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Οδηγίες λειτουργίας  οθόνης 

1. Περιγραφή πλήκτρων λειτουργίας  

1. Κουμπί Λειτουργίας 

2. Αισθητήρας IR 

3. Κουμπί εφέ ήχου 

4. Αύξηση της έντασης 

5. Μείωση της έντασης  

6. Πλήκτρο ενεργοποίησης (σύντομο πάτημα) / Πλήκτρο απενεργοποίησης (παρατεταμένο πάτημα)/ Σίγαση 

(σύντομη πάτημα) 

7. Υποδοχή USB / AUX / υποδοχή κάρτας SD 

 

 

 

Οδηγίες σύνδεσης καλωδίων και αξεσουάρ 

 

 



 

Οδηγίες για τη λειτουργία της οθόνης αφής 

1. Κεντρική οθόνη 

Μετά την ενεργοποίηση για πρώτη φορά βλέπετε την παρακάτω εικόνα στην κεντρική οθόνη.  

 
Στην οριζόντια θέση, σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά για να μπείτε στο κεντρικό μενού και ούτω 

καθεξής. Για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού, σύρετε την οθόνη προς τα δεξιά, οριζόντια. Σημείωση: αν 

αγγίξετε τα εικονίδια λειτουργιών σας επιτρέπει να μπείτε στην αντίστοιχη λειτουργία. Οι λειτουργίες όλων 

των εικόνων έχουν ως εξής: 

Radio                               USB                Card SD 

 

 AUX     Bluetooth   ρυθμίσεις συστήματος 

 

 Επιστροφή: πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση.  

 Αλλαγή εικόνας κύριας οθόνης  

Πλήκτρο ελέγχου φωτεινότητας οθόνης( υπάρχουν 5 λειτουργίες)  

1.1 Λειτουργία ημέρας: η φωτεινότητα είναι στο μεγαλύτερο επίπεδο  

1.2 Λειτουργία Χαμηλού φωτισμού: η φωτεινότητα χαμηλώνει. 

1.3 Λειτουργία νυκτός: η φωτεινότητα είναι στο χαμηλότερο επίπεδο 

1.4 Ρύθμιση φωτεινότητας από το χρήστη. Παρακάτω θα βρείτε λεπτομέρειες για τη ρύθμιση φωτεινότητας. 

1.5 κλείδωμα φωτεινότητας οθόνης. Με αυτή την επιλογή η ρυθμιζόμενη φωτεινότητα θα κλειδώσει. Πατήστε 
οπουδήποτε στην οθόνη για να επανέλθει σε λειτουργία ημέρας.  

 

 Κουμπί για να ρυθμίσετε τα ηχητικά εφέ: όταν πατηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον, το μενού ρυθμίσεων εφέ 

ήχου θα εμφανιστεί αμέσως. Λειτουργία περιλαμβάνει: ηχείο, ηχητικά εφέ, ένταση, ισοσταθμιστή, ήχο και τη θέση 

της οθόνης. 

 



 

Στην οθόνη εμφανίζεται με το πρώτο κλικ ως εξής:  Αν δεν υπάρχει επίδραση, θα φύγει από την οθόνη σε 5 

δευτερόλεπτα. 

 

 
λειτουργία επιλογής 

Το εικονίδιο αλλάζει ανάλογα 

παράμετροι ρύθμισης 

 

Οδηγίες για τη λειτουργία της οθόνης αφής 

 

Η επιλογή για τη θέση της αφής ρυθμίζεται με τις ακόλουθες λειτουργίες: ηχείου (έλεγχος έντασης, on / off 

όγκο), εφέ ήχου (αυτο-ορισμού, πρότυπο, κλασικό, rock & roll, puopular, τζαζ και ηλεκτρονικές), ήχου (ON / 

OFF σίγασης) ισοσταθμιστή (υψηλό επίπεδο, φωνή άλτο και μπάσο) ήχος, οθόνη (φωτεινότητα, αντίθεση 

και ευκρίνεια) και άλλες ρυθμίσεις. 

Αγγίξτε στην οθόνη το ρολόι  να αλλάξει το στυλ εμφάνισης .

 
 

 

1. Radio 
Στην κύρια οθόνη πατήστε το εικονιδίου του ραδιοφώνου για να μπείτε στις λειτουργίες του ραδιοφώνου 

όπως φαίνεται παρακάτω.  

 



 

Πατήστε το   για να μεταβείτε στην κύρια οθόνη.  

