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Sterowanie, Wskaźniki i Połączenia

Uchwyt do montażu
na szybie

Przycisk zwalniający
uchwyt szyby

Wł/Wył / Regulacja głośności
Umożliwia regulację głośności

alarmów dźwiękowych.

Przycisk regulacji jasności
(Również Wł/Wył wykrywania
sygnałów VG-2 i Spectre 1 *)

12V DC
Zasilanie

Wł/Wył Inteligentego wykrywacza
fałszywych alarmów

(Również wejście w tryb ustawień *)

Przycisk wyciszenia
Do ręcznego lub automatycznego
wyciszenia alarmów dźwiękowych

Przycisk miasto

Miasto   Trasa
ustawia tryb pracy

/
(ogranicza liczbę
fałszywych alarmów)

Głośnik

Wejście audio

Oko lasera (Laser Eye )
służy do wykrywania laserów
i alarmów stroboskopowych
w promieniu 360 °

* Nacisnąć i przytrzymać przez cztery sekundy,
aby uzyskać dostęp do tych funkcji,

UWAGA
Modyfikacje nie zatwierdzone przez Cobra
Electronics Corporation oraz naruszenie
przepisów FCC może unieważnić prawo
do korzystania z tego sprzętu.
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Wyświetlacz i Cechy produktu
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Wyświetlacz

Sygnały radarowe,
VG-2, Spectre 1,

sygnały bezpieczeństwa,
alarmy stroboskopowe

Siła sygnału,
Laser oraz

tryb Miasto / Trasa
Moc sygnału

od 1 (najsłabszy) do 5 (najsilniejszy)

Wskaźnik
trybu
inteligentnego

UWAGA: W niniejszej instrukcji

Gdy świeci,
wyświetlacz
wskazuje:

Gdy mruga,
wyświetlacz
wskazuje:

Gdy mruga X
i K jednocześnie
wyświetlacz
wskazuje fale Ku:

Cechy produktu
Gratulacje! Dokonaliście Państwo dobrego wyboru kupując wysokiej klasy
detektor Firmy Cobra. Proszę o zapoznanie się z niektórymi z zaawansowanych
funkcji i możliwości nowego produktu:

Ekstremalny Zakres
Technologia Superheterodyne

Wykrywanie i jednostkowe Ostrzeżenia dla:

Oko lasera (LaserEye)

Instant-On Rady

Alarmy tonowe

Bardzo jasny wyświetlacz UltraBright

Super szybkie układy XRS zapewniają, daleki
zasięg oraz najlepsze z możliwych szybkie
ostrzeżenie z wyprzedzeniem, nawet na
najszybsze pistolety radarowe.

Sygnałów radarowych (pasma  X, K, Ka i Ku
oraz  o sile sygnału), sygnały laserowe,  alarmy
bezpieczeństwa, alarmy stroboskopowe,
sygnały VG-2, sygnały Spectre 1

Wykrywa w promieniu 360° lasery i sygnały
stroboskopowe

Wykrywa pistolety radarowe z funkcją bardzo
szybkiego pomiaru "instant-on"

Z regulowaną głośnością

Łatwy do odczytania z regulacją jasności

Tryby Miasto / Trasa

Programowanie alarmu

Alarmy Bezpieczeństwa (Safety Alert)

Alarmy Stroboskopowe (Strobe Alert)

Automatyczna i ręczna funkcja wyciszania

Inteligentne wyciszenie (IntelliMute)

Montaż

Tryby pozwalające ograniczyć liczbę
fałszywych alarmów

Łatwe ustawianie pasm radarowych które mają
być monitorowane

System ostrzegania odróżniający ważne alerty
bezpieczeństwa od innych sygnałów pasma K

System ostrzegania o pojeździe
uprzywilejowanym

Funkcje wyciszenia alarmów dźwiękowych

Funkcja wyciszania, która automatycznie
redukuje fałszywe alarmy wywoływane przez
prędkość obrotową silnika

Łatwy montaż na przedniej szybie lub desce
rozdzielczej

Niniejsza broszura opisuje sposób montażu oraz konfiguracji detektora. Dostarcza ona także
pomocne informacje o tym jakie urządzenia pomiarowe są używane oraz  jak należy interpretować
otrzymywane .sygnały
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Instalacja
Gdzie zamontować jednostkę
Optymalne działanie detektora otrzymamy, gdy zamontujemy go mniej więcej na
środku przedniej szyby pojazdu, na jak najniższym poziomie tak, aby oko lasera
miało widok na drogę zarówno przez przednią jak i tylną szybę. Upewnij się, że
urządzenie jest w poziomie ulicy. Urządzenie można również zamontować
bezpośrednio na desce rozdzielczej.

