
Navio 520Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ακυρώσετε την εγγύηση σας και µπορεί να προκαλέσετε 
Απαιτούνται δορυφορικά σήµατα για το προϊόν αυτό για στην µπαταρία έκρηξη ή ανάφλεξη µε αποτέλεσµα 
να λειτουργήσει σε κατάσταση πλοήγησης. Μπορεί να τραυµατισµό ή ζηµιά. Η µπαταρία Li-ion που περιέχεται  
υπάρχουν περιπτώσεις µέσα στο σπίτι ή το κτίριο σας, σε αυτή τη συσκευή θα πρέπει να ανακυκλώνεται ή να 
όταν η ισχύς του σήµατος είναι περιορισµένη και  η απορρίπτεται σωστά. Μην την πετάτε στα οικιακά 
λειτουργίας περιήγησης  να µην είναι δυνατή. Αυτό είναι απορρίµµατα ή στη φωτιά. 
απολύτως φυσιολογικό για προϊόντα αυτού του τύπου. 
Για να ελέγξετε τον αριθµό των δορυφορικών σηµάτων ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
που η συσκευή λαµβάνει και την ισχύ  των σηµάτων Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις 
αυτών , µπορείτε να το κάνετε από την προβολή της πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο πριν 
σελίδας GPS RECEIVER PAGE  (Σελίδα δέκτη GPS). να επικοινωνήσετε µε την γραµµή εξυπηρέτησης 
Ανατρέξτε στην ενότητα "∆έκτης GPS". πελατών.

Στο κουτί που θα βρείτε:
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ∆ορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης GOCLEVER
Το Global Positioning System (GPS) είναι ένα Navio 520
δορυφορικό σύστηµα που παρέχει πληροφορίες τόπου - USB DC καλώδιο τροφοδοσίας µε 5V
και χρόνου  σε όλο τον κόσµο. Το GPS λειτουργεί και τροφοδοτικό αυτοκινήτου
ελέγχεται µε την αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης - Βάση 
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, οι οποίοι είναι - Το καλώδιο USB για να το συνδέσετε στον
υπεύθυνοι για τη διαθεσιµότητα και την ακρίβειά του. υπολογιστή σας
Χρησιµοποιώντας την πλοήγηση σας στο αυτοκίνητο. - Εγχειρίδια χρήσης
Όταν χρησιµοποιείτε  τον πλοηγό κατά την οδήγηση 
είναι απαραίτητο να οδηγείτε µε τη δέουσα επιµέλεια και 
προσοχή.
Ποτέ µην τροποποιείτε τις ρυθµίσεις ή το πρόγραµµα ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ
πλοήγησης σας κατά την οδήγηση. Μόνο µια µατιά στο 
χάρτη όταν αυτό είναι ασφαλές να το πράξετε. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες, όταν οι κανονισµοί σας το 
επιτρέπουν να το πράξετε.
Όταν τοποθετείτε τη συσκευή στο αυτοκίνητό σας, 
βεβαιωθείτε ότι δεν επισκιάζει την θέα σας ή εµποδίζει 
το χειρισµό του αυτοκινήτου σας.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Η συσκευή πλοήγησής  σας χρησιµοποιεί µπαταρία Li-
ion. Μην την χρησιµοποιείτε σε υγρό, βρεγµένο ή 
διαβρωτικά περιβάλλον. Μην χρησιµοποιείτε ή 
αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε υψηλές θερµοκρασίες 
(> 60 ° C), ή σε άµεσο ηλιακό φως. Μην αποθηκεύετε σε 
φούρνο µικροκυµάτων ή δοχείο υπό πίεση. Μην 
τρυπήστε ή   σπάσετε το περίβληµα της µπαταρίας.
Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες προφύλαξης θα 



Φόρτιση µπαταρίας
Πριν από τη χρήση της συσκευής σας, η µπαταρία θα 
πρέπει να φορτιστεί . Για να µεγιστοποιήσετε τη 
διάρκεια ζωής της µπαταρίας πρέπει να φορτίσετε την 
µπαταρία πλήρως . Σας συνιστούµε να φορτίζετε τη 
συσκευή για 2 ώρες προκειµένου να επιτευχθεί η 
πλήρης φόρτιση .  Ο µεταγενέστερες χρόνος φόρτισης 
µπορεί να είναι µικρότερος.. Συνδέστε το τροφοδοτικό 
στην υποδοχή στο πίσω µέρος της θύρας USB και 
ενεργοποιήστε την .
Η κόκκινη ένδειξη φόρτισης στο µπροστινό µέρος της 
συσκευής θα ανάψει . Όταν η συσκευή είναι πλήρως Ενεργοποίηση
φορτισµένη η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβήνει . Αρχικά  το λογότυπο του συστήµατος εµφανίζεται.
Σας συνιστούµε, όταν χρησιµοποιείτε την πλοήγηση στο 
αυτοκίνητό σας, να χρησιµοποιείτε πάντα τον αντάπτορα 
12V, προκειµένου να διατηρηθεί το επίπεδο της 
µπαταρίας.