Πατήστε το   για να κλείσετε την οθόνη. Πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη μετά το κλείσιμο, για να 

επαναφέρετε την οθόνη. 

Επιλογή συχνότητας 

Πατήστε   για να επιλέξετε ανάμεσα σε FM ή AM. 

 

Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση 

Πατήστε το   για να αναζητήσει τους σταθμούς και να τους αποθήκευση αυτόματα, πατήστε ξανά για 

να σταματήσει τη σάρωση και να αναπαράγει τον τρέχον σταθμό. Μπορεί να αποθήκευση έως και 18 

σταθμούς FM & 12 AM.  

  

 Αναζήτηση τοπικών σταθμών 

 πατήστε το εικονίδιο  να προσαρμόσετε τη θέση σε αύξουσα σειρά 

 πατήστε το εικονίδιο για αναζήτηση ενός διαθεσίμου σταθμού.  

πατήστε το εικονίδιο  να προσαρμόσετε τη θέση κατά φθίνουσα σειρά 

πατήστε το εικονίδιο  για αναζητήσει τον επόμενο διαθέσιμο σταθμό. 

Μετακινήστε τη βελόνα   για να ρυθμίσετε την κατάλληλη συχνότητα. 

 

 

Προεπισκόπηση Σταθμού 

Πατήστε το   για να εμφανιστεί η αποθηκευμένη συχνότητα αυτόματα. Η αναζήτηση θα σταματήσει  

μετά από 5 δευτερόλεπτα μόλις εμφανιστεί ο πρώτος σταθμός με ισχύ σήματος. Πατήστε ξανά για 

ακύρωση. 

 

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Στέρεο 

Πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ stereo/μονοφωνικού τραγουδιού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το 

υποδεικνύοντας το στέρεο κομμάτι. 

 

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μεγάλης/μικρής απόστασης  

Πατήστε το   για εναλλαγή μεταξύ μεγάλης/μικρής απόστασης. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το   το 

οποίο δείχνει  την ενεργοποίηση (ON) της μικρής απόστασης. 

 : Επιλογή τύπου προγραμματισμού 

 : Μετάβαση στην ανακοίνωση κυκλοφορίας 

 :  Λειτουργία αντικατάστασης συχνότητας 



 

 

Εμφάνιση οθόνης στην αναπαραγωγή (U disc & card SD) 

 
 

Σύρετε οριζόντια τη γραμμή εργαλείων από τα αριστερά για να μεταβείτε στην επόμενη γραμμή εργαλείων. 

Για επιστροφή σύρετε από τα δεξιά.  

 

 

Εικονίδια Γραμμής Εργαλείων: 

  Λίστα μενού     Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τίτλων  

 Αναπαραγωγή/Παύση    Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πληκτρολογίου 

  Στοπ       Επιστροφή στον προηγούμενο φάκελο 

  τυχαία αναπαραγωγή    λίστα τραγουδιών 

  σύντομο πάτημα για το     Λίστα φωτογραφιών 

προηγούμενο κομμάτι,  

παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω εντός του κομματιού 

 σύντομο πάτημα για το     Λίστα Βίντεο 

επόμενο κομμάτι,       

Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη μετάβαση εμπρός εντός του κομματιού 

πλήκτρο επανάληψης( επανάληψη ενός   Λίστα φακέλων 

Κομματιού, ενός φακέλου, όλων ,κλπ) 

 Ζουμ μέσα/έξω στο βίντεο    

 Διακόπτης τραγουδιών  



 

2. Ρυθμίσεις Συστήματος 

Στην κύρια οθόνη πατήστε το πλήκτρο των ρυθμίσεων για να μπείτε στην οθόνη των ρυθμίσεων. 

 

Ρυθμίσεις Συστήματος   

ΠΕΡΙΟΧΗ: πατήστε για προσθέσετε την περιοχή που βρίσκεστε. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική περιοχή 

χρήσης. 

ΓΛΩΣΣΑ: πατήστε για να επιλέξετε τη γλώσσα του μενού. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές 

γλώσσες.  

εμπρόσθια Κάμερα: Πατήστε το ON / OFF για την μπροστινή κάμερα. Αυτό κλείνει τις προεπιλογές του χρήστη. Εάν 

η μπροστινή κάμερα είναι ενεργοποιημένη και η πίσω κλειστή , η μεταφορά της εικόνας στο σύστημα θα 

εμφανίζεται για 10 δευτερόλεπτα. 