Oko lasera nie może być zasłonięte oraz powinno mieć jasny obraz na tylnym oknie
aby umożliwić wykrywanie w promieniu 360°.

Radarowe i laserowe sygnały przechodzą przez szkło, ale nie przez inne materiały i
przedmioty. Obiekty, które mogą blokować lub osłabiać przychodzące sygnały to:

Wycieraczki przedniej szyby

Lustrzane ekrany słoneczne

Przyciemnienie w górnej części przedniej szyby

Podgrzewane przednie szyby dostępne w niektórych pojazdach (prosimy
skontaktować się ze sprzedawcą samochodu aby sprawdzić, czy posiada on taką
opcję).

n

n

n

n



1. Przymocuj gumowe przyssawki do uchwytu

2. Upewnij się, że przyssawki  i szyby są czyste

3. Przyciśnij mocno uchwyt do przedniej szyby

4. Zamontuj detektor do uchwytu oraz sprawdź kąt
względem jezdni.

5. Aby wyregulować kąt jeśli jest to konieczne,
delikatnie przesuń lub pociągnij za uchwyt, aby
go zgiąć. Pamiętaj żeby NIE używać detektora
do zginania uchwytu!

6. Podłącz przewód zasilający do czujnika

7. Podłącz przewód zasilający do  gniazda
zapalniczki

8. W każdej chwili można zdjąć detektor, naciskając przycisk zwalniający
oraz wysuwając urządzenie z uchwytu.

Instalacja
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Montaż na przedniej szybie
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Montaż na desce rozdzielczej

1. Umieścić detektor na desce rozdzielczej, w taki sposób by urządzenie nie
zastawionej widoczności na drogę. Po zamontowaniu nie będzie

możliwości regulacji konta widzenia!
miało

2. Usuń z obu stron folie ochronną z zaczepu
łącznika

3. Przymocuj podkładkę na desce rozdzielczej
w wybranym miejscu i usuń drugą bibułkę

4. Zamontuj detektor do deski rozdzielczej
przyklejając go do przymocowanej wcześniej
podkładki

5. Podłącz przewód zasilający do detektora

6. Podłącz przewód zasilający do  gniazda
zapalniczki
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Pierwsze kroki

Detektor włączony

Włączanie i Wyłączanie /
Regulacja głośności

zgodnie ze wskazówkami zegara
(od siebie)

Aby włączyć urządzenie i ustawić głośność

Obróć pokrętło

zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (od
siebie).

Wł/Wył
/Regulacja głośności

Dźwięk Wyświetlacz

Trzy dźwięki h pojawia się na wyświetlaczu,

wskazując, że zasilanie jest
włączone.

UWAGA
W niektórych pojazdach, zasilanie z zapalniczki jest włączone cały czas
niezależnie od włączonego zapłonu pojazdu. W takim przypadku, należy
wyłączyć lub odłączyć detektor podczas parkowania na dłuższym postoju.

Pomocnicze wejście audio
Pomocnicze wejście audio może być wykorzystane do podłączenia głośników
zewnętrznych w miejscach o wysokich poziomach hałasu. Wewnętrzny głośnik
urządzenia zostanie odłączony. Wejście audio posiada standard mini stereo tzw.
Mini Jack).

Pomocnicze
wejście audio
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Ustawienia
Kiedy zmienisz ustawienia detektora, pamiętaj:

tryb Miasto

tryb
Trasa

n

n

Przyciski mogą mieć wiele funkcji

Wszystkie ustawienia zostaną zapisane w pamięci po wyłączeniu zasilania
i odtworzone, gdy zasilanie zostanie ponownie włączone

Ustawienie detektora w opóźnia wszystkie alarmy pasma X aż siła
sygnału osiągnie poziom 3. (Pojedynczy sygnał dźwiękowy, gdy sygnał jest po raz
pierwszy wykryty). Zmniejszy to fałszywe alarmy podczas jazdy w obszarach
miejskich, gdzie istnieje wiele źródeł, które emitują sprzeczne sygnały pasma X,
między innymi  automatycznie otwierane drzwi.

