριξη των προϊόντων μας MP4, AVI και άλληγνωστή μορφή και υποστήριξη 

1080P HD  

αναπαραγωγή βίντεο.  

 

 

 

  Πλήρης οθόνη 

  Λειτουργία αναπαραγωγής 

  Προηγούμενος  

  Σταμάτα 

  Αναπαραγωγή/παύση  

  Επόμενος  

  Διαγράψτε το επιλεγμένο αρχείο βίντεο στη λίστα αναπαραγωγής .  

  Προσθήκη αρχείου βίντεο  

  Λίστα αναπαραγωγής  

 

 

 

 

 

 



 

 

Λειτουργία ήχου  

Κάντε κλικ στο εικονίδιο music για αναπαραγωγή του ήχου του προϊόντος ή του αρχείου 

ήχου SD / USB. Υποστήριξη προϊόντων μας MP3, WMA και άλλη γνωστή μορφή.  

 

 

 

 

  Επιλέξτε τρόπους παιχνιδιού  

  Επιλέξτε λειτουργίες φωνής  

  Προηγούμενος  

  Αναπαραγωγή/παύση  

  Επόμενος  

  Διαγράψτε το επιλεγμένο αρχείο ήχου στη λίστα αναπαραγωγής.  

  Προσθήκη αρχείου ήχου  

  Λίστα αναπαραγωγής 

  Λειτουργία αναπαραγωγής 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Λειτουργία DVR   

Δεδομένου ότι το βίντεο της μονάδας δίσκου αποθηκεύεται στην κάρτα χάρτη, το αρχείο 

βίντεο θα είναι πολύ μεγάλο,  

γι 'αυτό παρακαλώ χρησιμοποιήστε 8GB ή μεγαλύτερη κάρτα SD, τότε μπορεί να 

αποθηκεύσει περισσότερα video. (εσύ  

μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε σύνδεση USBή στο προϊόν μας για να συνδέσετε 

το DVR, το προϊόν μας  

θα ανιχνεύσει αυτόματα το DVR.)  

   

 

 

   

  Ξεκινήστε την εγγραφή:  

Μπορείτε να χειριστείτε άλλες λειτουργίες παρασκηνίου, θα αποθηκεύσει αυτόματα το 

βίντεο όταν  

σταματήστε την εγγραφή.  

  Λίστα εγγεγραμμένων βίντεο:  

Εμφάνιση της ώρας, του γεωγραφικού μήκους, του γεωγραφικού πλάτους και της 

ταχύτητας στην αριστερή πλευρά της διεπαφής αναπαραγωγής.  

  Εναλλαγή εγγραφής βίντεο από πολλές κάμερες. Διεπαφή βίντεο μονάδας δίσκου  

 

 

 

 



 

 

Διαχείριση αρχείων   
Μπορείτε να μετακινήσετε το αρχείο σας από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης  

 

 

  Κουμπί επιλογής αρχείου  

  Αντιγράψτε τοαρχείο sel ected  

  Επικολλήστε το αντιγραμμένο αρχείο  

  Διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου  

 

Εγκατάσταση λογισμικού  
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή μέσω διαδικτύου ή να συνδεθείτε με υπολογιστή. 

Αποθηκεύστε την εφαρμογή στο δίσκο U ή στην κάρτα SD, τοποθετήστε την στην 

υποδοχή αυτοκινήτου του προϊόντος.  

Βρείτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε την πατώντας παρατεταμένα το 

πακέτο εγκατάστασης APK.   

Εγκατάσταση εφαρμογής 

 



 

 

Εκμάθηση Χειριστηρίων Τιμονιού  

 Εισαγάγετε το μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε λειτουργία κουμπιού. Επαναφέρετε το τιμόνι 

στο 

πρώτον, στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα κάθε κουμπί στο τιμόνι, κάντε κλικ στο 

σχετικό εικονίδιο στο  

το μενού ρυθμίσεων εν τω μεταξύ. Εάν η ρύθμιση είναι επιτυχής, το σχετικό εικονίδιο  

στο μενού ρυθμίσεων θα ενεργοποιηθεί.   

Λειτουργία τιμονιού   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σύνδεση δικτύου  
Σύνδεση WIFI: 

Κάντε κλικ στην επιλογή [εικονίδιο ρύθμισης] , πληκτρολογήστε [ ΔΙΚΤΥΟ & Internet ], 

κάντε κλικ στο [εικονίδιο WIFI] για να επιλέξετε τη ρύθμιση [WIFI], αφού ανοίξετε τη 

ρύθμιση WIFI, το σύστημα θα αναζητήσει και θα συνδέσει το όνομα του ασύρματου 

δικτύου από μόνο του. Απλά πρέπει να επιλέξετε το όνομα και να εισαγάγετε τον κωδικό 

πρόσβασης.  

