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1. PRZEZNACZENIE DETEKTORA GPS

Urządzenie przeznaczone jest do zapewnienia warunków bezpiecznej 
jazdy poprzez uprzedzanie kierowcy o Kamerach Kontrolujących Pręd-
kość, Punktach Kontrolnych, Kamerach na Podczerwień, oraz innych 
niebezpieczeństwach. W tym celu detector korzysta z zainstalowanej 
wcześniej baize danych GPS, która może być aktualizowana za darmo. 
Wraz z dodatkowymi Modułami Laserowym i Radarowym, urządzenie 
może wykryć każdy rodzaj fotoradaru, tym samym zapewniając naj-
lepszą. Produkty są przystosowane do tzw. Ukrytej instalacji poprzez 
kabel, który połączony jest w KIYO GPS U1, wraz ze wskaźnikiem LED, 
oraz dodatkowym głośnikiem.

2. 2. DZIAŁANIE URZĄDZENIA

Po uruchomieniu silnika, urządzenie włącza się i rozpoczyna łączenie z 
satelitami GPS. Krótki sygnał dźwiękowy informuje o udanym połącze-
niu, oraz że urządzenie jest aktywne. Kiedy 
pojazd stoi, detector pokazuje aktualną go-
dzinę, a kiedy jedzie – aktualną prędkość.  
Kiedy zostanie wykryta kamera, urządzenie 
sygnalizuje to kierowcy w danym języku, a 
na wyświetlaczu pojawi się odległość dzie-
ląca go od fotoradaru.

Kierowca może także sam dodać nową “Strefę niebezpieczną” do bazy 
danych urządzenia, na przykład, pojawienie się nowego fotoradaru, 
lub skrzyżowania, które kierowca uzna za niebezpieczne.
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Dzięki dodatkowym modułom Radarowym i Laserowym, KIYO GPS U1 
może wykryć także mobilne fotoradary. Moduły te można zamonto-
wać w sposób niewidoczny w różnych częściach pojazdu.
KIYO GPS U1 posiada tzw. cichą instalację, co oznacza, że może być 
zamontowany w lub pod tablicą rozdzielczą. W takich przypadkach 
za stabilne połączenie z satelitą odpowiada dodatkowa antenna GPS.
Jeśli urządzenie jest zamontowane pod, lub za tablicą rozdzielczą, ale 
nie jest wystarczająco głośne, dodatkowy głośnik i kabel podniosą 
głośność. 
Urządzenie może zostać całkowicie ukryte w lub pod tablicą rozdziel-
czą, ponieważ indykator LED kabla, oraz alarmy dźwiękowe razem 
dają kierowcy idelane ostrzeżenie zarówno audio, jak i wizualne. 

3. STRONA PRAWNA

Punkt (3) § 3 Wegierskiego Kodeksu Drogowego stanowi, że: Zabro-
nione jest zapobieganie, zakłócanie, lub blokowanie pomiarów pręd-
kości ekzekwowanych przez odpowiednie organy. Urządzenia, które 
przewidują, że taki pomiar nastąpi, NIE są tutaj uwzględniowne”. 
Urządzenie daje kierowcy jedynie ostrzeżenie, w celu uniknięcia prze-
kroczenia prędkości, lecz w żaden sposób nie blokuje, zakóca, lub 
ingeruje w działanie kamer. Zawsze przestrzegaj ograniczeń prędkości, 
oraz zawsze prowadź samochód w sposób odpowiedni do warunków 
na drodze, oraz pogodowych! Przed korzystaniem z urządzenia zagra-
nicą zapoznaj się z lokalnym kodeksem ruchu drogowego!
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4. MONTAŻ

a) Akcesoria

Taśma z rzepem

Moduł  
detektora

Odbiornik  
GPS

Dodatkowy 
głośnik

Część główna

Kabel do zapalniczki 
(z zapasowym 

bezpiecznikiem)

