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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.
• Αν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται, πατήστε το κουμπί reset στην δεξιά πλευρά της συσκευής.
• 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, μην χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα της συσκευής πλοήγησης και του λογισμικού
ενώ οδηγείτε. Επίσης μην τοποθετείτε τη βάση στήριξης σε σημείο που θα εμποδίζει το οπτικό πεδίο του
οδηγού.

Το κουτί περιέχει
•
•
•
•
•
•
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Συσκευή με το λογισμικό πλοήγησης και τους χάρτες
Βάση στήριξης
Φορτιστή αυτοκινήτου
Δερμάτινη θήκη πλοηγού
Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής
Εγχειρίδιο χρήσης MLS Destinator
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Περιορισμένη Εγγύηση
Περίοδος εγγύησης

H περίοδος εγγύησης ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και πιστοποιείται από το
τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς του Πελάτη. Συνεπώς πρέπει πάντα να κρατάτε μαζί με τα συνοδευτικά
της συσκευής την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Σε περίπτωση δώρου, κατ’ εξαίρεση θα γίνεται
αποδεκτή η κάρτα δώρου του καταστήματος εφόσον αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς.
Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αρχικής αγοράς. Η εγγύηση
της μπαταρίας είναι 12 μήνες υπό φυσιολογική χρήση. Η εγγύηση των παρελκομένων (βάση στήριξης,
φορτιστής) είναι 6 μήνες υπό φυσιολογική χρήση.

Λήψη υπηρεσιών κατά την Εγγύηση

Εντός της περιόδου εγγύησης ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με το κατάστημα αγοράς της
συσκευής ή απευθείας με την Τεχνική Υποστήριξη της MLS.
Προτού απευθυνθεί στο κατάστημα ή την MLS ο πελάτης θα πρέπει να έχει διαθέσιμα τα κάτωθι:
1. Την απόδεξη αγοράς/τιμολόγιο .
2. Το σειριακό αριθμό της συσκευής ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής ή στο πίσω
μέρος από το καπάκι της μπαταρίας αν πρόκειται για συσκευή με αποσπώμενη μπαταρία.
3. Μια, το δυνατόν, αναλυτική περιγραφή του προβλήματος.
Σε περίπτωση πού το κατάστημα ή η τηλεφωνική υποστήριξη της MLS αποφανθεί ότι ενόσω τελούσε
υπό φυσιολογική χρήση (βλέπε Εξαιρέσεις), προέκυψε βλάβη ή δυσλειτουργία στο προϊόν τότε το
κατάστημα οφείλει να αποστείλει τη συσκευή στο service της MLS. Εναλλακτικά μπορεί και ο ίδιος ο
Πελάτης να αποστείλει τη συσκευή μετά από συνεννόηση με την τηλεφωνική υποστήριξη της MLS. Το
προϊόν πρέπει να συσκευαστεί κατάλληλα, για ασφαλή μεταφορά και να συνοδεύεται από την απόδειξη
αγοράς, την περιγραφή του προβλήματος και τυχόν παρελκόμενα που πρέπει να ελεγχθούν. Η ευθύνη
απώλειας ή φθοράς κατά τη μεταφορά δεν βαρύνει την MLS έως την παραλαβή της συσκευασίας.
MLS Destinator Talk&Drive 43TS-50TS
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Περιορισμός εγγύησης

Είναι ευθύνη του Πελάτη να κρατήσει αντίγραφα ασφάλειας (backup) από δεδομένα που υπάρχουν στην
εσωτερική μνήμη της συσκευής ή σε εξωτερική κάρτα μνήμης. Η MLS δε φέρει καμιά ευθύνη για απώλεια
οποιουδήποτε λογισμικού ή δεδομένων που έχει αποθηκεύσει ο Πελάτης στο προϊόν που δρομολογήθηκε
προς επισκευή.
Η MLS διατηρεί το δικαίωμα να μην επισκευάσει αλλά να αντικαταστήσει το προϊόν με νεότερο, αντίστοιχων
τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης αλλά το μοντέλο έχει αποσυρθεί
από την αγορά.

