!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο
στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος.
Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει
τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
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Χρήσιμες οδηγίες
• Η συσκευή αποτελεί μόνο βοήθημα για πλοήγηση. Μην τη χρησιμοποιείτε για ακριβείς μετρήσεις αποστάσεων,
τοποθεσιών ή τοπογραφικών εργασιών. Ο χρήστης πρέπει να ακολουθεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας καθώς και
τις τυχόν τοπικές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην περιοχή που κινείται.
• Το σήμα GPS δε μπορεί να περάσει μέσα από συμπαγή υλικά (εκτός του γυαλιού). Όταν βρίσκεστε μέσα σε κάποιο
κτίριο ή τούνελ το σήμα GPS δε θα είναι διαθέσιμο.
• Απαιτείται σήμα από τουλάχιστον 4 δορυφόρους ώστε το σύστημα να εντοπίσει τη θέση σας. Η λήψη του σήματος
μπορεί να επηρεαστεί από τις άσχημες καιρικές συνθήκες ή ψηλά εμπόδια στο δρόμο (πχ ψηλά κτίρια).
• Άλλες ασύρματες συσκευές στο όχημα μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη του σήματος GPS.
• Όταν δεν βρίσκεστε στο όχημα, μην αφήνετε τη συσκευή στη βάση στήριξης ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο.
Η υπερθέρμανση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στη συσκευή.
• Για τη δική σας ασφάλεια, μη χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα της συσκευής πλοήγησης και του λογισμικού ενώ οδηγείτε. Επίσης μην τοποθετείτε τη βάση στήριξης σε σημείο που θα εμποδίζει το πεδίο του οδηγού.

Το κουτί περιέχει
•
•
•
•
•
•
•
•

Συσκευή με το λογισμικό πλοήγησης και τους χάρτες
Βάση στήριξης
Φορτιστή αυτοκινήτου
Θήκη πλοηγού
Καλώδιο USB για σύνδεση με το PC
Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής
Εγχειρίδιο χρήσης MLS Destinator
DVD ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Τομή
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A. Χαρακτηριστικά - Λειτουργίες
1. Γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής
2

4
9

7

8

10

3
5
6

1

(1) Φωτεινή ένδειξη. Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη σημαίνει ότι η συσκευή φορτίζει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση
η φωτεινή ένδειξη γίνεται πράσινη.
(2) Ηχείο. Πηγή ήχου.
(3) Κουμπί Reset. Επανεκκινεί τη συσκευή.
(4) Κουμπί On/Off/Kλείδωμα. Στα αριστερά ανοίγει και κλείνει τη συσκευή. Στα δεξιά "κλειδώνει" την οθόνη.
(5) Είσοδος ακουστικών. Σύνδεση με τα στερεοφωνικά ακουστικά.
(6) Θύρα USB. Σύνδεση με υπολογιστή μέσω καλωδίου mini USB. Χρησιμοποιείται και για φόρτιση.
(7) Υποδοχή microSD κάρτας. Θέση εισαγωγής κάρτας microSD. Μην την αφαιρείτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας
της συσκευής. Επανεκκινήστε τη συσκευή αν η κάρτα αφαιρεθεί βίαια.
(8) Υποδοχή SIM κάρτας. Θέση εισαγωγής της SIM κάρτας.
(9) Μικρόφωνο
(10) Αισθητήρας φωτισμού
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2. Λειτουργίες
2.1 Φόρτιση με φορτιστή αυτοκινήτου
1. Συνδέστε το φορτιστή στο αριστερό μέρος της συσκευής στη θύρα USB.
2. Τοποθετήστε την άλλη άκρη του φορτιστή στον αναπτήρα του αυτοκινήτου στην υποδοχή των 12V.
3. Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά του φορτιστή, συνδέστε τη συσκευή αφού εκκινήσετε τη μηχανή του αυτοκινήτου.

2.2 Εγκατάσταση της βάσης στήριξης
Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη (εάν υπάρχει) από την επιφάνεια της βεντούζας. Βεβαιωθείτε ότι οι
επιφάνειες της βεντούζας και του παρμπρίζ είναι καθαρές και στεγνές. Τοποθετήστε τη βεντούζα σε κατάλληλη
επιφάνεια του παρμπρίζ. (α) Πιέστε το μοχλό και κλειδώστε τη βάση στο παρμπρίζ. (β) Ρυθμίστε με τις 2 βίδες
τη γωνία και την κατεύθυνση της συσκευής. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση στήριξης και (γ) συνδέστε τη
βάση στήριξης πάνω στις υποδοχές της βεντούζας.
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2.3 Χρήση καλωδίου USB
• Το καλώδιο USB χρησιμοποιείται για αναβαθμίσεις του συστήματος. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με
ένα PC είτε με το Microsoft Active Sync® είτε σαν συσκευή μαζικής αποθήκευσης. Μπορείτε να επιλέξετε τον
τρόπο σύνδεσης στο μενού “Σύστημα-Πληροφορίες Συστήματος-USB”.
• Για την τελευταία έκδοση και πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Active Sync, παρακαλώ επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα της Microsoft.