Kabel USB Instrukcja obsługi

Akcesoria dodatkowe

Dodatkowy 
kabel 

Moduł laserowy można zamontować w tablicy rejestracyjnej
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b) Idealne miejsce na detektor

Dla jak najwięszkej efektywności upewnij się, że część z logo jest 
ustawiona w stronę nieba. Pamiętaj, że metaliczne elementy mogą 
zakłócać połączenie pomiędzy detektorem, a satelitami, w związku z 
czym upewnij się, że takowe nie znajdują się powyrzej urządzenia. Nie 
umieszczaj urządzenia w sposób ograniczający widoczność kierowcy, 
a także jeśli istnieje ryzyko uszkodzenia go poprzez nagłe spadnięcie. 
Jeśli chcesz, aby urządzenie zostało zamontowane poniżej kokpitu, 
lub dokładnie w nim, dodatkowy odbiornik GPS zapewni stabilne 
połączenie pomiędzy satelitami, a GPSem.
UWAGA! Jeśli przednia szyba samochodu jest metaliczna, detektor 
będzie działał poprawnie tylko z dodatkowym odbiornikiem GPS, 
ponieważ metaliczne element mogą zakłócać połączenie z sate-
litami.

c) Opcje montażu 

Montaż na przedniej szybie
• Wybierz idealne miejsce i uprzątnij je.
• Usuń folię ochronną z Taśmy z rzepem i 

zamocuj na urządzeniu.
• Usuń folię ochronną z Taśmy z rzepem i zamontuj urządzenie na 

wcześniej wybranej i oczyszczonej powierzchni
• Połącz urządzenie gniazdko do zapalniczki poprzez kabel
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Ukryty montaż

Urządzenie wyświetla informację o zagrożeniu i daje również sygnał 
dźwiękowy w tym samym czasie, zatem może być zamontowane w 
ukrytych częściach pojazdu. Jest wiele moejsc, które mogą zostać 
wykorzystane do tego celu, np. schowek, pod środkową konsolą, w 
częściach podłokietnika, a nawet poniżej deski rozdzielczej. Po wy-
braniu odpowiedniego miejsca, postępuj według punktów w części 
“Montaż do deski rozdzielczej”. 

W przypadku ukrytego montażu odbiornik GPS potrzebuje także od-
powiednio silnego połączenia pomiędzy detektorem GPS, a satelitami. 
Dla lepszych relutatów odbiorniki powinny zostać zamontowane w 
niższych częsciach przedniej szyby. Jeśli szyba jest metaliczna, od-
biorniki powinny zostać zamontowane na przedniej części zderzaka. 

d) Programowanie urządzenia

Podłącz urządzenie do zapalniczki papierosowej w pojeździe (DC12-
24V) za pomocą kabla do zapalniczki. Jeśli gniazdo posiada stały dostęp 
do prądu, Detektor będzie działał nawet, gdy pojazd nie będzie się 
poruszał. W takim przypadku jednak urządzenie będzie ciągnęło więcej 
baterii, zatem po użyciu należy je wyłączyć. Jeśli gniazdo podłączone 
jest do obwodu zapłonowego, Detektor wyłączy się, gdy obwód zosta-
nie przerwany, zatem nie będzie ciągnął baterii. 

Dodatkowy moduł radarowy

Dodatkowy radar modułowy może zostać podłączony do gniazda  
RADAR. Dzięki temu urządzenie może wykrywać radary przenośne, 
oraz wykrywające prędkość w tym samym czasie. 
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Dodatkowy kabel komunikacyjny może zostać podłączony do gniazda 
COM. Kabel ten łączy urządzenie z dodatkowym modułem lasero-
wym, co możliwia wychwytywanie laserowych punktów pomiaru 
prędkości. Urządzenie można całkowicie ukryć pod deską rozdzielczą, 
ponieważ sygnalizator LED, oraz alarmy dźwiękowe dadzą kierowcy 
idealne ostrzeżenie audiowizulane. 
W momencie gdy moduł laserowy zostanie podłączony, ostrzeżenia 
zostaną puszczone przez głośnik jednoski GPS, sygnalizatora LED, oraz 
na wyświetlaczu. Jeśli urządzenie będzie ukryte pod deską rozdzielczą, 
a sygnał głosowy nie będzie wstarczająco głośny, wówczas należy 
wyregulować głośność sygnału.