Εξαιρέσεις
Η MLS δεν φέρει ευθύνη υπό την παρούσα εγγύηση σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή του
προϊόντος για επισκευή, ο έλεγχος και η εξέταση του προϊόντος αποκαλύψει ότι το φερόμενο ελάττωμα
ή η δυσλειτουργία στο προϊόν δεν υφίσταται ή προκλήθηκε από κακή χρήση του Πελάτη ή τρίτου
προσώπου, αμέλεια, ακατάλληλη συντήρηση, μη εξουσιοδοτημένες απόπειρες ανοίγματος/επισκευής ή
τροποποίησης του υλικού του προϊόντος, ακατάλληλη εγκατάσταση ή χρήση οποιουδήποτε λογισμικού το
οποίο προστέθηκε από τον Πελάτη, ή οποιαδήποτε αιτία πέραν της προσδoκόμενης χρήσης. Επίσης η MLS
δεν φέρει ευθύνη για καταστροφές που προκύπτουν λόγω ατυχήματος, πυρκαγιάς, κεραυνού, διακοπών
ρεύματος/αυξομείωσης τάσης ρεύματος, ή αλλους κινδύνους, ή φυσικές καταστροφές.
Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση που:
1. Το προϊόν έχει παραβιαστεί (ανοιχτεί) από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
2. Ο σειριακός αριθμός αριθμός έχει τροποποιηθεί, σβηστεί, αφαιρεθεί
3. Έχει παρέλθει η περίοδος εγγύησης

8

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

A. Χαρακτηριστικά - Λειτουργίες

Γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής Τalk&Drive 43TS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

MLS Destinator Talk&Drive 43TS-50TS

Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
Κουμπί ON/OFF
Ηχείο
Υποδοχή microSD
Υποδοχή ακουστικών
Πλήκτρο reset
Υποδοχή MiniUsb
Μικρόφωνο
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Γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής Talk&Drive 50TS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

10

Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
Κουμπί ON/OFF
Ηχείο
Υποδοχή microSD
Υποδοχή ακουστικών
Πλήκτρο reset
Υποδοχή MiniUsb
Μικρόφωνο

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

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.
• Καλώδιο USB για σύνδεση με το PC

2. Λειτουργίες
2.1 Φόρτιση με φορτιστή αυτοκινήτου

• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο αυτοκίνητο συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το φορτιστή αυτοκινήτου
για να δίνετε ρεύμα στη συσκευή, ειδικά σε μεγάλα ταξίδια.
• Συνδέστε το φορτιστή στο αριστερο μέρος της συσκευής στην υποδοχή USB. Τοποθετήστε την άλλη άκρη
του φορτιστή στον αναπτήρα του αυτοκινήτου στην υποδοχή των 12V
• Ρυθμίστε το καλώδιο του φορτιστή ώστε να μην εμποδίζει τη χρήση

2

1

(1) Σύνδεση συσκευής - φορτιστή
(2) Σύνδεση φορτιστή με αναπτήρα αυτοκινήτου

Προσοχή: Μετά από χρήση ή φόρτιση, η μπαταρία θερμαίνεται. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν
αποτελεί δυσλειτουργία.
MLS Destinator Talk&Drive 43TS-50TS
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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. Πιέστε το μοχλό (1) και κλειδώστε τη βάση στο παρμπρίζ. Τοποθετήστε
την πλάτη της συσκευής στην βάση [2] και ρυθμίστε την γωνία κατεύθυνσης της. Σφύξτε την ροδέλα [3].

2.3 Χρήση καλωδίου USB

ιστοσελίδα 				
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• 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" - "Πληρ. Συστήματος" - "USB”.
• Για την τελευταία έκδοση και πληροφορίες σχετικά με
το Microsoft Active Sync, παρακαλώ επισκεφτείτε την
της Microsoft.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

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

B. Χρήση της συσκευής

Άνοιγμα και κλείσιμο της συσκευής
Πατήστε το κουμπί “"ON/OFF” για να ανοίξετε τη συσκευή. Θα δείτε την παρακάτω οθόνη. Πατήστε το ίδιο
κουμπί για να κλείσετε τη συσκευή.