3. Πρώτη χρήση GPS
Κατά την πρώτη λειτουργία της συσκευής θα πρέπει να βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια.
Μη μετακινήστε μέχρι το σήμα GPS να σταθεροποιηθεί. Στη συνέχεια μπορείτε να προγραμματίσετε τη διαδρομή
σας.
Σημείωση:
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αναζητήσετε μια περιοχή στο χάρτη ή να προγραμματίσετε τη διαδρομή σας.
Αναζητήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος πλοήγησης

9

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Συνιστούμε να μην εκθέτετε τη συσκευή στο ηλιακό φως
για μεγάλες χρονικές περιόδους ή να την αφήνετε μέσα σε αυτοκίνητο που δεν είναι σε χρήση τις ημέρες με
αυξημένη ηλιοφάνεια.
Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή!
Η παραπάνω ενέργεια είναι επικίνδυνη και αχρηστεύει την εγγύηση.

B. Χρήση της συσκευής
4. Άνοιγμα και κλείσιμο της συσκευής
4.1. Άνοιγμα της συσκευής
Κινήστε το διακόπτη στα αριστερά για να την ενεργοποιήσετε. Κινήστε το διακόπτη στα δεξιά, ενώ
είναι ενεργοποιημένη για να κλειδώσετε την οθόνη αφής.
Σημείωση: Όταν η συσκευή μεταφέρεται σε διαφορετικό μέρος, ενδείκνυται να ενεργοποιείται αφού
προσαρμοστεί στο νεό περιβάλλον. Η διακύμανση του επιπέδου υγρασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
εσωτερικό της συσκευής.

4.2. Κλείσιμο της συσκευής
Κινήστε το διακόπτη στα αριστερά για να την απενεργοποιήσετε.
4.3. Κάνοντας Reset
Αν η συσκευή πάψει να αποκρίνεται για οποιονδήποτε λόγο, πίεστε το κουμπί reset στο πίσω
μέρος της συσκευής.
Σημείωση: Οι πληροφορίες που δεν έχουν αποθηκευτεί θα χαθούν όταν επανεκκινηθεί το σύστημα.
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5. Κύριο Μενού
Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή θα εμφανιστεί το κεντρικό μενού, όπως φαίνεται παρακάτω:
1. Πατήστε το εικονίδιο “Πλοήγηση” για να μπείτε
στο μενού της πλοήγησης. Οδηγίες χρήσης για το
πρόγραμμα πλοήγησης και τους χάρτες θα βρείτε
στο εγχειρίδιο χρήσης του MLS Destinator.
2. Πατήστε το εικονίδιο ''MLS Live'' για να μπείτε στο
κεντρικό μενού του MLS Live. Οδηγίες χρήσης και
πλήρης παρουσίαση των Live υπηρεσιών θα βρείτε
στο εγχειρίδιο χρήσης του MLS Destinator.

5.1. Πολυμέσα
Πατήστε το εικονίδιο “Πολυμέσα” στο κεντρικό μενού και θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
Σήμα GPRS
Ένδειξη μπαταρίας
Μετάβαση στο MLS Destinator
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5.1.1. Μουσική
Επιστροφή στο κεντρικό μενού
Μετακίνηση της σελίδας πάνω
Μετακίνηση της σελίδας κάτω
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου που θέλετε να ακούσετε:
Επιστροφή στο κεντρικό μενού
Αναπαραγωγή/Παύση
Διακοπή
Προηγούμενο μουσικό κομμάτι
Επόμενο μουσικό κομμάτι
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού

12
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5.1.2. Φωτογραφίες
Επιστροφή στο κεντρικό μενού
Μετακίνηση της σελίδας πάνω
Μετακίνηση της σελίδας κάτω
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
Εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
Κάντε διπλό κλικ για να δείτε την εικόνα:
Επιστροφή στο κεντρικό μενού
Zoom in
Zoom out
Περιστροφή
Πλήρης οθόνη
Επόμενη φωτογραφία
Προηγούμενη φωτογραφία
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού
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5.1.3. Βιβλίο
Πατήστε στο εικονίδιο “Βιβλίο” στο κεντρικό μενού για να μπείτε στο μενού των ηλεκτρονικών βιβλίων:
Επιστροφή στο κεντρικό μενού
Μετακίνηση της σελίδας πάνω
Μετακίνηση της σελίδας κάτω
Επιστροφή στην προηγούμενο φάκελο
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου που θέλετε να δείτε για να εμφανιστεί το κείμενο
Επιστροφή στο κεντρικό μενού
Μετακίνηση της σελίδας πάνω
Μετακίνηση της σελίδας κάτω
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
Επιλογή σελίδας

14
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Πατήστε

για να επιλέξετε τη σελίδα που θέλετε να πάτε:
Επιστροφή στο κεντρικό μενού
Διαγραφή ενός ψηφίου
Καθαρισμός πεδίου
Μετάβαση στην επιλεγμένη σελίδα

5.1.4. Βίντεο
Πατήστε το εικονίδιο "Βίντεο" στο κεντρικό μενού για να μπείτε στο μενού των βίντεο:
Επιστροφή στο κεντρικό μενού
Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
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Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που θέλετε για να αρχίσει η αναπαραγωγή του:
Επιστροφή στο κεντρικό μενού
Παύση/Αναπαραγωγή
Επιτάχυνση του βίντεο
Διακοπή
Πλήρης οθόνη
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
5.2. Σύστημα
Πατήστε το εικονίδιο "Σύστημα" στο κεντρικό μενού για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων του
συστήματος:

16
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5.2.1. Ένταση
Πατήστε το εικονίδιο "Ένταση" για να μπείτε στο μενού ρύθμισης της Έντασης του ήχου:
1. Πατήστε "<" ή ">" για να αυξομειώσετε την ένταση
του ηχείου.
2. Μπορείτε να επιλέξετε "Ενεργοποίηση ήχων
πλήκτρων"
3. Επιλέξτε τον ήχο καλωσορίσματος από το πεδίο
μουσική

5.2.2. Φωτισμός
Πατήστε το εικονίδιο "Φωτισμός" για να μπείτε στο μενού ρύθμισης φωτισμού:
1. Πατήστε “-“ ή “+” για να αυξομειώσετε την ένταση
του φωτισμού.
2. Κάτω από το εικονίδιο Μπαταρία, πατήστε “<”
ή “>” για να επιλέξετε μετά από πόσο χρόνο θα
απενεργοποιείται ο φωτισμός .
3. Κάτω από το εικονίδιο Τροφοδοσία ΕΡ, πατήστε
“<” ή “>” για να επιλέξετε μετά από πόσο χρόνο
θα απενεργοποιείται ο φωτισμός όταν η συσκευή
βρίσκεται στην τροφοδοσία.
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5.2.3. Ημερομηνία και Ώρα
Πατήστε το εικονίδιο "Ημερ. Ώρα" για να μπείτε στο μενού ρύθμισης Ημερομηνίας και Ώρας:

5.2.4. Γλώσσα
Πατήστε το εικονίδιο "Γλώσσα" για να μπείτε στο μενού ρύθμισης της γλώσσας και της εμφάνισης
του προγράμματος:

18
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5.2.5. Δίκτυο
Πατήστε το εικονίδιο “Δίκτυο” για να μπείτε στην οθόνη ρυθμίσεων Δικτύου. Πατώντας “<” ή “>”,
μπορείτε να επιλέξετε τον κατάλληλο παροχέα Internet. Πατώντας το εικονίδιο «Σύνδεση», ξεκινάει
η διαδικασία σύνδεσης στο διαδίκτυο.
Επιστροφή στο κεντρικό μενού
Σύνδεση στο διαδίκτυο χειροκίνητα
Αποσύνδεση από το διαδίκτυο
Επιλογή αυτόματης σύνδεσης στο
διαδίκτυο
5.2.6. Πληροφορίες GPS
Πατήστε το εικονίδιο “Πληροφορίες GPS” για να εμφανιστεί η οθόνη με τις πληροφορίες της
γεωγραφικής θέσης.
Επιστροφή στο μενού Σύστημα
Εκ νέου ρύθμιση του δέκτη GPS
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5.2.7. Πληροφορίες συστήματος
Πατήστε το κουμπί "Πληρ. Συστ." για να μπείτε στο αντίστοιχο μενού:

5.2.8. Βαθμονόμηση
Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη αφής αν δεν
ανταποκρίνεται με ακρίβεια στη γραφίδα:
1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
2. Πατήστε και κρατήστε στο κέντρο του σταυρού.
3. Όταν ο σταυρός μετακινηθεί στην επόμενη θέση,
πατήστε και κρατήστε τη γραφίδα στο κέντρο του
επόμενου σταυρού.
4. Επαναλάβετε σε κάθε θέση για να ολοκληρώσετε τη
διαδικασία ευθυγράμμισης. Όταν ολοκληρωθεί η
διαδικασία πατήστε στην οθόνη για να επιστρέψετε στο
μενού των ρυθμίσεων.