Aby zmienić ustawienia, postępuj zgodnie z wymienioną poniżej instrukcją, która
wskazuje, co widzisz i słyszysz podczas zmiany trybu. Ustawienie fabryczne to

.

Tryb Miasto / Trasa

Tryb Miasto

Tryb Trasa

Przycisk Miasto
(City) naciśnij

i zwolnij

Aby zmienić tryb Trasa na tryb Miasto

Naciśnij i zwolnij
przycisk .Miasto

Dźwięk Wyświetlacz

Jeden dźwięk C pojawia się na wyświetlaczu,

wskazując, że detektor działa
w trybie Miasto

Aby zmienić tryb Miasto na tryb Trasa

Naciśnij i zwolnij
ponownie przycisk

.Miasto

Dźwięk Wyświetlacz

Dwa dźwięki h pojawia się na wyświetlaczu,

wskazując, że detektor działa
w trybie Trasa
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Zmiana jasności wyświetlacza UltraBright
Możesz wybrać jedno z trzech ustawień jasności wyświetlacza.
Aby wybrać odpowiednią jasność wyświetlacza naciskaj przycisk
(Dim). Ustawienie fabryczne to wyświetlacz.

przyciemnienia
jasny

Aby wyłączyć wyświetlacz

Naciśnij i zwolnij
ponownie przycisk

(Dim).
przyciemnienia

Dźwięk Wyświetlacz

Jeden dźwięk Wyświetlacz wyłączony
(alarmy nie będą wyświetlane)

Aby rozjaśnić wyświetlacz

Naciśnij i zwolnij
po raz trzeci  przycisk

(Dim).
przyciemnienia

Dźwięk Wyświetlacz

Dwa dźwięki Wy wietlaczś powrócił do trybu
jasnego

Jasny

Wył.

Przyciemniony

Naciśnij
i zwolnij
przycisk

Dim

Przycisk przyciemnienia (Dim)
naciśnij i zwolnij

Aby przyciemnić wyświetlacz

Naciśnij i zwolnij
przycisk

(Dim).
przyciemnienia

Dźwięk Wyświetlacz

Jeden dźwięk Wyświetlacz przyciemniony
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Wyciszanie Alarmów
W celu szybkiego wyłączenia sygnału dźwiękowego wciśnij przycisk
(Mute). Po naciśnięciu przycisku wyciszania po raz drugi w trakcie trwania Alarmu,
sygnał dźwiękowy zostanie ponownie włączony.

Funkcja Auto Mute automatycznie po czterech sekundach zmniejsza głośność
wszystkich alarmów tak długo, jak sygnał ich jest wykrywany. Ustawienie fabryczne
to włączony tryb Auto Mute.

wyciszania

Automatyczne wyciszanie Alarmów (Tryb Auto Mute)

Aby włączyć automatyczne wyciszanie alarmów (Auto Mute)

Naciśnij i zwolnij
ponownie przycisk

(Mute)
kiedy nie występuje
alarm.

wyciszania

Dźwięk Wyświetlacz

Dwa dźwięki Brak wskazania

Aby wyłączyć automatyczne wyciszanie alarmów (Auto Mute)

Naciśnij i zwolnij
przycisk
(Mute) kiedy nie
występuje alarm.

wyciszania
Dźwięk Wyświetlacz

Jeden dźwięk Brak wskazania

Przycisk wyciszenia (Mute)
naciśnij i zwolnij
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Inteligentne Wyciszenie - IntelliMute
Inteligentne wyciszenie to nowa wyjątkowa funkcja, która pozwala wyciszyć
wszystkie pasma, których aktualnie nie potrzebujesz, ponieważ zatrzymałeś pojazd
lub poruszasz się wolno. Poprzez wyczuwanie "obrotów" twojego silnika (RPM),
Inteligentne wyciszenie wie, kiedy silnik jest na niskich obrotach i automatycznie
wyciszy alarmy (oprócz sygnałów stroboskopowych przekazywanych przez pojazdy
ratownicze).