4. Κύριο μενού

4.1 Navigation (Πλοήγηση)
Πατήστε το εικονίδιο “Navigation (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.
MLS Destinator Talk&Drive 43TS-50TS
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4.2 Media (Πολυμέσα)

4.2.1 Music (Μουσική)
Πατήστε στο εικονίδιο “Music (Μουσική)”.

(A) Aναζήτηση
(B) Επιβεβαίωση

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που θέλετε να ακούσετε.
(A) Επιστροφή στο κεντρικό μενού
(B) Τίτλος κομματιού
(C) Ένταση ήχου
(D) Διακοπή
(E) Παύση
(F) Επόμενο
(G) Προηγούμενο
(H) Επιλογές αναπαραγωγής
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4.2.2 Video (Βίντεο)
Πατήστε το εικονίδιο “Video (Βίντεο)” για να μπείτε στο μενού του Βίντεο.

(A) Aναζήτηση
(B) Επιβεβαίωση

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που θέλετε να δείτε για να αρχίσει η αναπαραγωγή του.
(A) Επιστροφή στο προηγούμενο Μενού
(B) Πλαίσιο αναπαραγωγής
(C) Προηγούμενο
(D) Επόμενο
(E) Ένταση ήχου
(F) Προβολή σε πλήρη οθόνη
(G) Μπάρα αναπαραγωγής

MLS Destinator Talk&Drive 43TS-50TS
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Πατήστε ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ για να δείτε την ταινία σε πλήρη οθόνη.

Όταν το βίντεο είναι σε πλήρη οθόνη, κάντε διπλό κλικ στην οθόνη και θα επανέλθει στο αρχικό του μέγεθος
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4.2.3 Photo (Φωτογραφίες)
Πατήστε στο εικονίδιο “Photo (Φωτογραφίες)” στο μενού "Media (Πολυμέσα)" για να μπείτε στο μενού
των φωτογραφιών.

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να δείτε την εικόνα.
(A) Προηγούμενη
(B) Επόμενη
(C) Zoom In
(D) Zoom Out
(E) Περιστροφή
(F) Προβολή σε πλήρη οθόνη
(G) Slide show
(H) Επιστροφή στο προηγούμενο Μενού

MLS Destinator Talk&Drive 43TS-50TS
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Πατήστε το κουμπί ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗΣ και η εικόνα θα παρουσιαστεί σε πλήρη οθόνη.
Πατήστε τα κουμπιά ΕΠΟΜΕΝΟ και ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ για να δείτε τις φωτογραφίες. Αν η εικόνα είναι πολύ
μεγάλη ή η συσκευή δεν υποστηρίζει το format θα εμφανιστεί μαύρη οθόνη.
4.2.4 E-Text (Βιβλίο)
Πατήστε στο εικονίδιο “E-book (Βιβλίο)” για να μπείτε στο μενού των ηλεκτρονικών βιβλίων.

(A) Επιστροφή στο κεντρικό μενού
(B) Πλαίσιο κειμένου
(C) Ρυθμίσεις
(D) Προηγούμενη σελίδα
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(E) Επόμενη σελίδα
(F) Επιλογές προβολής

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

4.3 Παιχνίδια

Πατήστε το εικονίδιο "Παιχνίδια" στο κεντρικό μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε παιχνίδια που
είναι αποθηκευμένα στην συσκευή.

4.4 System (Σύστημα)
Πατήστε "System (Σύστημα)" για να μπείτε στο μενού των ρυθμίσεων του συστήματος:

4.4.1 Volume (Ένταση)
Πατήστε “Volume (Ένταση)” για να μπείτε στο μενού ρύθμισης της έντασης της φωνής.

MLS Destinator Talk&Drive 43TS-50TS
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4.4.2 Backlight (Φωτισμός)
Πατήστε “Backlight (Φωτισμός)” για να μπείτε στο μενού ρύθμισης φωτισμού. Πατώντας "Αυτόματη
Προσαρμογή" ο φωτισμός της οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα.

4.4.3 Language (Γλώσσα)
Πατήστε “Language (Γλώσσα)” για να μπείτε στο μενού ρύθμισης της γλώσσας και της εμφάνισης του
προγράμματος.

