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Πριν από τη λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης 
 

 

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του μηχανήματος. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες  χρήσης 

για την σωστή λειτουργία και συντήρηση της μονάδας. 

1. Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για οχήματα με μπαταρία 12 volt. 

2. Μην εγκαταστήσετε την μονάδα, όπου υπάρχουν περιοριστικοί κανονισμοί, για την ασφαλή οδήγηση.  

3. Να μην γίνει αποσυναρμολόγηση της μονάδας από μη εξειδικευμένο  και εξουσιοδοτημένο άτομο. 

4. Σε περίπτωση σχηματισμού υγρασίας σε οπτικά τμήματα, λόγω χαμηλής θερμοκρασίας, παρακαλώ 

ανοίξτε την θέρμανση και μην χρησιμοποιήσετε την μονάδα μέχρι την εξαφάνισή της. Εάν σχηματιστεί 

υγρασία στο δίσκο, σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί. 

5. Η οδήγηση σε δρόμο με πολλές ανωμαλίες και έντονους κραδασμούς μπορεί να προκαλέσει διακοπές στον 

ήχο. 

6. Οι υπηρεσίες της μονάδας περιορίζονται, εάν λειτουργεί ο Δίσκος για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν 

λειτουργεί με μεγάλη ένταση. Παρακαλούμε επιλέξτε την λειτουργία Ραδιοφώνου με μεσαία ένταση. 

7. Παρακαλώ ρυθμίστε την ένταση στο σωστό επίπεδο για λόγους ασφαλείας. 

8. Η συσκευή θα λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες από -20 C έως +60 C. 

9. Ποτέ μην τοποθετείτε δίσκους με ακανόνιστο σχήμα. Η μονάδα μπορεί να μην είναι σε θέση να το εξάγει, 

με αποτέλεσμα δυσλειτουργία. 

10.  Η επιφάνεια της μονάδας είναι ευαίσθητη, μην την τρίβετε με σκληρά αντικείμενα. 

11. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί και σκουπίστε απαλά την σκόνη, όταν το πάνελ ή η οθόνη της 

μονάδας είναι βρώμικη. 

12. Παρακαλούμε ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσεις του συστήματος. Βλάβες που προκαλούνται από λάθος 

χρήση ,δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

13. Σε περίπτωση σκονισμένου περιβάλλοντος να καθαρίζετε τακτικά τον οπτικό φακό με καθαριστικό 

δίσκο, καθώς και την σκόνη στην υποδοχή του δίσκου. 

14. Τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της μονάδας μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο 

reset,ώστε να μην προκληθεί βλάβη στην μονάδα . 

15. Η κεντρική τροφοδοσία (Β+),μπορεί να αφαιρεθεί,20 δευτερόλεπτα το λιγότερο μετά το κλείσιμο του 

συστήματος, για την αποφυγή βλάβης του συστήματος. 
 

Σημείωση: 

Παρακαλώ αφαιρέστε την κάρτα GPS μόνο αφού έχει κλείσει το σύστημα. Οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί 

από διαφορετική ενέργεια δεν καλύπτεται στα πλαίσια της εγγύησης ! 
 

Βασικές λειτουργίες 
 

1.  Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση  
 

Ενεργοποίηση 
 Εάν η τελευταία απενεργοποίηση της μονάδας 

έχει γίνει από το σβήσιμο του κινητήρα, με το 

ξεκίνημα του κινητήρα η μονάδα θα 

ενεργοποιηθεί αυτόματα. 

 Εάν η τελευταία απενεργοποίηση της μονάδας 

έχει γίνει από το πλήκτρο λειτουργίας του 

μπροστινού πάνελ, πιέστε ξανά το πλήκτρο 

λειτουργίας για την ενεργοποίηση της μονάδας. 
 

Απενεργοποίηση 
 Μόλις απομακρυνθεί το κλειδί από το διακόπτη 

εκκίνησης του οχήματος, το σύστημα 

απενεργοποιείται αυτόματα. 

 Πιέζοντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 

λειτουργίας για περισσότερο από 2 δεύτερα, το 

σύστημα απενεργοποιείται. 

 

2.  Κύριο Μενού  
 

Εισέλθετε στο κύριο μενού κατά την ενεργοποίηση 

του συστήματος όπως φαίνεται παρακάτω. 
 

 
 

 Ακουμπώντας το 2ο  πλήκτρο, η οθόνη θα 

μετακινηθεί αριστερά οριζοντίως. 

 Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο 

μενού, πιέστε το δεύτερο   πλήκτρο το 1ο   

πλήκτρο, η οθόνη θα μετακινηθεί δεξιά. 
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3. 7 Χρώμα φωτισμού οθόνης (προαιρετικό) 
 

Πιέστε   εικονίδιο για να εισέλθετε στο μενού φωτισμού, μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα που σας 

αρέσει. ( βλέπε παρακάτω). 

 
 

 Πιέστε    εικονίδιο για την έξοδο από το μενού φωτισμού. Σημείωση: Δείτε τις λεπτομέρειες του 

μοντέλου για την συγκεκριμένη λειτουργία. 
 

4.Στύλ Συστήματος (προαιρετικό) 

 Πιέστε  εικονίδιο για να εισέλθετε στο μενού στυλ συστήματος, μπορείτε να αλλάξετε το στυλ του 

μενού με αυτήν την λειτουργία. 
 

Λειτουργία Ράδιο 
 

1.Είσοδος / Έξοδος 

 Πιέστε  στο κύριο μενού για την επιλογή 

Ράδιο. 

 Πιέστε  για έξοδο από το Ράδιο. 
  

 

 

2.Επιλογή Μπάντας 
 
 Πιέστε  για εναλλαγή μπάντας FM1, FM2, 

FM3, AM1, AM2. 
 

3. Χειροκίνητη Αναζήτηση 

 Πιέστε    , και ο κέρσορας θα αρχίσει να 

αναβοσβήνει στην οθόνη, στην συνέχεια πιέστε 

την επιθυμητή συχνότητα, για αποθήκευση. 

 

 

4.Αναζήτηση 

 Πιέστε ελαφρώς   /   πλήκτρα για την μετακίνηση της συχνότητας πάνω, ή κάτω βήμα βήμα. 

 Πιέστε παρατεταμένα   /  πλήκτρα για περισσότερο από 2 δεύτερα για αναπαραγωγή του 

προηγούμενου, ή του επόμενου σταθμού. 

 Σύρετε δεξιά, ή αριστερά ,ή πιέστε το σημείο ένδειξης της συχνότητας, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή 

συχνότητα 
 

5.Αυτόματη Αναζήτηση 

 Πιέστε  για είσοδο στην αυτόματη αναζήτηση και οι σταθμοί με το δυνατότερο σήμα αποθηκεύονται 

αυτόματα. Πιέστε ξανά για λήξη αυτόματης αναζήτησης και επιλογή του τρέχοντος σταθμού. 

 Η μονάδα έχει 5 μπάντες, FM1, FM2, Fm3, AM1, και AM2. Κάθε μπάντα μπορεί να αποθηκεύσει 6 

σταθμούς, οπότε η μονάδα μπορεί να αποθηκεύσει 18 σταθμούς στις FM μπάντες και 12 σταθμούς στις 

AM μπάντες. 
 

6.Τοπική/Απομακρυσμένη λήψη 

  Πιέστε  στο μενού για ενεργοποίηση τοπικής/απομακρυσμένης λήψης. Το άσπρο σημαίνει 

ενεργοποιημένο, το γκρι απενεργοποιημένο. 
 

7. Stereo on/off 
 Πιέστε  εικονίδιο, όταν το εικονίδιο είναι φωτεινό το στέρεο είναι on και όταν το εικονίδιο είναι γκρι είναι off. 

 

8. Ισορροπία ήχου on/off 

 Πιέστε  εικονίδιο, όταν το εικονίδιο είναι φωτεινό είναι on και όταν το εικονίδιο είναι γκρι είναι off. 
 