Zanim Inteligentne wyciszenie będzie działać, należy ustawić punkt aktywacji dla
wysokości obrotów silnika (patrz strona 14). Gdy obroty znajdują się poniżej punktu
aktywacji,  Inteligentne wyciszenie rozpocznie wyciszenie alarmów niektórych pasm.
Punkt aktywacji zostanie zapisany w pamięci detektora i będzie automatycznie
odtwarzany za każdym razem gdy zasilanie samochodu zostanie włączone.
Ustawienie fabryczne to wyłączona funkcja Inteligentnego Wyciszenia

Aby wyłączyć inteligentne wyciszanie (IntelliMute)

Naciśnij i zwolnij
ponownie przycisk

(I-Mute).
inteligentnego
wyciszania

Dźwięk Wyświetlacz

Jeden dźwięk Brak wskazania

Aby włączyć inteligentne wyciszanie (IntelliMute)

Naciśnij i zwolnij
przycisk

(I-Mute).
inteligentnego
wyciszania

Dźwięk Wyświetlacz

Dwa dźwięki Pojawia się kropka obok dużego
znaku z prawej strony
wyświetlacza

Przycisk Inteligentnego
wyciszenia (I-Mute)

naciśnij i zwolnij

UWAGA
Inteligentne wyciszenie może nie działać poprawnie z niektórymi pojazdami
ponieważ może wyczuwać obrotów silnika. W takim przypadku można
zredukować niechciane alarmy za pomocą trybu A

oraz trybu Miasto.

nie
dźwiękowe utomatycznego

Wyciszania Alarmów (Auto Mute)

IntelliMute włączone
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O czym należy pamiętać podczas używania inteligentnego
wyciszania (IntelliMute)

Inteligentne wyciszenie Miasto Automatycznego
Wyciszenia

działa z trybem oraz z trybem
.

Kiedy obroty silnika są poniżej punktu aktywacji, kropka obok dużego znaku po
prawej stronie wyświetlacza będzie świecić. Powyżej punktu aktywacji, kropka
będzie migać dwa razy co dwie sekundy.

UWAGA
Punkt należy zresetować jeśli używasz
detektora w innym pojeździe.

aktywacji wysokości obrotów silnika

Poniżej punktu aktywacji Powyżej punktu aktywacji

Jeśli z jakiegokolwiek powodu, urządzenie przestanie wyczuwać obroty twojego
silnika, IntelliMute wskaże błąd i automatycznie się wyłączy.

Po wyłączeniu zasilania ustawienia punktu aktywacji zostaną zapisane w pamięci
urządzenia i zostaną za każdym razem po włączeniu
zasilania.

automatycznie odtworzone

UWAGA
Początkowo punkt ustawiony jest
w granicach od 300 do 600 obrotów na minutę. P można

zresetować i dopasować do własnych,
indywidualnych preferencji oraz stylu jazdy.

aktywacji wysokości obrotów silnika
unkt aktywacji

w dowolnym momencie

UWAGA
Nie ustawiaj p podczas jazdy.
Samochód należy zaparkować i pozostawić na biegu jałowym.

unktu aktywacji wysokości obrotów silnika

Ustawianie Punktu (IntelliMute)
Twój detektor musi być zainstalowany w samochodzie

aktywacji wysokości obrotów silnika

Funkcja IntelliMute musi być włączona przed ustawieniem punktu aktywacji.
Usłyszysz serię dźwięków, wykonaj kroki opisane na stronie 14.
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UWAGA
Jeśli detektor nie będzie w stanie wyczuć impulsów silnika
w ciągu trzech sekund lub jeśli nie ustawisz punktu aktywacji
obrotów w ciągu 20 sekund od rozpoczęcia czynności,
IntelliMute wskaże błąd i automatycznie się wyłączy.

Aby ustawić punkt aktywacji wysokości obrotów silnika należy

Naciśnij i przytrzymaj
przez 2 sekundy
przycisk

(I-Mute).
inteligentnego
wyciszania

Dźwięk Wyświetlacz

Dwa dźwięki Brak wskazania

Podnieś obroty silnika
do poziomu, który
chcesz ustawić
(polecamy nieco
powyżej biegu
jałowego) i utrzymaj je
przez dwie sekundy.