Εγκατάσταση κάρτας µνήµης micro SD 
(Προαιρετικό)
Μόλις εγκατασταθεί η κάρτα δεν χρειάζεται να 
αφαιρεθεί. Αν χρειαστεί να αφαιρέσετε την κάρτα, 
απενεργοποιήστε τη µονάδα πρώτα, σπρώξτε την κάρτα 
µέσα και θα βγει από την υποδοχή.
Κατά την εκ νέου εγκατάσταση µπορεί να τοποθετηθεί Στη συνέχεια, η επόµενη σελίδα θα εµφανιστεί. 
µόνο µε ένας τρόπος µε την κοµµένη γωνία στην κορυφή Μετά από µερικά δευτερόλεπτα η σελίδα αυτή θα 
, όπως φαίνεται . Σύρετε την κάρτα και πιέστε πλήρως, αντικατασταθεί µε την ανοιχτή σελίδα, όπως φαίνεται 
έτσι ώστε να ασφαλίσει στη θέση της. Μπορεί να παρακάτω.
υποστηρίξει έως 8GB κάρτα micro SD.

Τοποθέτηση της µονάδας στο αυτοκίνητό σας
ΠΡΟΣΟΧΗ !
Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε µια θέση που δεν 
επισκιάζει την ορατότητα του οδηγού,που δεν εµποδίζει 
στο χειρισµό του αυτοκινήτου ή να εµποδίζει τη 
λειτουργία των αερόσακων του αυτοκινήτου. Βιδώστε 
στο αυτοκίνητο τη βάση στο πίσω µέρος της συσκευής, 
όπως φαίνεται παρακάτω.

Ρυθµίσεις
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν χρειάζεται να µπείτε στο µενού 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ πριν ξεκινήσετε την περιήγηση σας.
Για να βγείτε από αυτή τη σελίδα, αγγίξτε το βέλος στην 
κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

Αντάπτορας αυτοκινήτου
Όταν χρησιµοποιείτε τον πλοηγό σας στο αυτοκίνητο 
σας προτείνουµε να χρησιµοποιείτε πάντα το φορτιστή 
αυτοκινήτου για να τροφοδοτήσετε τη συσκευή, ειδικά 
στις µεγάλες διαδροµές.  Συνδέστε το φορτιστή 
αυτοκινήτου στην υποδοχή µε την ένδειξη  της θύρας  
USB  πίσω µέρος της συσκευή.. Συνδέστε το άλλο άκρο 
στον αντάπτορα σε 12V θύρα αυτοκινήτου. 
Η απεικόνιση στην επόµενη σελίδα παρουσιάζει µια 
τυπική εγκατάσταση. Αν είναι δυνατόν στερεώστε το 
καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να µη επηρεάσει τις 
λειτουργίες του αυτοκινήτου. 



Ρύθµιση προσαρµογής του σήµατος είναι περιορισµένη και η Λειτουργία δέκτης  
Αυτή η λειτουργία προσαρµόζει τη συσκευή ώστε  να GPS µπορεί να µην είναι δυνατή. Αυτό είναι απολύτως 
ανταποκριθεί στα πατήµατα της οθόνης σας. Θα πρέπει  φυσιολογικό  για προϊόντα τέτοιου τύπου.
να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, µόνο εάν η Το αυτοκίνητό σας µπορεί να έχει µια θερµική 
µονάδα αρχίζει να µη ανταποκρίνεται συνεπώς  στα αντανάκλαση στο παρµπρίζ  εµποδίζοντας το δέκτη GPS 
πατήµατα της οθόνης σας. να αποκτήσει ένα έγκυρο σήµα.

Λειτουργία Πλοήγησης
Μετά την εκτέλεση πλοήγησης εµφανίζεται αυτή η εικόνα

Πατήστε προσεχτικά τη γραφίδα που εµφανίζεται στην 
οθόνη σας και κρατήστε τη πατηµένο για λίγο . 
Επαναλάβετε καθώς ο στόχος περιστρέφεται στην οθόνη 
σας.

Η  σελίδα About  είναι µόνο για ενηµέρωση. Θα δώσει το 
σειριακό αριθµό για το προϊόν. 

Πατήστε              για να ανοίξει το παράθυρο

∆έκτης GPS διεύθυνσης αναζήτησης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η σελίδα είναι µόνο για ενηµέρωση. 
Μπορείτε να δείτε τον αριθµό των δορυφορικών 
σηµάτων, η συσκευή λαµβάνει και την ισχύ αυτών των 
σηµάτων. Όταν η Ανοικτή  Σελίδα εµφανίζεται  πατήστε 
στο εικονίδιο GPS Signal. Μια σελίδα παρόµοια µε 
εκείνη που δείχνεται παρακάτω θα εµφανιστεί.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγµένη γλώσσα πατήστε  

              
Αυτή η σελίδα δίνει την τρέχουσα θέση σας σε µοίρες  
σε γεωγραφικό µήκος και γεωγραφικό πλάτος, την                µετά                     και µετά  επιλέξτε τη Γλώσσα 
τρέχουσα ταχύτητά σας και την κατάσταση της θέσης 
σας, δηλαδή Σταθερή 3D ή Άκυρη κλπ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τουλάχιστον τρία σήµατα GPS απαιτούνται για να 
λειτουργήσει η συσκευή.. Μπορεί να υπάρχουν 
περιπτώσεις µέσα στο σπίτι ή κτίριο σας, όταν η ισχύς 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αφού επιλέξετε γλώσσα θα πρέπει επίσης 
να επιλέξετε Φωνή 