9. Επιλογή Αποθηκευμένου Σταθμού 

 Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι 6 σταθμών σε κάθε μπάντα, οι οποίοι μπορούν να επιλεχθούν 

για αναπαραγωγή πιέζοντας τον αριθμό αντιστοίχησης του κάθε σταθμού. 
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Λειτουργιές DVD 
Η μονάδα μπορεί να αναπαράγει: DVD/VCD/CD/MP3/WMA/ JPEG/MPEG4/CD-R/CD-RW/DVD±RW 

/DVD±R/ DVD-5/9/10/ 18/DIVX3.0-6.0/SVI και άλλους δίσκους (μόνο συμβατούς με τα στάνταρ δίσκων 

12cm). Η μονάδα δεν μπορεί να αναπαράγει δίσκους 3GP/WMA(οι δίσκοι AVI εμφανίζονται στην οθόνη 

αλλά δεν αναπαράγονται). 
 

1.Επιλογή Λειτουργίας 

 Με δίσκο μέσα, πιέστε το  εικονίδιο στο 

κεντρικό μενού για είσοδο στην λειτουργία DVD. 
 

 

2. Μενού Λειτουργιών 
 

 Πιέστε οπουδήποτε στην οθόνη για την εμφάνιση 

της γραμμής ελέγχου όπως φαίνεται παρακάτω. 
 

 Επιστροφή στο κύριο μενού 

 Τρέχων κομμάτι/Ολικό κομμάτι 

 Τρέχων κεφάλαιο/Ολικό κεφάλαιο 

 Απόκρυψη γραμμής ελέγχου 

 

 

 Επιστροφή περιεχομένου 

 Γρήγορο πάτημα για μετάβαση στο  

                     προηγ. Κομμάτι 

 Αναπαραγωγή/Παύση 

 Γρήγορο πάτημα για μετάβαση στο  

                     επόμενο κομμάτι 

 Εναλλαγή σελίδων 

 

 Πιέστε   για είσοδο στην επόμενη γραμμή 

ελέγχου. 
 

  Αλλαγή καναλιού ήχου 

  Γλώσσα Υπότιτλων 
 

 

Επανάληψη (Μονή Επαν., Επαν. ,ή 

Επαν. OFF) 

Επιλογή κομματιού 

(Κεφάλαιο,τίτλος, ή χρόνος) 
 

 Πιέστε   για είσοδο στο μενού επιλογής 

κομματιών.  

 Πιέστε αριθμό για επιλογή, έπειτα πιέστε  

για επιβεβαίωση και αναπαραγωγή. 
 

 
 

 

 Πιέστε    για είσοδο στο μενού επιλογής 

χρόνου 
 Πιέστε αριθμό για επιλογή, έπειτα πιέστε  

για επιβεβαίωση και αναπαραγωγή. 
 

 Διαγραφή 

 Πίσω 

 Επιβεβαίωση 

  Είσοδος αριθμού κεφαλαίου/ τίτλου   

                      /χρόνου αναπαραγωγής για αλλαγή 

                      Ακύρωση 

 

Εισαγωγή / Εξαγωγή  Δίσκου 
 

Εισαγωγή Δίσκου 
 Σε οποιαδήποτε λειτουργία, τοποθετήστε το δίσκο στην υποδοχή με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω.  

 Ο δίσκος θα φορτωθεί και θα διαβάσει αυτόματα. 

 Εάν ο δίσκος εξαχθεί και δεν απομακρυνθεί από την υποδοχή εντός 8 δευτερολέπτων, θα εισαχθεί 

ξανά αυτόματα χωρίς να διαβαστεί. Μόνο όταν εισάγεται χειροκίνητα γίνεται αυτόματη ανάγνωση. 
 

Εξαγωγή Δίσκου 
Πιέστε το    πλήκτρο στο κεντρικό πάνελ για εξαγωγή. 
 

Σημείωση: 
1. Η μονάδα υποστηρίζει δίσκους:DVD,DVD-R, CD- R,CD-RW, DVD±RW,MP3. 