Brak dźwięku Trzy paski będą migać kolejno

1 2 3

Na pożądanym
poziomie obrotów,
naciśnij i zwolnij
przycisk

(I-Mute)
inteligentnego
wyciszania

Trzy dźwięki Trzy paski  zamigają trzy razy

1 2 3

Dźwięk Wyświetlacz

Cztery dźwięki E pojawia się na wyświetlaczu,

Przycisk Inteligentnego
wyciszenia (I-Mute)
naciśnij i przytrzymaj

przez 2 sekundy
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Aby włączyć lub wyłączyć alarm VG-2 i Spectre 1

Podczas gdy detektor
nie wykrywa żadnych
sygnałów naciśnij i
przytrzymaj przez 4
sekundy przycisk .Dim

Dźwięk Wyświetlacz

Jeden dźwięk = Alarmy włączone V mrugnie 2 razy na wyświetlaczu

Dwa dźwięki = Alarmy wyłączone V mrugnie 1 raz na wyświetlaczu

Ustawienia Alarmu VG-2 oraz Spectre 1
Detektor jest niewidoczny dla policyjnych wykrywaczy radarów VG-2 oraz Spectre 1.
Detektor ostrzeże Cię, gdy takie urządzenie jest używane w pobliżu pojazdu.
Podczas alarmu ostrzeżeń, urządzenie nadal wykrywa inne sygnały. Możesz wybrać
czy chcesz, aby Twoje urządzenie pokazywało ostrzeżenia VG-2 oraz Spectre 1.
Ustawienie fabryczne to wyłączone alarmy ostrzeżeń VG-2 oraz Spectre 1.

Przycisk Dim
naciśnij i przytrzymaj

przez 2 sekundy

Alarmy Wł / Wył

Ustawienia Pasm Radarowych
Detektor pozwala wybrać, czy będą wyświetlane pasma alarmów X, K, i Ku.
Ustawienia fabryczne to: pasmo X oraz pasmo K włączone, pasmo Ku wyłączone

Aby włączyć lub wyłączyć pasmo X

Podczas gdy detektor
nie wykrywa żadnych
sygnałów naciśnij i
przytrzymaj przez 4
sekundy przyciski
oraz

Dim
Mute.

Dźwięk Wyświetlacz

Dwa dźwięki = Pasmo włączone X mrugnie 2 razy na wyświetlaczu

Jeden dźwięk = Pasmo wyłączone X mrugnie 1 raz na wyświetlaczu

Aby włączyć lub wyłączyć pasmo K

Podczas gdy detektor
nie wykrywa żadnych
sygnałów naciśnij i
przytrzymaj przez 4
sekundy przyciski

orazMute City.

Dźwięk Wyświetlacz

Dwa dźwięki = Pasmo włączone K mrugnie 2 razy na wyświetlaczu

Jeden dźwięk = Pasmo wyłączone K mrugnie 1 raz na wyświetlaczu

Aby włączyć lub wyłączyć pasmo Ku

Podczas gdy detektor
nie wykrywa żadnych
sygnałów naciśnij i
przytrzymaj przez 4
sekundy przycisk City.

Dźwięk Wyświetlacz

Dwa dźwięki = Pasmo włączone
X i K mrugną 2 razy na
wyświetlaczu

Jeden dźwięk = Pasmo wyłączone
X i K mrugną 1 raz na
wyświetlaczu
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Wykrywane sygnały

Alarmy dźwiękowe

Wyświetlacz optyczny

Różne alarmy dźwiękowe służą do poszczególnych rodzajów wykrytych sygnałów
(w tym oddzielne dźwięki dla sygnału lasera). Dla radarowych pasm X, K, Ka i Ku
tony będą powtarzane szybciej w miarę zbliżania się do sygnału źródłowego. Tempo
powtarzania dźwięków daje przydatne informacje na temat wykrytych sygnałów.
(Patrz: odpowiedź do wpisów na stronie 19).

Wskazanie wykrytych sygnałów pojawi się na wyświetlaczu. Podczas wykrycia pasm
X, K, Ka i Ku pojawi się również numer, wskazujący siłę wykrytego sygnału.
(1 = najsłabszy sygnał, 5 = najsilniejszy sygnał)

W tabelach na kolejnych stronach zostaną pokazane rodzaje sygnałów
wykrywanych przez detektor, jak również ich ostrzeżenia wizualne a także zostanie
omówione co one oznaczają.