 

 

 

 

Σύνδεση network  3G: 

Τοποθετήστε τον προσαρμογέα USB-3G, πληκτρολογήστε [WIFI & NETWORK 

interface], ανοίξτε το WIFI, περιμένοντας μόλις 15 δευτερόλεπτα, όταν εμφανιστεί το 

σύμβολο wifi στο επάνω μέρος της [Κύρια διεπαφή], τότε μπορείτε να σερφάρετε on line 

με 3G.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Ρυθμίσεις συστήματος  
Υπάρχουν παρακάτω στοιχεία στο μενού ρυθμίσεων:  

Ρυθμίσεις WIFI: Ασύρματο και δικτύωση; 

  Ρυθμίσεις ήχου: Υποστηρίξτε διαφορετικά είδη ήχου κλήσης ειδοποιήσεων.  

  Ρυθμίσεις οθόνης: Υποστήριξη για την προσαρμογή της φωτεινότητας και της 

δυναμικής της οθόνης.  

Ρυθμίσεις αποθήκευσης: Ενεργοποιήστε τη μνήμη της κάρτας SD και απεγκαταστήστε την 

κάρτα SD.  

  Διαχείριση εφαρμογών: Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας, την κατανομή πόρων, την 

εκφόρτωση και τη διαχείριση εγκατάστασης του λογισμικού.  

  Ρυθμίσεις ασφαλείας: Επαναφορά όλων των προγραμμάτων στις εργοστασιακές 

ρυθμίσεις default.  

  Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου: Επιλέξτε γλώσσα και μέθοδο εισόδου.  

  Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας: Ρύθμιση ζώνης ώρας, ημερομηνίας και μορφής.  

  Άκρες του κουμπιού του μπροστινού πίνακα: Λειτουργία πλήκτρων συντόμευσης του 

κουμπιού του μπροστινού πίνακα.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων    
Εάν στο προϊόν προέκυψε μία από τις παρακάτω αποτυχίες, αντιμετωπίστε τα προβλήματα 

με τις παρακάτω λύσεις.  

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εργαστείτε σωστά, επικοινωνήστε με το 

εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης, αντί να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν μόνοι σας. 

 

Χωρίς εικόνα, Χωρίς ήχο, Χωρίς ένδειξη : 

   Ελέγξτε αν το χειριστήριο τροφοδοσίας έχει ανοίξει  

   Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά ή η ασφάλεια έχει καεί.   

   Ελέγξτε τη σύνδεση της πρίζας και του βύσματος τροφοδοσίας. 

 

Μόνο εικόνα χωρίς φωνή:  

  Ελέγξτε αν η σύνδεση της εξόδου ήχου καιη έξοδος ήχου της οθόνης είναι σωστή.  

  Ελέγξτε αν η υποδοχή ήχου έχει υποστεί ζημιά.  

  Ελέγξτε αν η ένταση ήχου έχει απενεργοποιηθεί ή τεθεί σε σίγαση.  

 

Μόνο φωνή χωρίς εικόνα:  

  Ελέγξτε αν η σύνδεση της εξόδου βίντεο και η έξοδος βίντεο της οθόνης είναι σωστή.  

  Ελέγξτε αν η υποδοχή βίντεο έχει υποστεί ζημιά.  

  Ελέγξτε αν η λειτουργία εξόδου βίντεο είναι σωστή.  

   

Υπάρχει ένα ελάττωμα κατά την αναπαραγωγή βίντεο ή ήχου:  

  Ελέγξτε αν η ρύθμιση βίντεο στο μενού είναι σωστή ή υπάρχουν scratches ή βρωμιά στο 

δίσκο.  

  Ελέγξτε εάν η γωνία τοποθέτησης του προϊόντος είναι μικρότερη από 30 μοίρες.  

  Δεν εμφανίζονται δίσκοι ή δίσκοι σφάλμα.  

  Ελέγξτε αν υπάρχει δίσκος που αναπαράγει .  

  Ελέγξτε αν ο δίσκος αναπαράγεται με ανηφορική επιφάνεια ετικέτας.  

  Check αν ο δίσκος είναι παραμόρφωση.  

  Ελέγξτε αν η αναπαραγωγή του δίσκου είναι χαραγμένη ή με βρωμιά.  

  Ελέγξτε αν η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, εάν ναι, αντικαταστήστε ένα 

δίσκο για να 

παίξτε ξανά περιμένετε μέχρι να κρυώσει το προϊόν.  

 

Τηλεργασία με τηλεχειρισμό:  

  Ελέγξτε αν η στάθμη της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι επαρκής και με καλή 



 

 

αγωγιμότητα.  

  Ευθυγραμμίστε τη θύρα εκκίνησης του τηλεχειριστηρίου και τον αισθητήρα του 

προϊόντος, ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο.  

 

 Αποτυχία κάθε πλήκτρου λειτουργίας:  

  Απενεργοποιήστε , στη συνέχεια εκκινήστε για επαναφορά και, στη συνέχεια, 

ενεργοποιήστε ξανά.  