2. Στην αναπαραγωγή DVD, CD-R, ή MP3, η αντίστοιχη διαμόρφωση δίσκου θα εμφανίζεται στην οθόνη. 

Εάν όχι, πιθανόν η διαμόρφωση  δεν υποστηρίζεται, μπορείτε να επιλέξετε άλλες λειτουργίες. 

3. MP4 διαμορφώσεις: ASF, MP4, κτλ. 4.Δεν υποστηρίζονται δίσκοι 3GP/WMV. 
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Αναπαραγωγή SD / USB 
 

1.Υποδοχή SD 
 Η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η μονάδα διαθέτει SD / USB υποδοχή.(Υποστηριζόμενη 

χωρητικότητα: έως 32G) 
 

2.Εισαγωγή / Εξαγωγή SD κάρτας / USB 

Εισαγωγή 

 Αυτόματη αναπαραγωγή SD/USB μετά την εισαγωγή SD / USB. 
 

Εξαγωγή 
 Για την εξαγωγή της SD κάρτας, βγείτε από την λειτουργία SD,έπειτα πιέστε την και θα γίνει η εξαγωγή 

αυτόματα. 

 Για την εξαγωγή του USB,βγείτε από την λειτουργία για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, στην 

συνέχεια αποσυνδέστε το USB. 
 

3.Είσοδος Λειτουργίας  Αναπαραγωγής 
 

 Από το κεντρικό μενού πιέστε  πλήκτρο για είσοδο στην SD 

λειτουργία όπως φαίνεται παρακάτω. 

 Από το κεντρικό μενού πιέστε  πλήκτρο για είσοδο στην USB 

λειτουργία όπως φαίνεται παρακάτω. 
 

Σημείωση : 

1. Έως 32G SDHC κάρτα/USB είναι συμβατά.  

2. Κατά την αναπαραγωγή, οι λειτουργίες της SD κάρτας είναι ίδιες με του MP3. 

3. Πριν την εξαγωγή  SD κάρτας/USB  σταματήστε την αναπαραγωγή για την αποφυγή απώλειας δεδομένων. 
4. Λόγω διαφορετικών στάνταρ, διαφορετικών εργοστασίων, δεν είναι συμβατά όλα τα  USB με την μονάδα, 

σε περίπτωση μη συμβατότητας επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, 
 

Λειτουργίες Bluetooth 
 

Το Bluetooth σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε συνεργασία με το σύστημα ήχου, 

για κλήσεις ανοιχτής ακρόασης και αναπαραγωγή μουσικής. Πολλά κινητά τηλέφωνα έχουν δυνατότητα 

αναπαραγωγής μουσικής μέσω Bluetooth . Το σύστημα έχει την δυνατότητα ανάκτησης αρχείου 

εισερχομένων/εξερχομένων/αναπάντητων κλήσεων, επαφών, κλήσεις ανοιχτής ακρόασης, καθώς και  

αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth . 
 

Σημείωση: 

Αυτό το σύστημα μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά με ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής ήχου Bluetooth 

και δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλα τα κινητά τηλέφωνα. 
 

1. Λειτουργία Bluetooth  
 

 Από το κεντρικό μενού πιέστε πλήκτρο

 για είσοδο στην λειτουργία 

Bluetooth. 

 Πιέστε τo  για έξοδο από την 

λειτουργία Bluetooth. 

 

 
 

2.Μενού Bluetooth 

 
 
 

 

                                       10 
 

                                                          9 
 

                                                          8      

 
                                                          7  

 

 
 

          1     2     3      4     5      6                     

1.Μενού πληκτρολογίου 

2.Λίστα αναπάντητων 

3.Λίστα εισερχομένων 

4.Λίστα εξερχομένων 

5.Τηλεφωνικός κατάλογος 

  

6.Εναλλαγή σε μουσική 

7.Κλήση 

8.Ακύρωση 

9.Ζευγοποίηση και σύνδεση 

10.Διαγραφή 
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3.Ζευγοποίηση / Σύνδεση 