Οπίσθια Κάμερα: Πατήστε το εικονίδιο ON/OFF για επιλογή της πίσω κάμερας. Το σύστημα μεταφέρεται στην 

οπτική γωνία για αυτόματη εμφάνιση όταν έρχεται το σήμα οπίσθιας όρασης 

Εντοπισμός φωτεινότητας: πατήστε το εικονίδιο ON / OFF για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Όταν 

ενεργοποιείται η ανίχνευση της φωτεινότητας, η πληκτρολόγηση και η φωτεινότητα εμφανίζονται ταυτόχρονα. 

Εντοπισμός φραγής: πατήστε το εικονίδιο ON / OFF ενεργοποίηση/απενεργοποίηση . Όταν ανοίξει η εικόνα βίντεο 

που εμφανίζεται στο σύστημα, αυτό θα μπλοκαριστεί αυτόματα και ο χρήστης θα ειδοποιηθεί για την απαγόρευση 

της ενημέρωσης βίντεο κατά τη διάρκεια της οδήγησης. 

Λειτουργία ελέγχου μεγαφωνικών μπάσων: πατήστε το εικονίδιο ON / OFF για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.  

Ρύθμιση ήχου  

Πατήστε το εικονίδιο για να μπείτε στις ρυθμίσεις ήχου.  

Ρυθμίστε το ηχητικό εφέ: πατήστε το εικονίδιο για το ηχητικό εφέ για να εισέλθετε στη ρύθμιση παραμέτρων : 

συμπεριλαμβανομένου του τυποποιημένου, αυτόματου ορισμού, electronic, jazz, pop, rock κλπ.  

Θέση ήχου: πατήστε το εικονίδιο για την θέση του ήχου για να εισέλθετε στην οθόνη για τη ρύθμιση της θέσης του 

ήχου. Μπορείτε να ορίσετε την ισορροπία για τις μπροστινές, πίσω, αριστερά και δεξιά κουτάκια. Η αλλαγή μπορεί 

επίσης να γίνει με τη μετατόπιση του αριστερού και του δεξιού και του εμπρός. Τραβήξτε το δείκτη του ροζ για να 

ρυθμίσετε την άμεση θέση του ήχου. 



 

Ηχηρότητα: : Πιέζοντας το εικονίδιο ON / OFF για την επιλογή αλλαγής. Αν είναι ανοιχτό, το σύστημα θα 

εντατικοποιήσει την ηχητική λειτουργία. 

Ρυθμίσεις video  

Στη οθόνη  για τις ρυθμίσεις, αγγίξτε το εικονίδιο για να ρυθμίσετε το βίντεο . 

Οι τύποι επιλογής περιλαμβάνουν το πρότυπο χρώματος, τυπικό, φωτεινό, απαλό , αυτόματη αναγνώριση. 

Ρυθμίσεις multi-media  

Εικόνα μορφής: αγγίξτε το εικονίδιο για τη μορφοποίηση της εικόνας για να επιλέξετε μεγέθυνση οθόνης: 4: 3 

και 16: 9. 

Ρυθμίσεις Bluetooth  

Στην οθόνη των ρυθμίσεων, αγγίξτε ελαφρώς τις ρυθμίσεις Bluetooth για να μπείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth: 

πατήστε το εικονίδιο ON / OFF για αλλαγή επιλογής.  

Όνομα: Το προϊόν εμφανίζεται με το προεπιλεγμένο όνομα Bluetooth αυτού του μηχανήματος. Πατήστε το 

εικονίδιο όνομα για αλλαγή ονόματος Bluetooth. Κωδικός πρόσβασης: Ο κωδικός  είναι "0000".  Πατήστε το 

εικονίδιο για τη σύζευξη και για την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης. 

Αυτόματη σύνδεση: Όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο, η σύνδεση θα γίνει αυτόματα. 

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή αυτόματης σύνδεσης. 

Αυτόματη απάντηση: όταν το τηλέφωνο δεχθεί κλήση , το σύστημα λαμβάνει την κλήση αυτόματα. Πατήστε το 

εικονίδιο ON / OFF για χειροκίνητη επιλογή. 

Αυτόματη φόρτωση τηλεφωνικών εγγραφών: για την εισαγωγή των τηλεφωνικών κλήσεων από το κινητό τηλέφωνο 

στη συσκευή κατά την πρώτη σύνδεση. Πατήστε το εικονίδιο ON / OFF για αλλαγή επιλογής. Όταν είναι στη θέση 

ON, μεταφορτώνει αυτόματα τις καταχωρήσεις. Η φόρτωση των τηλεφωνικών καταχωρήσεων θα κλείσει αν 

επιλέξετε το OFF. 