Przycisk 
MENU

Przycisk MODE 

Wyświetlacz

Gniazdo mocy 

Gniazdo USB
Głośność

Gniazdo anteny GPS

Detektor radarów 
Gniazdo modułowe Port komunikacyjny
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Zewnęrzna antena GPS może zostać podłączona do gniazda GPS ANT, 
co jest ważne gdy część główna jest zamontowana w sposób ukryty, 
lub gdy przednia szyba jest metaliczna i tym samym blokuje sygnały 
GPS. W innych przypadkach zewnętrzna antena może być montowana 
także za przednim zderzakiem. 
Za pomocą pokrętła PWR/VOL można regulować głośność oraz wy-
łączyć urządzenie. 
Za pomocą kabla USB dołączonego do zestawy możesz aktualizo-
wać wersję oprogramowania, bazy danych, oraz pakiety językowe 
GPS. Aktualizacje i instrukcje są dostępne na stronie internetowej 
producenta.

e) Włączanie detektora 
Urządzenie włącza się po uruchomieniu silnika, oraz zaczyna od razu 
szukać połączenia z satelitami GPS. Wyświetla się  na wyświe-
tlaczu, w momencie połączenia informacja ta znika i urządzenie rozpo-
czyna pracę. Kiedy pojazd stoi, urządzenie pokazuje aktualną godzinę, 
a gdy się porusza – aktualną prędkość. Kiedy jakaś kamera zostajnie 
wychwycona, urządzenie daje znak kierowcy w odpowiednim języku, 
a na wyświeltaczu pojawia się odległość do radaru. 
Czas, jaki potrzebuje GPS, aby znaleźć wszystkie sygnały podczas 
pierwszego uruchomienia może być różny w zależności od warun-
ków pogodowych takich jak wilgotność powietrza oraz temperatura. 
Z kolei w mieście, sygnały odbijające się od poszczególnych obiektów 
mogą wydłużyć czas odnajdywania się. 
Podczas jazdy w tunelach, lub w pobliżu wysokich budynków, urządze-
nie może stracić połączenie z satelitami, wówczas na wyświetlaczu po-
jawi się ponownie , ale po jakimś czasie połączenie wróci samo.   
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UWAGA! Bez połączenia GPS większość funkcji urządzenia jest  
niekatywnych.

5. KORZYSTANIE Z DETEKTORA GPS

a) Przyciski detektora GPS 

Przycisk MENU
• Jedno krótkie przyciśnięcie:
• Włączanie pierwszego menu ustawień.
• Każde kolejne krótkie przyciśnięcie:
• Przeskakiwanie do kolejnych fukncji ustawień.
• Po 10 s. bez żadnych aktywności, urządzenie automatycznie  

wyjdzie z menu ustawień.

Przycisk MODE
1) Jedno krótkie przyciśnięcie:

przy połączeniu z Modułęm Radarowym, jedno krótkie przy-
ciśnięcie spowoduje wykrywanie na paśmie K, lub wyłączenie 
tej opcji.

2) Dodawanie / usuwanie współrzędnych użytkownika
• Podczas jazdy (powyżej 10km/h (6.21mph) oraz z połącze-