   

 Δεν έλαβε κανένα κανάλι: 

  Ελέγξτε αν η κεραία έχει σωστή σύνδεση ή αναζητήστε το κανάλι με μη αυτόματο 

τρόπο.  

 

 
Δείκτης απόδοσης  
Κανονικές παράμετροι:  

 Τάση ισχύος---- 13.8V DC  

 Power έξοδος ---- 4CH x 50W  

   

Παράμετροι υλικού:    

Μορφή αρχείου ---- DVD /VCD / CD / MP4 / AVI / MP3 / WMA / JPG / BMP  

Video σύστημα---- 24BIT/ 96KHZ  

Δίσκος στο σύστημα ---- αυτόματος / χειροκίνητος  

  

Παράμετροι βίντεο:  

Αναλογική έξοδος ---- 2.0Vrms       

Απόκριση συχνότητας ----20Hz- 20KHz  

SNR----70DB                  

Βαθμός διαχωρισμού---- 60DB  

 

Παράμετροι ήχου:  

Απόκριση συχνότητας ---- 42HZ - 20KHZ  

SNR ---- 70DB         

Βαθμός Ευθύνης---- 60DB   

    

 

 



 

 

 

 

Απαίτηση εγκατάστασης   

 

  Απαίτηση εγκατάστασης κεντρικού πλαισίου:  

  

1. Για λόγους ασφάλειας και κανονικής χρήσης αυτού του προϊόντος, συνιστάται ιδιαίτερα 

το προϊόν να εγκατασταθεί από επαγγελματικό προσωπικό ή εξουσιοδοτημένο dealer.   

Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας, για να αποφύγετε πρόσθετες 

ζημιές ή ατυχήματα.  

2. Ξεκινήστε τον κινητήρα σας πριν εγκαταστήσετε το προϊόν, στη συνέχεια ελέγξτε την 

οθόνη χαρακτηριστικών του αυτόματου μετρητή. Εάν ναι, θα πρέπει να ειδοποιήσετε 

αμέσως τον πελάτη.  

3. Πριν από την αποσυναρμολόγηση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να πάρει όλη τη μεταφορά 

σε μέταλλο ή άλλα σκληρά αντικείμενα  

απενεργοποίηση, για να αποφύγετε τη ζημιά του καθίσματος ή της εσωτερικής επένδυσης 

στο αυτοκίνητο κατά την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.  

4. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα μακριά κατά την εγκατάσταση, για να αποφύγετε την 

καταστροφή της εσωτερικής επένδυσης.  Και το χειρισμό των ακαταστασιών εγκαίρως 

κατά τη σύνδεση καλωδίων (μην τα κρατάτε στο αυτοκίνητο). Για να αποφύγετε 

βραχυκύκλωμα, ο σύνδεσμος πρέπει να είναικαλά μονωμένος.  

5. Λογική σύνδεση, μείωση του υλικού που δεν χρειάζεται, αιτία του περιορισμένου χώρου  

στο αυτοκίνητο, έτσι ώστε να είναι πιο βολικό για εγκατάσταση. Για να αποφύγετε την 

επίδραση των ενεργών εξαρτημάτων κατά τη διαδικασία σύνδεσης καλωδίου,καλύτερα να 

διατηρείτε τακτικά το καλώδιο σύνδεσης (όπως κεραία GPS, καλώδιο μηχανισμού κασέτας, 

αντίστροφο καλώδιο κ.λπ.). Διορθώστε τα καλώδια μετά τη σύνδεση, για να αποφύγετε την 

πτώση.  

6. Μην συνδέετε ή τραβάτε το καλώδιο ή τα εξαρτήματα με τα οποία ήρθαν σε επαφή όταν 

βρίσκονταν σε κατάσταση boot-up, για να αποφύγετε την καταστροφή του κεντρικού 

υπολογιστή και των εξαρτημάτων.  

7. Βάλτε το αυτοκίνητο στην όπισθεν, όταν εγκαθιστάτε την κάμερα οπισθοπορείας.  

 

  Απαίτηση εγκατάστασης κεραίας GPS:  

   

1. Διαχωρίστε την κεραία GPS και το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη σύνδεση, αποφύγετε 

άλλα DB στο αυτοκίνητο, για να αποφύγετε παρεμβολές σήματος. Υποτίθεται ότι 

τοποθετείτε την κεραία GPS στην πλατφόρμα του  καθίσματος του συνοδηγού. 

2. Κατά την εγκατάσταση κεραίας GPS, παρακαλούμε προσανατολισμένη οριζόντια. Κόψτε 

λίγο δίσκο διάρρηξης στην επάνω δεξιά γωνία του αυτοκινήτου, για να μειώσετε την 

επίδραση του σήματος λήψης.  

3. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης: Εντοπισμός σφαλμάτων στην τοποθέτηση 

GPS και τη λήψη σήματος κ.λπ.  