Αυτόματη φόρτωση της λίστας επαφών: για την εισαγωγή της λίστας επαφών από το κινητό τηλέφωνο σε συσκευή 

κατά την πρώτη σύνδεση. Πατήστε το εικονίδιο ON / OFF για  επιλογή. Όταν είναι στη θέση ON, η εισαγωγή και η 

φόρτωση γίνετε αυτόματα.  Η φόρτωση της τηλεφωνικής γραμμής θα κλείσει όταν επιλέξετε OFF. 

Ρυθμίσεις Ώρας  

Πατήστε το εικονίδιο για τη ρύθμιση της ώρας ώστε να ρυθμίσετε την ώρα, το έτος, το μηνά κλπ. Το σύστημα 

επιλογής της ώρας είναι 12 με 24 ώρες. 

Ρυθμίσεις Φωτισμού  

Στην οθόνη των ρυθμίσεων, πατήστε το εικονίδιο ρύθμισης φωτισμού για να μπείτε στις ρυθμίσεις. 

 



 

Ρυθμίσεις Πλοηγού  

Πατήστε το εικονίδιο για να εισέλθετε στον πλοηγό. 

Περιβάλλον: Πατήστε το εικονίδιο για είσοδο στις ρυθμίσεις. Κρατήστε πατημένο το κουμπί και επιλέξτε τα 

λειτουργικά κουμπιά στο τιμόνι που αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις διασύνδεσης. Αφού η ρύθμιση έχει 

πραγματοποιηθεί με επιτυχία, θα ανάψει το πλαίσιο ρυθμίσεων, αναφέροντας ότι ήταν επιτυχής. Μετά την επιτυχή 

ρύθμιση , κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να αποθηκεύσετε αυτόματα το αποτέλεσμα. Όταν κάνετε μια νέα 

ρύθμιση ή να αφαιρέσετε μια λανθασμένη ρύθμιση, πατήστε το εικονίδιο . Η Ακύρωση θα αφαιρέσει τη 

λειτουργία για όλα τα κλειδιά. Όλα τα πλήκτρα θα επανέλθουν.  

Βαθμονόμηση Αφής  

Βαθμονόμηση: εισάγετε ρυθμίσεις βαθμονόμησης για την οθόνη και ακολουθήστε τα πέντε σημεία που 

εμφανίζονται στην οθόνη. Κρατήστε την εστίαση για να ολοκληρώσετε τη βαθμονόμηση της οθόνης. Μετά τη 

βαθμονόμηση της οθόνης , κάντε κλικ στο κουμπί «επιβεβαίωση» για να ολοκληρώσετε τη βαθμονόμηση της 

οθόνης. πατήστε «Ακύρωση» για να επιστρέψετε στο περιβάλλον ρυθμίσεις. 

Εργοστασιακές Ρυθμίσεις  

πατήστε το εικονίδιο για να μπείτε στο περιβάλλον στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν 

για τον κωδικό πρόσβασης, περιοχή, τη γλώσσα, το άνοιγμα και το κλείσιμο του συστήματος λειτουργίας, τον 

κωδικό πρόσβασης και το λογότυπο εκκίνησης της συσκευής. Όλες οι λειτουργίες θα αποθηκευτούν μετά τη 

ρύθμιση. 

πληροφορίες έκδοσης  

πατήστε το εικονίδιο για να μπείτε στις πληροφορίες έκδοσης. 

3. Λειτουργία Bluetooth 

Για να γίνει σύζευξη μεταξύ Bluetooth και MP5 κινητό τηλέφωνο, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει MP5 

κινητό τηλέφωνο (όπως  hands-free κλήσεις , τηλεφωνικό κατάλογο, κλπ) 

Στην κύρια οθόνη , πατήστε το εικονίδιο Bluetooth για να εισάγετε τη διεπαφή Bluetooth. Κατά την είσοδο 

της διασύνδεσης Bluetooth, αναζητήστε την επιλογή Bluetooth που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της 

οθόνης . 

Για την αντιστοίχιση του ονόματος της συσκευής και το κινητό τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο απαιτεί 

κωδικό πρόσβασης (αρχικός κωδικός 0000) για τη σύζευξη. Μετά την επιτυχή  αντιστοίχιση , εμφανίζετε το 

όνομα του τηλεφώνου.  