niem GPS) wciśnij przycisk MODE, aby dodać swoją aktualną 
lokalizację do Współrzędnych Użytkownika. Punktami tymi 
mogą być np. miejsca z fotoradarami, które nie znajdowały 
się wcześniej w baize danych. Urządzenie zapisze nowe dane 
w odpowednim języku. Maksymalna liczba takich współrzęd-
nych wynosi 50.
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• Wcześniej dodane Współrzędne mogą zostać usunięte na 
dwa sposoby. Pierwszą opcją jest zamknięcie zapisanych 
już współrzędnych, poczekanie aż urządzenie poda sygnał 
ostrzegawczy i wciśnięcie przycisku MODE w celu usunięcia 
odpowiednich współrzędnych. Urządzenie poinformuje Cię, 
jeśli współrzędne zostaną usunięte. Funkcja ta działa tylko 
przy włączonym GPSie i przy prędkości 10km/h (6.21 mph). 
Wszystkie zachowane Współrzędne Użytkownika mogą zostać 
usunięte w menu USUWANIE DANYCH FABRYCZNYCH.

3) Włączanie, lub wyłączanie funkcji w Ustawieniach.
4) Poprzez włączenie i przytrzymanie przycisku MODE przez 4 

s. Detektor Radarowy może zostać włączony, lub wyłączony. 
Tekst na wyświetlaczu, oraz sygnał dźwiękowy poinformują o 
aktywacji i dezaktywacji. 

b) Funkcje detektora GPS
Różne funkcje detektora GPS moga być modyfikowane za pomocą 
menu systemowego, za pomocą przycisków MENU i MODE.

UWAGA!

Podczas niektórych aktualizacji oprogramowania niektóre punkty w 
menu mogą ulec zmianie. Dla lepszego działania urządzenia zawsze 
korzystaj z instrukcji z naszej strony internetowej. 



10

c) Funkcje detektora GPS

1 Wyciszenie Smart Radar (w oparciu o prędkość) (domyślnie: 50) 

Wyciszenie Smart Radar zmniejsza liczbę fałszywych alarmów jeśli Moduł 
Detektora Radarowego jest połączony z Detektorem GPS. Przy aktywnym 
połączeniu GPS urządzenie da sygnał ostrzegawczy tylko wtedy, gdy kie-
rowca przekroczy wczęsniej ustawiony limit prędkości. 

Wyświetlacz Funkcja

  Limit prędkości: 10-100 km/h (6,21-62,14 mph)

Wyłączanie funkcji Wyciszenie Smart
Tryb miejski: ogranicza wykrywania sygnałów 
radarowych 

2 Wyciszenie Smart Laser (Domyślnie: OFF) 
yciszenie Smart Laser zmniejsza liczbę fałszywych alarmów jeśli Moduł 
Detektora Laserowego jest połączony z Detektorem GPS. Przy aktyw-
nym połączeniu GPS urządzenie da sygnał ostrzegawczy tylko wtedy, gdy  
kierowca przekroczy wczęsniej ustawiony limit prędkości.

Wyświetlacz Funkcja

  Limit prędkości: 10-100 km/h (6,21-62,14 mph)

Wyłączanie funkcji Wyciszenie Smart

3 Alarm prędkości (Domyślnie: ON) 

Detektor GPS monitoruje prędkość pojazdu w momencie gdy zbliża się on 
do fotoradaru. Jeśli tak funkcja jest włączona, urządzenie automatycznie 
ostrzeże kierowcę w przypadku przekroczenia prędkości, nawet jeśli 
kierowca przekroczy ją tylko o 1km/h. W tym miejscu może włączyć, 
lub wyłączyć tę fukcję, co więcej, może ustawić minimalną wartość, po 
przekroczeniu której urządzenie da Ci sygnał ostrzegawczy. 
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Wyświetlacz Funkcja

Alarm prędkości: OFF

Alarm prędkości pozyżej +1 km/h
Alarm prędkości powyżej +5 or +10 km/h

4 Ustawienie GMT (domyślnie: +1) 
Strefy czasowe nie są aktualizowane automatycznie w menu Strefa  
Czasowa; aktualna godzina musie zostać wpisana ręcznie. Wegierskie  
ustawienia godziny: Czas lokalny: GMT +1; Strefa czasowa: GMT +2.