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες handsfree, πρέπει να πραγματοποιηθεί σύνδεση της συσκευής με το 

κινητό τηλέφωνο. Ενεργοποιείστε το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου, και την ανίχνευση συσκευών 

Bluetooth του συστήματος. Κατά την ζευγοποίηση το κινητό τηλέφωνο εμφανίζει το Bluetooth όνομα της 

συσκευής, εισάγεται τον κωδικό [0000].Μετά την επιτυχής ζευγοποίηση η συσκευή γυρνάει στην λειτουργία 

Bluetooth αυτόματα και η ονομασία του κινητού τηλεφώνου εμφανίζεται στην οθόνη. 

 

4. Άμεση Κλήση Αριθμού 

 Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επιθυμητό αριθμό, ή από το κινητό τηλέφωνο, ή από την οθόνη αφής 

του συστήματος. 

 Ο επιλεγμένος αριθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη. Σε περίπτωση λάθος αριθμού πιέστε  για 

διαγραφή των αριθμών ένα προς ένα. 

 Για κλήση του αριθμού πιέστε  

 

5. Απάντηση Κλήσης 

 Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης το σύστημα γυρνάει στην λειτουργία Bluetooth αυτόματα. 

 Πιέστε στην οθόνη αφής ,ή πιέστε το πλήκτρο στο εμπρός μέρος του τηλεχειριστηρίου, για 

τερματισμό κλήσης. 

 Μεταφορά Ήχου: Κατά την κλήση πιέστε  για μεταφορά του ήχου από το σύστημα στο κινητό 

τηλέφωνο και αντίστροφα. 

 Mute Μικροφώνου: Κατά την κλήση πιέστε  για την σίγαση μικροφώνου. Για ακύρωση, πιέστε 

ξανά το ίδιο πλήκτρο 

 

6.  Κλήση Αριθμού 

 Από το μενού Bluetooth πιέστε  για είσοδο στον τηλεφωνικό κατάλογο. 

 Πιέστε το λογότυπο στη γραμμή ελέγχου για είσοδο σε άλλο περιβάλλον. 

 Στο μενού τηλεφωνικού καταλόγου, η επιλογή του τηλεφώνου γίνεται σύροντας προς τα αριστερά, ή με 

αλφαβητική αναζήτηση από τα δεξιά. 

 

7. Ιστορικό Ζευγοποίησης 

 Από το μενού Bluetooth πιέστε  για είσοδο στην λίστα ιστορικού ζευγοποιήσεων. 

 

8. Bluetooth Στέρεο 

 Από το μενού Bluetooth πιέστε  για είσοδο στην λίστα ιστορικού ζευγοποιήσεων. 

 Μετά την επιτυχή ζευγοποίηση, στο κύριο μενού λειτουργιών του Bluetooth, ανοίξτε την λειτουργία 

αναπαραγωγής στο κινητό σας και ορίστε λειτουργία μετάδοσης μέσω Bluetooth. 
 

Σημείωση: 

Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να υποστηρίζουν την λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής μέσω Bluetooth. 

Για λειτουργία αναπαραγωγής επιλέξτε λειτουργία αναπαραγωγής μέσω Bluetooth. 
 

Λειτουργίες IPOD (προαιρετικό) 
 

Σύνδεση IPOD 
 

 Συνδέστε την μονάδα IPOD. Για είσοδο στο κεντρικό μενού του IPOD, πιέστε το εικονίδιο του IPOD, 

όπως φαίνεται παρακάτω. 

 Πιέστε εικονίδιο για έξοδο από την λειτουργία IPOD. 
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 Μετά την είσοδο στο μενού των κομματιών μπορείτε να επιλέξετε όποιο θέλετε όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

 
 

 Έλεγχος αναπαραγωγής : Ίδιο με την αναπαραγωγή MP3 (Για λεπτομέρειες δείτε την ενότητα 

αναπαραγωγής MP3) 
 

Λειτουργίες SWC 
 

Η ρύθμιση τηλεχειριστηρίων τιμονιού έχει ως εξής (η  λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα οχήματα) 
 

1. Πιέστε για είσοδο στην λειτουργία SWC. 