20

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Πατήστε το εικονίδιο "USB" για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας του USB:

5.2.9. FM μετάδοση
Πατήστε το εικονίδιο ”FM μετάδοση” για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις συχνότητας στην οποία
θα εκπέμπει η συσκευή σας. Αφού βρείτε μια “ελεύθερη” συχνότητα μέσω του ραδιοφώνου του
αυτοκινήτου σας, ορίζετε την ίδια συχνότητα και στο μενού FM μετάδοσης. Με αυτόν τον τρόπο έχετε
την δυνατότητα να ακούτε οτιδήποτε λέει η συσκευή σας μέσω των ηχείων του αυτοκινήτου σας.
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5.2.10. Εργοστασιακές ρυθμίσεις
Πατήστε το εικονίδιο ”Εργοστασιακές ρυθμίσεις” εάν επιθυμείτε η συσκευή σας να επανέλθει στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις.

22
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ MLS DESTINATOR
01. Η συσκευή δεν
ξεκινά ή δεν φορτίζει

Ελέγχουμε:
-αν η ασφάλεια στον φορτιστή αυτοκινήτου είναι καμμένη.
-αν στα χαρακτηριστικά στον φορτιστή αυτοκινήτου ή του σπιτιού γράφει
output: 1 ampere και άνω, σε περίπτωση που ο πελάτης χρησιμοποιεί δικό
του φορτιστή.
-σε συσκευές που έχουν on/off μπαταρίας, ότι ο διακόπτης είναι στο on.
-η συσκευή συνεχίζει να μην εκκινεί αν πατήσουμε το Reset
Υπόψιν ότι:
-οι συσκευές δεν φορτίζουν αποδοτικά κατά τη σύνδεση με Η/Υ ή
φορτιστή κινητού
-μετά από παρέλευση ενός έτους, ή και λιγότερο ανάλογα τη χρήση/
φόρτιση, η απόδοση της μπαταρίας μειώνεται. Αυτό δεν αποτελεί σφάλμα
της συσκευής.
Σε κάθε άλλη περίπτωση αποστέλλουμε τη συσκευή για service ακόμη κι αν
το κόκκινο φωτάκι της φόρτισης είναι αναμένο.

02. Δεν ανταποκρίνεται -Κάνουμε reset
-Κάνουμε ευθυγράμμιση της οθόνης πατώντας Σύστημα\Πλ. Συστήματος\
σωστά η οθόνη αφής
Βαθμονόμηση.
-Αφαιρούμε τη διαφάνεια προστασίας της οθόνης και ξαναδοκιμάζουμε.
03. Δεν αναγνωρίζει
ο υπολογιστής την
συσκευή

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το ActiveSync (ή το
Windows Mobile Device Center για Windows Vista) . Αν δεν το έχετε σε
εγκατεστημένο μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από το site της Microsoft: http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx
Φροντίζουμε ώστε στο μενού Σύστημα\Πλ. Συστήματος\USB να είναι
επιλεγμένο το MS ACTIVESYNC.
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04. Όταν
κλείσουμε την
συσκευή χάνει την
ώρα / δείχνει μια
ώρα πίσω

Πατώντας το κουμπί On\Off εμφανίζονται οι επιλογές Αναμονή και Κλείσιμο.
Επιλέγοντας Αναμονή οι ρυθμίσεις ώρας παραμένουν.

Σε περίπτωση που το πρόβλημά σας δεν επιλύεται ή δεν περιγράφεται παραπάνω, παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον τοπικό σας προμηθευτή ή με την τεχνική υποστήριξη της MLS:
Τηλέφωνο: 2310-989838
Email: info@mlsdestinator.gr
Web Address:www.mlsdestinator.gr
www.mls.gr
Επιπλέον, εάν το επιθυμείτε μπορείτε να αποστείλετε τη συσκευή μαζί με την απόδειξη αγοράς στην
παρακάτω διεύθυνση:
MLS Πληροφορική Α.Ε
17ης Νοεμβρίου 79
54 352
Πυλαία, Θεσσαλονίκη
(με την υπόδειξη Τεχνική υποστήριξη - Service).

24

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Τεχνική Υποστήριξη

2310 989838
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