Wyświetlacz Funkcja

Wyświetlaczing GMT

 és  között Ustawienia Strefy Czasowej

5 Baza danych Lokalizacji fotoradarów stałych (Domyślnie: ON) 
Baza danych zawiera informacje o lokalizacji stałych fotoradarów, oraz 
kamer na podczerwień, włączając w to węgierskie bramki VÉDA.

Wyświetlacz Funkcja

Wskazywanie fotoradarów: ON

Wskazywanie fotoradarów: OFF

6 Baza danych punktów pomiarów prędkości (Domyślnie: ON) 
Baza danych zawiera lokalizacje punktów pomiarów prędkości. 

Wyświetlacz Funkcja

Wskazywanie punktów: ON

Wskazywanie punktów: OFF
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7 7 Baza danych kamer na podczerwień (Domyślnie: ON) 
Baza danych zawiera lokalizacje kamer na podczerwień, kamer dla auto-
busów, oraz kamer policyjnych.

Wyświetlacz Funkcja

Wskazywanie kamer: ON

Wskazywanie kamer: OFF

8 Niebezpieczne punkty (Domyślnie: ON) 
Baza danych zawiera lokalizacje z niebezpiecznymi skrzyżowaniami, oraz 
przejazdami kolejowymi, itp.

Wyświetlacz Funkcja

Wskazywanie niebezpiecznych miejsc: ON

Wskazywanie niebezpiecznych miejsc: OFF

9 SRA – Aktywacja Smart Radar (Domyślnie: ON) 
Poprzez uruchomienie, liczba fałszywych alarmów może zostać zmniej-
szona, ponieważ urządzenie będzie wskazywało tylko wcześniej zapisane 
radary.

Wyświetlacz Funkcja

Aktywacja Smart Radar: ON

Aktywacja Smart Radar: OFF

⓾ SLM – Wyciszenie Smart Laser (Domyślnie: OFF) 
Wyciszenie Smart Laser zmniejsza liczbę fałszywych alarmów jeśli Moduł 
Detektora Laserowego jest połączony z Detektorem GPS. Przy aktywnym 
połączeniu GPS urządzenie da sygnał ostrzegawczy tylko wtedy, gdy kie-
rowca przekroczy wczęsniej ustawiony limit prędkości.
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Wyświetlacz Funkcja

Wyciszenie Smart Laser: ON

Wyciszenie Smart Laser: OFF

⓫ Baza danych elektronicznych bramek poboru opłat HU-GO 
Domyślnie: ON) 

Baza danych zawiera lokalizacje elektronicznych bramek poboru opłat 
HU-GO.

Wyświetlacz Funkcja

Wskazywanie bramek HU-GO: ON

Wskazywanie bramek HU-GO: OFF

⓬ Wyświetlanie średniej prędkości
Pokazuje średnią prędkość liczoną od włączenia urządzenia. 

Wyświetlacz Funkcja

  Wyświetlanie średniej prędkości.

⓭ Wyświetlanie maksymalnej prędkości
Pokazuje maksymalną prędkość zmierzoną od ostatniej aktualizacji urzą-
dzenia

Wyświetlacz Funkcja

  Wyświetlanie maksymalnej prędkości

⓮ Alarm odległości (Domyślnie: 500m)
Zalecane: 750m na drogach szybkiego ruchu, 250m w miastach i 500m w 
przypadku wymieszania obu.

Wyświetlacz Funkcja

Pokazuje menu alarmu odległości.

  Ustawienia alarmu odległości 
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⓯ Zmiana jednostki prędkości (Domyślnie: km/h)
W tym miejscu możesz zmienić jednostkę w jakiej pokazywana jest  
prędkość pomiędzy km/h i mph

Wyświetlacz Funkcja

Zmiana jednostki prędkości na km/h.

Zmiana jednostki prędkości na mph

⓰ Dźwięk kluczyka (Domyślnie: ON) 
Dźwięk kluczyka może być włączony lub nie.