2. Εισέλθετε στις ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίων τιμονιού. 

3. 
Αρχίστε τον προγραμματισμό των πλήκτρων με τον ίδιο τρόπο. Μετά 

το τέλος του προγραμματισμού βγείτε από το μενού και οι ρυθμίσεις 

αποθηκεύονται.
 

 
 

 

 Για επαναπρογραματισμό  πιέστε , και ακολουθείστε τον οδηγό προγραμματισμού. 

 

Λειτουργίες TV (προαιρετικό) 
 

1.Είσοδος/Έξοδος 
 

 Πιέστε το εικονίδιο TV από το κεντρικό μενού, όπως φαίνεται παρακάτω. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

:Προηγούμενο κανάλι 
 

:Επόμενο κανάλι 
 

:Αναζήτηση καναλιών 
 

:Αλλαγή συστήματος σε PAL ή SECAM. 

  
 

Ρυθμίσεις Συστήματος 
 

1.Λειτουργίες Ρυθμίσεων 
 

 Από το κεντρικό μενού πιέστε  για είσοδο στην λειτουργία ρυθμίσεων όπως παρακάτω. 
 

 
 

 Πιέστε για έξοδο. 
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1.   Εικόνα φόντου 

 Στο μενού ρυθμίσεων πιέστε  για είσοδο στο μενού ρύθμισης φόντου εργασίας.  

 Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο χρησιμοποιώντας κάποια εικόνα που έχετε αποθηκεύσει στην κάρτα του 

GPS! 
 

2.   Ρύθμιση ώρας 

 Πιέστε  για είσοδο στο μενού ρύθμισης της ώρας. 

 Ρυθμίστε την ώρα πιέζοντας το εικονίδιο που εμφανίζεται στη οθόνη. 

 Μορφή ώρας: 

Μορφή 12: Η μορφή της ώρας έχει ως εξής:12:πμ. 

Μορφή 24: Η μορφή της ώρας έχει ως εξής: 23:00. 

 

3.   Γενικές Ρυθμίσεις 

 Πιέστε  για είσοδο στις γενικές ρυθμίσεις 

 Πιέστε το σχετικό εικονίδιο στην οθόνη για παραμετροποίηση των γενικών ρυθμίσεων. 

 Γλώσσα: Πιέστε , και επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα για το μενού. 

 Προστασία οθόνης: Πιέστε  για είσοδο στο μενού ρύθμισης της προστασίας οθόνης.  

 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της αρεσκείας σας. Για παράδειγμα, εάν ρυθμίσετε χρόνο αναμονής τα 30 

δευτ, σε περίπτωση που δεν γίνει καμία λειτουργία στην μονάδα για 30 δευτ. μπαίνει η προστασία οθόνης.  

 Beep: Πιέστε , το   σημαίνει ότι είναι ενεργό και το  σημαίνει ότι είναι σημαίνει 

απενεργοποιημένο. 

 Ανίχνευση φωτισμού: Πιέστε το εικονίδιο , το   σημαίνει ότι είναι ενεργό και το  

σημαίνει ότι είναι σημαίνει απενεργοποιημένο. 
 

4. Bluetooth 

 Πιέστε  για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων Bluetooth.  

 Προσαρμόστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις. 

 Αυτόματη Σύνδεση: Μετά την αποσύνδεση του κινητού σας τηλεφώνου, το σύστημα στέλνει αίτημα 

επανασύνδεσης αυτόματα. 

 Πιέστε το εικονίδιο , το   σημαίνει ότι είναι ενεργό και το  σημαίνει ότι είναι 

σημαίνει απενεργοποιημένο. 

 Αυτόματη απάντηση: Το σύστημα θα απαντήσει αυτόματα μετά από κάποια δευτερόλεπτα, σε 

εισερχόμενες κλήσεις. 

 Πιέστε το εικονίδιο , το   σημαίνει ότι είναι ενεργό και το  σημαίνει ότι είναι 

σημαίνει απενεργοποιημένο. 