 

 

 
 

 

Αριθμούς τηλεφώνου κλήσης 
1. Τηλέφωνο 
2. Αρχεία κλήσης 
3. Τηλεφωνικός κατάλογος 
4. Μουσική Bluetooth 
5. Ρυθμίσεις 
6. Κλήση 
7. Διαγραφή τελευταίου χαρακτήρα 
8. Οθόνη εισαγωγής  

 

Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πραγματοποίηση απευθείας τηλεφωνικών κλήσεων. Πατήστε 

την οθόνη για να εμφανίσετε τους αριθμούς. Αν υπάρχει κάποιο λάθος, πατήστε το πλήκτρο  να διαγράψετε. 

Μετά την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο “ ” για να πραγματοποιήσετε την κλήση. 

Τηλεφωνικές κλήσεις: Όταν λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, η λειτουργία  Bluetooth αλλάζει αυτόματα. 

Μπορείτε να κάνετε άμεσα ένα τηλεφώνημα. Αγγίξτε το εικονίδιο και πατήστε το πλήκτρο  για να 

απαντήσετε στην κλήση και πατήστε για να τερματίσετε την κλήση. 

Αλλαγή του ήχου: πατηστε το εικονίδιο  στο κάτω μέρος του της οθόνης Bluetooth για μεταφορά του ήχου 

από το τηλέφωνο. Πατήστε ξανά για να μεταφέρετε τον ήχο στο Bluetooth. 

Σίγαση μικροφώνου: Πατήστε  και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί το μικρόφωνο. Πατήστε το πλήκτρο 

λειτουργίας και πάλι και η συσκευή θα ενεργοποιήσει και πάλι τους ήχους. 

Τηλεφωνικός Κατάλογος 

Στην οθόνη Bluetooth  , πατήστε το  για να μπείτε στο περιβάλλον τηλεφωνικού καταλόγου. Τηλεφωνικός 

κατάλογος μπορεί να κλείσει από προεπιλογή. Αν χρειαστεί να το ανοίξετε, ενεργοποιήσετε την αυτόματη φόρτωση 

του τηλεφωνικού καταλόγου.. Αυτό θα φορτώσει αυτόματα μετά την επιβεβαίωση από το κινητό τηλέφωνο. 

 

Σύρετε αριστερά την οθόνη για να εισέλθετε στον τηλεφωνικό κατάλογο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το εικονίδιο 

 οπού μπορείτε να εισάγετε  γράμματα ή αριθμούς, για να αναζητήσετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε. 

Πατήστε ξανά το εικονίδιο  για να κρύψει την οθόνη  αναζήτησης.  

Στην οθόνη Bluetooth  πατήστε  για να μπείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής. Μπορείτε να 

επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι, το επόμενο και μπορείτε να διακόψετε την αναπαραγωγή. 

 

Ρύθμιση Σύνδεσης 



 

Στην οθόνη Bluetooth  , πατήστε το  για να μπείτε στις ρυθμίσεις.  

Αφού εισέλθετε, επιλέξτε τον τρέχοντα εξοπλισμό της σύνδεσης. Αγγίξτε το εικονίδιο για να αποσυνδέσετε το 

σύνδεσμο που εμφανίζεται.   

AUX: Για την μπροστινή είσοδο ήχου AUX IN, χωρίς βίντεο. 

AV ΙΝ για την πίσω είσοδος με  βίντεο. 

 
 
 

 