Wyświetlacz Funkcja

Dźwięk kluczyka: ON

Dźwięk kluczyka: OFF

⓱ Wykrywanie pasma X-band (Domyślnie: OFF) 
W tym miejscu możesz włączyć lub wyłączyć funkcję pozwalającą, aby 
moduł Radar Detector wykrywał pasmo X-band, lub nie.

Wyświetlacz Funkcja

X-band: ON

X-band: OFF

⓲ Wykrywanie pasma K-band (Domyślnie: OFF)
W tym miejscu możesz włączyć lub wyłączyć funkcję pozwalającą, aby 
moduł Radar Detector wykrywał pasmo K-band, lub nie.

Wyświetlacz Funkcja

K-band: ON

K-band: OFF
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⓳ Wykrywanie pasma KA-band (Domyślnie: ON)
W tym miejscu możesz włączyć lub wyłączyć funkcję pozwalającą, aby 
moduł Radar Detector wykrywał pasmo KA-band, lub nie.

Wyświetlacz Funkcja

Ka-band: ON

Ka-band: OFF

⓴ Monitorowanie zewnętrznego modułu laserowego (Domyślnie: OFF)
Jeśli używasz zewnętrznego modułu laserowego funkcja ta musi być aktywna, 
aby można było połączyć detektor GPS i moduł. Jeśli moduł zewnętrzny jest 
wyłączony, ma awarię, lub połączenie zostanie przerwane, detector GPS 
natychmiast o tym zaalarmuje. 

Wyświetlacz Funkcja

Monitorowanie zewnętrznego modułu laserowego : ON

Monitorowanie zewnętrznego modułu laserowego : OFF

㉑ 21 Powitań (Domyślnie: OFF) 
W tym miejscu możesz włączyć lub wyłączyć funkcję, która pozwala, aby po 
włączeniu urządzenie przywitało Cię w wybranym języku, lub nie.

Wyświetlacz Funkcja

Powitanie: ON

Powitanie: OFF

㉒ Wersja oprogramowania
W tym miejscu możesz sprawdzić jaka jest aktualna wersja oprogramo-
wania urządzenia.

Wyświetlacz Funkcja

Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania. 
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㉓ Wersja bazy danych
W tym miejscu możesz sprawdzić jaki jest numer wersji bazy danych 
urządzenia.

Wyświetlacz Funkcja

Wyświetlanie numeru wersji bazy danych.

㉔ Współrzędne użytkownika
W tym miejscu możesz sprawdzić zapisane Współrzędne Użytkownika.

Wyświetlacz Funkcja

  Wyświetlanie Współrzędne Użytykownika 
od 1 do 50 ze współrzędnymi GPS.

㉕ Resetowanie ustawień fabrycznych 
Wraz z ta opcją wszystkie Współrzedne Użytkownika, oraz ustawienia 
fabryczne zostaną odzyskane. Proces ten można rozpocząć poprzez 
przyciśnięcie przycisku MODE, usłyszymy krótki dźwięk, a tekst   
wyświetlaczu poinformuje nas, że operacja się rozpoczęła. Po przywróce-
niu ustawień fabrycznych, urządzenie wyjdzie z menu ustawień.

Wyświetlacz Funkcja

Usuwanie Współrzędnych Użytkownika I 
odzyskiwanie ustawień fabrycznych. 
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YGNAŁY DŹWIĘKOWE I WIZUALNE 

 WYŚWIE-
TLACZ LED OPIS DŹWIĘK

1 
URUCHAMIANIE

Mrugające 
żółte światło

Szukanie 
sygnału GPS

Aktywacja detektora 
GPS

2 
PODCZAS JAZDY (KIEDY ŻADNE INNE SYGNAŁY NIE SĄ WYŚWIETLANE)

Nieprzerwane  
zielone światło

Aktualna 
prędkość 

Brak sygnału 
dźwiękowego

3 

GDY SAMOCHÓD STOI
(KIEDY ŻADNE INNE SYGNAŁY NIE SĄ WYŚWIETLANE)

Nieprzerwane 
zielone światło Czas GPS Brak sygnału 

dźwiękowego

4 

PODCZAS ZBLIŻANIA DO KAMERY PRĘDKOŚCI  
(PONIŻEJ LIMITU PRĘDKOŚCI)

Nieprzerwane 
żółte światło

Pozostały 
dystans

Uwaga! Przed Tobą 
Kamera prędkości!