 Κωδικός Ζευγοποίησης: Ο εργοστασιακός κωδικός είναι [0000]. Μπορείτε να τον αλλάξετε με έναν 

4ψήφιο κωδικό της αρεσκείας σας. 
 

5.Πλοήγηση 

 Πιέστε  για είσοδο στο μενού πλοήγησης 

 Ήχος πλοήγησης: Σύρετε αριστερά την μπάρα έντασης για μείωση και δεξιά για αύξηση. 

 Μουσική υπόκρουση: Πιέστε το εικονίδιο , το   σημαίνει ότι είναι ενεργό και το  

σημαίνει ότι είναι σημαίνει απενεργοποιημένο. 

 Διαδρομή λογισμικού: Πιέστε για ορισμό διαδρομής της εκκίνησης του λογισμικού πλοήγησης. 
 

6.Βίντεο 

 Πιέστε  για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων βίντεο. 

 Προσαρμόστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις. 

 Κάμερα: Πιέστε για ενεργοποίηση της πίσω κάμερας. 

 Παρκάρισμα: Πιέστε εικονίδιο , το   σημαίνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή, το  

σημαίνει ότι η λειτουργία απενεργοποιημένη. 

 Φωτεινότητα: ρυθμίστε την φωτεινότητα από την γραμμή που εμφανίζεται στην οθόνη αφής 

 Αντίθεση: ρυθμίστε την φωτεινότητα από την γραμμή που εμφανίζεται στην οθόνη αφής 

 Επίπεδο κορεσμού: ρυθμίστε το επίπεδο κορεσμού από την γραμμή που εμφανίζεται στην οθόνη αφής. 
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7. Ήχος 

 Πιέστε για  είσοδο στο μενού ήχου.  

 Προσαρμόστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.  

 Ψηφιακή έξοδος ήχου: ρύθμιση ψηφιακής εξόδου ήχου. 

Προαιρετικό: Απενεργοποιημένο κωδικοποίηση. Έξοδος PCM. 

Subwoofer On/Off:  

 Πιέστε εικονίδιο , το   σημαίνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή, το  σημαίνει ότι η 

λειτουργία απενεργοποιημένη. 

Dynamic Range Contraction: 

 Πιέστε εικονίδιο , το   σημαίνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή, το  σημαίνει ότι η 

λειτουργία απενεργοποιημένη. 
 

8. Κωδικός 

 Πιέστε για είσοδο στο μενού ορισμού κωδικού.  

 Προσαρμόστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.  
 

Σημείωση: 

 Κάποιοι δίσκοι DVD έχουν γονικό κλείδωμα για την αποφυγή θέασης βίαιων σκηνών από παιδιά. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον γονικό έλεγχο στο επιθυμητό επίπεδο. Όταν εισαχθεί δίσκος κλειδωμένος θα 

εμφανιστεί στην οθόνη πεδίο για την υποβολή του κωδικού. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει με την σωστή 

είσοδο του κωδικού .Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 2012. 
 

Επίπεδα Ελέγχου: 

 Πιέστε  για εμφάνιση του επιπέδου γονικού ελέγχου: 

 Ασφαλή για παιδιά: Κατάλληλο για παιδιά. 

 G: Κατάλληλο για όλους. 

 PG: Απαραίτητη γονική συναίνεση. 

 PG-13: Ακατάλληλο για ηλικίες κάτω των 13 ετών, χωρίς γονική συναίνεση. 

 PG-R: Απαραίτητη γονική συναίνεση. 

 R: Ακατάλληλο για ηλικίες κάτω των 17 ετών, χωρίς γονική συναίνεση. 

 NC-17: Ακατάλληλο για ηλικίες κάτω των 17 ετών. 

 Ενήλικες: κατάλληλο μόνο για ενήλικες. 
 

Εργοστασιακές ρυθμίσεις: Πιέστε Εργοστασιακές Ρυθμίσεις για επαναφορά των εργοστασιακών 

ρυθμίσεων. 
 

