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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.  

Σημαντικό: Απαιτείται ένα smartphone (iOS ή Android) για τη λειτουργία του Micro 

Mechanic.  

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Micro Mechanic, της συσκευής Bluetooth που σας 

διευκολύνει να διαγνώσετε το πρόβλημα με το όχημά σας, όπου κι αν βρίσκεστε. Όταν 

ανάψει το φως ‘’check engine’’ συνδέστε το Micro Mechanic στη θύρα OBDII του 



αυτοκινήτου σας, ανοίξτε την εφαρμογή σας και θα σας ενημερώσει με απλούς όρους ποιο 

είναι το πρόβλημα.  

Πριν ξεκινήσετε  

 Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις της συσκευής 

σας. 

 Το Micro Mechanic λειτουργεί μόνο με οχήματα που διαθέτουν OBDII 

κατασκευασμένο το 1996 και έπειτα.  

 Το Micro Mechanic μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν το όχημά σας είναι 

σταθμευμένο.  

 

1. (III. 1)  

Για καλύτερα αποτελέσματα, κατεβάστε την εφαρμογή Micro Mechanic (διαθέσιμη μόνο 

στα αγγλικά). Αναζητήστε τη στο Apple App Store ή στο Google Play. Ή απλώς μπορείτε να 

σκανάρετε τον κωδικό QR εδώ για να σας μεταφέρει αυτόματα στη σελίδα App.  

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μία τις εφαρμογές παρακάτω.  

 CARISTA  

 OBD AUTO DOCTOR  

 MINI OBDII 

 CAR SCANNER ELM OBD2  

 DASHCOMMAND  

 TRACKADDICT  

 OBD CAR DOCTOR  

 TORQUE  

2.  

Τοποθετήστε τη θύρα OBDII στο αυτοκίνητό σας. Αναζητήστε τη εκεί που δείχνει το Σχήμα 

2. Στα περισσότερα αυτοκίνητα βρίσκεται σε εκείνη τη θέση. Η θύρα μπορεί να καλύπτεται 

με ένα προστατευτικό κάλυμμα. 

3. 

Συνδέστε το Micro Mechanic στη θύρα OBDII. Σπρώξτε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του  

(Βλ. σχήμα 3). Βάλτε μπρος στο αυτοκίνητό σας. Το Micro Mechanic μπορεί να λειτουργήσει 

μόνο εάν έχετε βάλει μπρος στο όχημά σας.  

4.  

Στις ρυθμίσεις της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth σας είναι ενεργό. Ανοίξτε 

την εφαρμογή που κατεβάσατε και ακολουθήστε τα βήματα για να χρησιμοποιήσετε το 

Micro Mechanic. Υπάρχει συνήθως μία επιλογή ‘’Connect Device’’ και μία επιλογή 

‘’Diagnose’’ για να ξεκινήσει. Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες από την εφαρμογή. (Βλ. 

Σχήμα 4) 

Αντιμετώπιση Προβλημάτων:  

Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργό. 



Εάν το Micro Mechanic δε συνδέεται στην εφαρμογή:  

 Κλείστε όλες τις εφαρμογές, ξαναανοίξτε την εφαρμογή και δοκιμάστε. 

 Στις ρυθμίσεις της συσκευής σας, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το Bluetooth 

ξανά.  

 Αποσυνδέστε το Micro Mechanic και επανασυνδέστε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι 

η σύνδεση στη θύρα είναι γρήγορη και ασφαλής.  

Εάν έχετε θέματα με ρύθμιση ή σύνδεση, κατεβάστε μία διαφορετική εφαρμογή και 

επαναλάβετε τη διαδικασία.    

Προειδοποιήσεις  

Προς αποφυγήν τραυματισμού ή βλάβης του οχήματος, διαβάστε το εγχειρίδιο αρχικά και 

ακολουθήστε τις προφυλάξεις ασφαλείας.  

Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.  

Πάντοτε να εκτελείτε μία δοκιμή automotive σε ασφαλές περιβάλλον.  

Οδική ασφάλεια  

Μη χρησιμοποιείτε το Micro Mechanic όταν οδηγείτε όχημα. Συμβουλευτείτε τις ισχύουσες 

νομοθεσίες σχετικά με τη χρήση διαγνωστικού εξοπλισμού. 

Προδιαγραφές  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Hereby, MediaShop GmbH δηλώνει ότι το Micro 

Mechanic είναι συμβατό με την Οδηγία 2014/53/EU. 

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της δήλωσης 

συμβατότητας της Ευρωπαϊκής ένωσης στην παρακάτω 

διεύθυνση: www.mediashop.tv  

 

 

Διαχείριση Απορριμμάτων  

Το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν δε θα πρέπει να απορρίπτεται, όταν πάψει 

να λειτουργεί, με τα υπόλοιπα οικιακά και εμπορικά απορρίμματα. Η 

ευρωπαϊκή οδηγία (2012/19/EU) σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού 

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι σε ισχύ για την ανακύκλωση 

προϊόντων με τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων μεθόδων επαναφοράς και 

ανακύκλωσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο περιβάλλον, να εξουδετερωθούν 

πιθανές βλαβερές ουσίες και να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με 

τις τοπικές αρχές για πληροφορίες πάνω στην ορθή απόρριψη Ηλεκτρικού ή Ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού. 

 