5 
PODCZAS ZBLIŻANIA SIĘ DO STREFY POMIARU PRĘDKOŚCI

Nieprzerwane 
żółte światło

Pozostały 
dystans

Zwolnij, Przed Tobą 
Kamera prędkości!

6 

PODCZAS ZBLIŻANIA SIĘ DO KAMERY NA PODCZERWIEŃ

Nieprzerwane 
żółte światło

Pozostały 
dystans

Uwaga! Przed Tobą 
strefa pomiaru 

prędkości!”

7 

UWAGA! PRZED TOBĄ KAMERA NA PODCZERWIEŃ!

Nieprzerwane 
żółte światło

Pozostały 
dystans

Uwaga! Przed 
Tobą kamera na 
podczerwień!
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PODŁĄCZENIE DETEKTORA GPS DO  
ZEWNĘTRZNEGO MODUŁU LASEROWEGO 

(element dodatkowy, nie zawiera go pakiet podstawowy)

1. PRZEZNACZENIE MODUŁU LASEROWEGO

Wraz z zewnętrznym Modułem Laserowym, detector GPS będzie w 
stanie wykryć – a czasem nawet zablokować – fotoradary laserowe, 
oraz kamery. Ostrzeżenia od tych dwóch urządzeń sprawiąm, że pro-
wadzenie samochodu stanie się o wiele bezpieczniejsze. Moduł lase-
rowy można zamontować w ramie uchwytu do tablicy rejestracyjnej.

2. OBSŁUGA MODUŁU LASEROWEGO

Wiele typów Modułów Laserowych można połączyć z detektorem 
GPS, niemniej jednak zawsze należy to sprawdzić w instrukcji obsługi 
danego modułu. Poniżej opiszemy specjalne sygnały detektora GPS, 
które świadczą, że moduł laserowy jest podłączony.
UWAGA! Po niektórych aktualizacjach oprogramowań pewne 
funkcje mogą ulec zmianie. W celu odpowiedniego korzystania z 
urządzenia, zawsze używaj instrukcji z naszej strony internetowej.

3. AKTYWACJA MODUŁU LASEROWEGO

Po zainstalowaniu kompatybilnego zewnętrznego modułu laserowego 
(w oparciu o instrukcje w podręczniku użytkownika danego urządze-
nia), podłącz jeden koniec przewodu komunikacyjnego do gniazda 
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COM wykrywacza GPS, po czym podłącz drugi koniec do jednostki 
centralnej modułu laserowego.
Jeśli moduł laserowy został poprawnie zainstalowany i jest podłą-
czony do źródła zasilania, kabel zasilający wykrywacz GPS z gniazda 
zapalniczki nie będzie potrzebny, gdyż będzie on zasilany z samego 
modułu laserowego. Dla jak najlepszej wydajności niektórych funkcji 
(Inteligentny Zagłuszacz Laserów SLM, Alarm Fotoradarów), wyjmij 
głośnik modułu laserowego (jeśli istnieje), gdyż ostrzeżenia audiowi-
zualne pochodzić będą z samego wykrywacza GPS.
Wskaźniki LED modułu laserowego nie będą potrzebne, gdyż dioda 
LED samego przewodu komunikacyjnego będzie pokazywać ostrze-
żenia.
Po pomyślnym połączeniu urządzeń ze sobą i ze źródłem zasilania, w 
układzie menu wykrywacza aktywować należy funkcję “Monitorowa-
nie zewnętrznego modułu laserowego”.
Po włączeniu funkcji “Monitorowanie zewnętrznego modułu la-
serowego” wykrywacz GPS pokaże ostrzeżenie “Brak połączenia z 
modułem zewnętrznym” w następujących przypadkach: połączenie 
pomiędzy urządzeniami nie jest prawidłowo zainstalowane; prze-
wód komunikacyjny jest odłączony od jednego z urządzeń; moduł 
laserowy jest w trybie offline; nastąpiła awaria bądź uszkodzenie 
modułu laserowego.
Jeśli urządzenia są prawidłowo połączone, po inicjalizacji wykrywacz 
GPS pokaże wybrany stan modułu laserowego (tryb aktywny, tryb 
pasywny, tryb wspomagania parkowania) 
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4. SYGNAŁY MODUŁU LASEROWEGO