9. Καλιμπράρισμα οθόνης 

 Πιέστε  στο μενού ρυθμίσεων για είσοδο στην λειτουργία καλιμπράρισμα οθόνης αφής. 

 Πιέστε τα 5 σημεία στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση. 
 

Λειτουργίες EQ 
 

Οι ρυθμίσεις ήχου σας επιτρέπουν με εύκολο τρόπο να πετύχετε την καλύτερη απόδοση. 
 

Λειτουργίες EQ 

 Στο Ράδιο, DVD, Bluetooth, καθώς και στις άλλες πηγές πιέστε  για είσοδο στις ρυθμίσεις EQ. 
 

Για παράδειγμα, στο μενού του Ράδιο 

 Από το Ράδιο πιέστε  , ή πιέστε πλήκτρο  στο εμπρός 

πάνελ για είσοδο στο μενού EQ . 

 Στο EQ μενού ρυθμίσεων πιέστε τα δύο για  /  
εικονίδια ρύθμιση του επιθυμητού αποτελέσματος. 

 Στο EQ μενού ρυθμίσεων πιέστε το εικονίδιο  για 

επιστροφή στις κύριες λειτουργίες. 

 Το EQ μενού ρυθμίσεων πιέστε τα παρακάτω εικονίδια   /  
/  /  για εισαγωγή των επιθυμητών ρυθμίσεων. 
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Αλλαγή Μπαταρίας 
 

 Εάν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη. 

 Όταν η απόσταση τηλεχειρισμού μειωθεί, ή είναι αδύνατη, παρακαλώ αλλάξτε την μπαταρία λιθίου. 

  Σιγουρευτείτε για την σωστή πολικότητα της μπαταρίας. 

1. Σύρετε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου σύμφωνα με το ενδεικτικό. 

2. Εισάγετε την μπαταρία στον οδηγό με τον θετικό πόλο προς τα πάνω. 

3. Σφραγίστε ξανά το πίσω κάλυμμα. 

 

   

Σημείωση: 

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή θερμοκρασία. 

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε εύκολα προσβάσιμο σημείο.  

 

 

 

 

1. [     ] Κύριο μενού πηγών 

2. [       ] Πιέστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

3. [ EQ ] Ρυθμίσεις  EQ  

4. [VOL+/-] Ένταση ήχου 

5. [AUDIO] Αλλαγή πεδίου 
6. [     ] Σίγαση 

7. [GOTO ] Αναζήτηση 

8. [ DVD/MENU ] DVD μενού 

9. [ SHUFF ] Τυχαία αναπαραγωγή 

10. [ REPT ] Επανάληψη αναπαραγωγής 

11. [ZOOM] Zoom 

12. [ANGEL] Επιλογή γωνίας θέασης 
13. [  ] Αντίθεση 

14. [  ] Πίσω 

15. [ BAND ] Διακόπτης μπάντας ραδιοφώνου 
16. Επιλογέας: 

   [  ] Fast forwards / Κίνηση επιλογέα πάνω 

   [  ] Fast backwards/ Κίνηση επιλογέα κάτω 

   [  ] Προηγούμενο κομμάτι / κίνηση επιλογέα αριστερά 

   [  ] Επόμενο κομμάτι / κίνηση επιλογέα δεξιά 

17. [ ENTER ] Επιβεβαίωση 

18. [ SUB/TITLE] Εναλλαγή γλώσσας υπότιτλων 
19. [  ] Γρήγορο πάτημα: προηγούμενο κομμάτι /  

                παρατεταμένο πάτημα: fast backwards  

20. [  ] Γρήγορο πάτημα: επόμενο κομμάτι /  

                παρατεταμένο πάτημα:  fast forwards 

      [       ] Αναπαραγωγή / Διακοπή 

21. [       ] Πληκτρολόγηση / εισερχόμενη κλήση 

22. [      ] Λήξη κλήσης 

23. [ ] Ακύρωση 

24. [ NUMERIC ] Εισάγετε αριθμούς για απευθείας  

                               επιλογή κομματιού ή σταθμού. 

 

 

 

 