1. On / Off διακόπτης 
2. Λειτουργία 
3. Αναπαραγωγή / Παύση 
4. Κουμπί "σίγαση " 
5. Κουμπί AMS (σε λειτουργία ραδιοφώνου, πιέστε στιγμιαία για να εκτελέσει 
προκαθορισμένη σάρωση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να 
αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποθηκεύονται αυτόματα σε 
προεπιλεγμένους αριθμούς). 
6. MUSIC (λειτουργία USB / SD, πιέστε στιγμιαία για να μπείτε στο μενού 
Αρχείων MP3). 
7. κουμπί MOVIE (ΤΑΙΝΙΑ) (λειτουργία USB / SD, πιέστε στιγμιαία για να μπείτε 
μενού). 
8. Κουμπί LOC (τοποθεσία) (σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε στιγμιαία για 
εναλλαγή μεταξύ των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών). 
9. PHOTO (Φωτογραφία) (λειτουργία USB / SD, πιέστε στιγμιαία για να μπείτε 
στο μενού). 
10. Πλήκτρα για μεγέθυνση / μείωση της έντασης (να ρυθμίσετε την ένταση, 
υψηλότερη / χαμηλότερη). 
11. Zoom (για μεγέθυνση το επίπεδο μεγέθυνσης εικόνας είναι 2 → / 1 → 1/2 → 
1/3 → 1/4 → OFF). 
12. Το κουμπί επιλογής (ένα κουμπί για τη ρύθμιση του όγκου του πολυ-
λειτουργικό / πρίμων / μπάσων / ισοσταθμιστή / PLL ένταση). 
13. Πλήκτρα αναζήτησης  πάνω / κάτω (σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το [SEEK Πάνω] ή [Αναζήτηση προς τα κάτω] για αυτόματη 
αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω). Στην 
αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [SEEK Πάνω] ή 
[Αναζήτηση προς τα κάτω] για γρήγορη προώθηση. Πατήστε σύντομα αυτά τα 
κουμπιά για να αλλάξετε το επόμενο / προηγούμενο κομμάτι. 
14. Κουμπί για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα. 
15. Κουμπί επίπεδο ήχου. 
16. πλήκτρο EQ (για να αλλάξετε το εφέ EQ). 
17. Αριθμητική κουμπιά. 
18. Κουμπί # 
19. Κουμπί ήχου (σε λειτουργία βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές 
γλώσσες για τον ήχο του βίντεο). 
20. πλήκτρο RDM τυχαία αναπαραγωγή). 
21. Κουμπί REPEAT (λειτουργία USB / SD επαναλήψεις αναπαραγωγής βίντεο). 
22. Κουμπί ST (εναλλαγή μεταξύ stereo και mono). 
23. Κουμπί επιστροφής. 
24. Κουμπί επιβεβαίωσης  
25. Κουμπιά αριστερά / δεξιά (για να περιηγηθείτε στο μενού, δεξιά και 
αριστερά). 
26. Κουμπί BAND (στη λειτουργία ραδιοφώνου, εναλλαγή μεταξύ AM και FM 
ζώνες: στη λειτουργία τηλεόρασης, μπορείτε να μεταβείτε στο πρότυπο βίντεο). 
27. UP / DOWN (μενού για να πλοηγηθείτε πάνω και κάτω). 
28. Πλήκτρο (AF) συχνότητα μεταγωγής της αντικατάστασης. 
Κουμπί (PTY): επιλέξτε τον τύπο προγράμματος. 
Κουμπί (TA): Μετάβαση στην ανακοίνωση για την κυκλοφορία. 

 

 

 

 



 

 

Προδιαγραφές   

Τάση λειτουργίας:    10.8V ~ 16V 

Τρέχουσα λειτουργίας:    Έως και 10 Α 

Θερμοκρασία λειτουργίας:  -20 ~ + 60 

Θερμοκρασία αποθήκευσης:   -20 ° C ~ + 70 ° C 

Σύστημα Βίντεο:    AUTO / PAL NTSC 

Λειτουργία ρύθμισης:    Ψηφιακός συντονισμός 

Μέγεθος οθόνης:    6,2 ίντσες 

Ανάλυση οθόνης:    800x480pix 

Διαστάσεις:    78 (δ) x145 (W) 100 (H) mm 

Βάρος:      1.6kg 

FM ραδιοσυχνότητες:    87.5-108MHz AM: 522-1630KHZ 

Αποθηκευμένοι σταθμοί:   FM18 / ΑΜ12 

Λειτουργία αναζήτησης:   Αυτόματη και χειροκίνητη 

Βαθμός παραμόρφωση:   0,5% 

 

Τάση: 1     4.4V 

Ισχύς εξόδου:     25W x 4 

Αντίσταση:     4 Ohm 

SNR:      55dB 

 

 Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν θα 

πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα. Μην πετάτε στα σκουπίδια στο τέλος 

της ζωής του, αλλά παραδώστε την σε ένα κέντρο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον 

τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος και να είναι σε θέση να αποτρέψει 

τυχόν αρνητικές συνέπειες που θα έχει για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία 

 

 

 

 

 

 

Διανομέας: 

SOUNDSTAR, Α’ Παρ. Ανθοκήπων 14, 56429 Νέα Ευκαρπία, Θες/νίκη, 

Τηλ. 0030 2310 689333-7, www.soundstar.gr 
 