20
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4.4.4 Date and Time (Ημερομηνία και ώρα)
Πατήστε “Date and Time (Ημερομηνία και Ώρα)” για να μπείτε στο μενού ρύθμισης Ημερομηνίας και
Ώρας.

4.4.5 USB
Πατήστε το εικονίδιο "USB" για να ρυθμίσετε το τρόπο λειτουργίας του USB.

MLS Destinator Talk&Drive 43TS-50TS
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4.4.6 Εργοστασιακές ρυθμίσεις
Επιλέξτε για να επαναφέρετε την συσκευή στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις.
4.4.7 Βαθμονόμηση
• Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη αφής αν δεν ανταποκρίνεται με ακρίβεια στη γραφίδα.
1. Πατήστε Βαθμονόμηση στο μενού Πληροφορίες
Συστήματος.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Πατήστε και κρατήστε στο κέντρο του στόχου.
4. Όταν ο στόχος μετακινηθεί στην επόμενη θέση, πατήστε
και κρατήστε τη γραφίδα στο κέντρο του επόμενου στόχου.
5. Επαναλάβετε σε κάθε θέση για να ολοκληρώσετε τη
διαδικασία ευθυγράμμισης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία
πατήστε στην οθόνη για να επιστρέψετε στο μενού των
ρυθμίσεων

22
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4.4.8 System Info (Πληροφορίες συστήματος)
Πατήστε “System Info (Πληροφορίες Συστήματος)” για να μπείτε στο αντίστοιχο μενού.

4.5 GPS Info

Πατήστε στο εικονίδιο "GPS info" για να πραγματοποιηθεί σύνδεση με δορυφόρους, χωρίς τη χρήση
λογισμικού πλοήγησης. Για καλύτερη λειτουργία βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο.

MLS Destinator Talk&Drive 43TS-50TS
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Γ. Οδηγός αποκατάστασης Βλαβών MLS Destinator
01. Η συσκευή δεν ξεκινά ή δεν
φορτίζει

02. Δεν ανταποκρίνεται σωστά η
οθόνη αφής

03. Δεν αναγνωρίζει ο
υπολογιστής την συσκευή
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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.
-Κάνουμε reset
-Κάνουμε ευθυγράμμιση της οθόνης πατώντας Σύστημα\Πλ.
Συστήματος\Βαθμονόμηση.
-Αφαιρούμε τη διαφάνεια προστασίας της οθόνης και
ξαναδοκιμάζουμε.
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
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

04. Όταν κλείσουμε την συσκευή
χάνει την ώρα / δείχνει μια ώρα
πίσω

05. H συσκευή δεν αναγνωρίζει
την κάρτα SD μου, τα αρχεία μου

Φροντίζουμε ώστε στο μενού Σύστημα\Πλ. Συστήματος\USB να είναι
επιλεγμένο το MS ACTIVESYNC.
Πατώντας το κουμπί On\Off εμφανίζονται οι επιλογές Αναμονή και
Κλείσιμο. Επιλέγοντας Αναμονή οι ρυθμίσεις ώρας παραμένουν
ενώ με τον Τερματισμό επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Αυτό δεν είναι πρόβλημα αφού η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα κατά τη
σύνδεση με τους δορυφόρους GPS.
Αν το καλοκαίρι (θερινή ώρα) εμφανίζεται απόκλιση μίας ώρας
επιλέγουμε GMT+3 (π.χ. ώρα Μόσχας)
Οι συσκευές αναπαράγουν συγκεκριμένα format αρχείων (π.χ. WMA,
WMV, JPG). Αν βάλετε κάρτα με άλλα format, στα περιεχόμενά της
δεν φαίνεται τίποτε.

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
H να μας αποστείλετε τη συσκευή και την απόδειξη αγοράς της στη Διεύθυνση:
17ης Νοεμβρίου 79, 54 352 Πυλαία, Θεσσαλονίκη (με την υπόδειξη Τεχνική υποστήριξη Service).

MLS Destinator Talk&Drive 43TS-50TS
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Τεχνική Υποστήριξη

2310 989838
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