Podczas wykrycia sygnałów laserowych zamiast wskaźnika siły sygnału pojawi się

litera .L

Wykryty sygnał lasera

Wykrywanie

Wykryte pasmo X Wykryte pasmo K Wykryte pasmo Ka Wykryte pasmo Ku

Podczas wykrycia alarmu VG-2 zapali się litera oraz zacznie mrugać podczas
wykrycia alarmu Spectre 1.

V

Wykryty alarm VG-2 Wykryty alarm Spectre 1

Podczas wykrycia alarmu ostrzegawczego zapali się litera oraz zacznie mrugać
podczas wykrycia alarmu stroboskopowego.

S

Wykryty alarm bezpieczeństwa Wykryty alarm stroboskopowy
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Wykryty sygnał lasera

Wykryte pasmo X Wykryte pasmo K Wykryte pasmo Ka Wykryte pasmo Ku

Sygnały radarowe i ich wyświetlanie

Typ sygnału Wskazanie wyświetlacza

Radarowe pasmo X X oraz siła sygnału

Radarowe pasmo K K oraz siła sygnału

Radarowe pasmo Ka Ka oraz siła sygnału

Radarowe pasmo Ku X Ki oraz siła sygnału

Sygnały laserowe i ich wyświetlanie

Typ sygnału Wskazanie wyświetlacza

LTI 20-20* L świeci światłem ciągłym

LTI Ultra-Lyte* L świeci światłem ciągłym

ProLaser* L świeci światłem ciągłym

ProLaser III* L świeci światłem ciągłym

* Detektor zapewnia wykrywanie sygnałów w obrębie 360°

UWAGA
Komunikaty dźwiękowe są różne dla poszczególnych
sygnałów laserowych.
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Wykryty alarm bezpieczeństwa

Alarm stroboskopowy i jego wyświetlanie

Typ sygnału Wskazanie wyświetlacza

3M Opticom or Tomar* S mruga

Alarmowe sygnały bezpieczeństwa i ich wyświetlanie

Typ sygnału Wskazanie wyświetlacza

Pojazdy ratunkowe S świeci światłem ciągłym

Zagrożenia na drogach S świeci światłem ciągłym

Korki na drogach S świeci światłem ciągłym

UWAGA
Komunikaty dźwiękowe są różne dla poszczególnych
sygnałów alarmowych.

* Detektor zapewnia wykrywanie sygnału w obrębie 360°

Wykryty alarm stroboskopowy

Alarmy VG-2 oraz Spectre 1 i ich wyświetlanie

Typ sygnału Wskazanie wyświetlacza

Przechwytujący VG-2 V świeci światłem ciągłym

Spectre 1 V mruga

Wykryty alarm VG-2 Wykryty alarm Spectre 1

UWAGA
Komunikaty dźwiękowe są różne dla poszczególnych
sygnałów alarmowych.
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Opis Interpretacja Zalecane działanie

Powtarzający się dźwięk
wraz ze wzrostem
częstotliwości powtórzeń

Prawdopodobnie radar
policyjny

Pełna gotowość

Pojedynczy dźwięk Prawdopodobnie fałszywy
alarm. Możliwy również
pulsujący radar, alarm VG-2
lub Spectre 1

Zachowaj ostrożność

Dźwięk zaczyna się szybko
powtarzać

Wykrycie sygnałów VG-2,
Spectre 1 lub w pobliżu
niespodziewanie został
aktywowany Radar

Pełna gotowość

Wolno powtarzający się
dźwięk zbliżając się na
wzgórze lub most, a następnie
zwiększa gwałtownie
częstotliwość

Prawdopodobnie radar
policyjny za  wzgórzem lub
mostem

Pełna gotowość

Dźwięk
powoli przez krótki okres

powtarzający się Prawdopodobnie fałszywy
alarm

Zachowaj ostrożność

Wszelkiego rodzaju
powiadomienia o sygnale
laserowym

Alarmy Lasera nigdy nie są
fałszywymi alarmami

Pełna gotowość

Wszelkiego rodzaju
powiadomienia o alarmie
bezpieczeństwa lub alarmie
stroboskopowym

Zbliżasz się do pojazdu
uprzywilejowanego, przejazdu
kolejowego lub
niebezpieczeństwa na drodze
(budowa, wypadek, itp.)

Zachowaj ostrożność

Wykrywanie radarów z funkcją Instant-On
Detektor został zaprojektowany do wykrywania urządzeń z funkcją bardzo szybkiego
monitorowania prędkości (Instant-On), które mogą niespodziewanie pojawić się na drodze.

UWAGA
Powinieneś natychmiast podjąć odpowiednie działania, gdy detektor powiadomi
o wykryciu urządzeń monitorujących prędkość z funkcją Instant-On.

Reagowanie na Alarmy
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Radarowe systemy monitorowania prędkości

VG-2 i Spectre 1

System ostrzegania o niebezpieczeństwie na drodze (Safety Alert)

W Stanach Zjednoczonych zostały zatwierdzone przez Federalną Komisję
Komunikacji (FCC) trzy pasma częstotliwości  do wykorzystania przez sprzęt
monitorujący prędkość:

10.525 GHz
24.150 GHz
33.400 - 36.00 GHz

Detektor wykrywa sygnały we wszystkich trzech wymienionych wyżej pasmach
radarowych, oraz pasma Ku (13.435 GHz), które jest zatwierdzoną częstotliwością
używaną w niektórych częściach Europy i Azji.

VG-2 oraz Spectre 1 są to "wykrywacze detektorów", które działają poprzez
wykrywanie niskiego poziomu sygnałów wysyłanych przez większość urządzeń tego
typu. Detektor nie emituje sygnałów które mogą być wykryte przez VG-2 i Spectre 1,
ale wykrywa sygnały VG-2 oraz Spectre 1 przez co ostrzeże Cię, gdy takie
urządzenie jest w użyciu w pobliżu pojazdu.

Nadajniki ostrzegania o niebezpieczeństwie na drodze zatwierdzone przez FCC
emitują mikrofalowe sygnały radarowe, które wskazują na obecność
niebezpieczeństwa. W zależności od częstotliwości emitowanego sygnału, może
wskazywać na jadący  pojazd uprzywilejowany, oraz inne zagrożenie na drogach.

Alarmy bezpieczeństwa to technologia stosunkowo nowa dlatego też nadajniki
alarmowe w tej chwili można znaleźć w ograniczonych ilościach jednak ich liczba
stale rośnie.

Gdy pojawi się sygnalizacja o wykryciu alarmu bezpieczeństwa, proszę zachować
szczególną ostrożność i wypatrywać pojazdów ratowniczych, w szczególności
dojeżdżając do skrzyżowań oraz z tyłu pojazdu. Jeśli widzisz nadjeżdżający pojazd
uprzywilejowany, proszę zjechać na prawą stronę drogi udostępniając mu przejazd.

Pasmo X
Pasmo K
Pasmo Ka

Zrozumienie Radaru i Lasera
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Alarm Stroboskopowy
Specjalne lampy stroboskopowe zamontowane w upoważnionych pojazdach
ratowniczych (wozy strażackie, samochody policyjne, karetki pogotowia)
automatycznie zmienią sygnały ruchu (światła na skrzyżowaniach) gdy pojazd zbliża
się do skrzyżowania. Te lampy oraz specjalne wykrywacze stroboskopowe
umieszczone są na sygnalizacji świetlnej. Ekskluzywny detektor Cobra wykryje te
alarmy o czym poinformuję odpowiednią sygnalizacją dźwiękową jak i wizualną na
wyświetlaczu.

Gdy pojawi się takie ostrzeżenie należy zachować szczególną ostrożność
i wypatrywać pojazdów ratowniczych, w szczególności dojeżdżając do skrzyżowań
oraz z tyłu pojazdu. Jeśli widoczny jest nadjeżdżający pojazd uprzywilejowany,
należy zjechać na prawą stronę drogi udostępniając mu przejazd.

Poprawna nazwa dla tej technologii, która przez większość ludzi nazywana jest
Laserem to rzeczywiście LIDAR, co oznacza objęcie i wykrycie światła.

LIDAR działa podobnie jak radar. Jego sygnał rozchodzi się jak sygnał radaru, choć
nie tak szeroko. W odróżnieniu od radaru, LIDAR musi mieć czyste pole widzenia do
namierzanego pojazdu w całym przedziale pomiarowym. Przeszkody takie jak znaki
drogowe, słupy, gałęzie drzew itp. uniemożliwią poprawny pomiar prędkości.

Tak. Deszcz, śnieg, dym, mgła, czy będące w powietrzu cząsteczki kurzu
zmniejszają efektywny zasięg lasera a nawet może zapobiec jego działaniu.

Tak. Nowsze urządzenia laserowe mogą uzyskać odczyty poprzez większość
rodzajów szkła. Impuls laserowy może również zostać odbierany przez
szybę do uruchomienia alarmu detektora.

Nie, ponieważ laser działa w linii wzroku, osoba stosująca go nie może
prowadzić pojazdu w tym samym czasie.

LIDAR (Laser)

Niektóre typowe pytania dotyczące laserów:

Czy pogoda ma wpływ na laser?

Czy laser działa przez szybę?

Czy laser działa w ruchu?

n

n

n
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Detektor został zaprojektowany i zbudowany tak aby zapewnić wieloletnie
bezproblemowe działanie bez konieczności obsługi. Rutynowa konserwacja nie jest
wymagana.

Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do detektora.

Upewnij się, że gniazdo zapalniczki twojego pojazdu jest czyste i pozbawione
korozji.

Upewnij się, że przewód zasilania jest pewnie podłączony do gniazda
zapalniczki samochodowej.

Sprawdź bezpiecznik zasilacza. (Bezpiecznik znajduje się pod odkręcaną
główką wtyku do gniazda zapalniczki. Należy używać bezpieczników
2 amperowych.)

Jeśli urządzenie wydaje się działać nie prawidłowo, wykonaj następujące
kroki:

n

n

n

n

Konserwacja
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Specyfikacja

Pasma i częstotliwości

Pasmo Częstotliwość

Pasmo X 10.525 ± 0.050 GHz

Pasmo K 24.125 ± 0.125 GHz

Alarmy bezpieczeństwa
Ostrzeżenia drogowe

24.070
24.110
24.190
24.230

±
±
±
±

0.010
0.010
0.010
0.010

GHz
GHz
GHz
GHz

Pasmo Ka 34.700 ± 1.300 GHz

Pasmo Ku 13.435 ± 0.035 GHz

Alarmy VG-2 11.500 ± 0.250 GHz

Alarmy Spectre 1 13.300 ± 0.200 GHz

Sygnały laserowe 910 ± 50 nm

Alarmy stroboskopowe 700 ± 300 nm

Detektor jest objęty jednym lub więcej z następujących patentów amerykańskich:
5.497.148; 5.594.432; 5.612.685; 6.078.279; 6.094.148.
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1. Producent zapewnia poprawne działanie wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty
sprzedaży.

2. Wady lub uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane
bezpłatnie  w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania urządzenia do
naprawy.

3. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć uszkodzone urządzenie na własny
koszt sprzedawcy, wraz dowodem zakupu oraz opisem uszkodzenia,
w opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport. Niewypełnienie
któregokolwiek z powyższych warunków może skutkować odmową przyjęcia
urządzenia do naprawy gwarancyjnej.

4. Koszty transportu są zwracane reklamującemu, po uznaniu roszczeń
gwarancyjnych, w wysokości nie przekraczającej kosztu spedycji Pocztą Polską.

5. Gwarancją nie są objęte :

Czynności obsługi przewidziane w instrukcji, do wykonania których zobowiązany
jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.  zainstalowanie,
konserwacja, sprawdzenie działania itp.
Uszkodzenia mechaniczne, spowodowane niewłaściwą eksploatacją
i konserwacją.
Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego zainstalowania lub użytkowania.
Uszkodzenia powstałe na skutek wadliwego działania sieci zasilającej, do której
urządzenie jest przyłączone.
Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu lub składowania.
Uszkodzenia powstałe w wyniku czynników zewnętrznych np. wypadek, pożar,
powódź.

6. Utrata gwarancji następuje w wyniku:

Dokonania samowolnej naprawy
Usunięcia tabliczki znamionowej
Usunięcia lub uszkodzenia plomb z obudowy

7. Naprawy gwarancyjnej nie podlegają wady powstałe w wyniku niewłaściwej
obsługi, zainstalowania lub przeprogramowania urządzenia.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

12-miesięczna gwarancja