Tryby:
Jeśli urządzenia są prawidłowo połączone, po inicjalizacji wykrywacz 
GPS pokaże wybrany stan modułu laserowego. Dostępne są następujące 
tryby: „aktywny”, „pasywny”, a po pewnym czasie nieaktywności tryb 
„wspomagania parkowania”. Ciągłe światło zielone wskazuje na pomyślne 
połączenie GPS; migające żółte światło LED oznacza, że urządzenie wyszu-
kuje połączenia GPS. Moduł laserowy pracować będzie bez nawiązanego 
połączenia GPS.

Rozmaite funkcje wykrywacza GPS (Alarm Fotoradarów, Inteligentny  
Zagłuszacz Laserów SLM) wyciszają jedynie dźwięk alarmów, wskaźnik LED 
oraz wyświetlacz wykrywacza GPS nadal będą pokazywać ostrzeżenia. 

Sygnały trybów:

WYŚWIETLACZ DŹWIĘK LED

Tryb aktywny Zielony lub żółty 

Tryb bierny Zielony lub żółty 

Uruchamianie astystenta  
parkowania

Zielony lub żółty 

Ostrzeżenia operacyjne:
Jeśli aktywna jest funkcja „Monitorowanie zewnętrznego modułu lasero-
wego”, wykrywacz GPS monitorować będzie stan baterii oraz połączenie 
między modułem zewnętrznym i czujnikami. Jeśli połączenie zostanie 
zakłócone, urządzenie poinformuje kierowcę o aktualnym problemie.
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WYŚWIETLACZ DŹWIĘK LED

  Brak połączenia z modułem 
zewnętrznym 

Krótki czerwony 
sygnał

Niski poziom baterii Ciągły czerwony 
sygnał 

Czujnik nie jest podłączony Ciągły czerwony 
sygnał

Awaria przedniego czujnika nr 1 Krótki czerwony 
sygnał

Awaria przedniego czujnika nr 2 Krótki czerwony 
sygnał

Awaria przedniego czujnika nr 3 Krótki czerwony 
sygnał

Awaria przedniego czujnika nr 4 Krótki czerwony 
sygnał

Awaria tylnego czujnika nr 1 Krótki czerwony 
sygnał

Awaria tylnego czujnika nr 2 Krótki czerwony 
sygnał

Awaria tylnego czujnika nr 3 Krótki czerwony 
sygnał

Awaria tylnego czujnika nr 4 Krótki czerwony 
sygnał
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Riasztások

WYŚWIETLACZ DŹWIĘK LED

Awaria przedniego lasera Czerwony- 
niebieski 

Awaria tylnego lasera Czerwony- 
niebieski

Przeszkoda z przodu Mrygające żółte

Przeszkoda z tyłu Mrygające żółte

Aktualizacja oprogramowania modułu laserowego
Oprogramowanie modułu laserowego aktualizowane jest niezależnie od 
wykrywacza GPS. Aby zaktualizować oprogramowanie modułu, będziesz 
potrzebował pamięci USB. Wykrywacz GPS powiadomi kierowcę również 
o niezbędnych aktualizacjach modułu.

WYŚWIETLACZ DŹWIĘK LED

W trakcie aktualizacji  
(nie wyłączaj urządzenia!))

�zybkie  
mrygające  
czerwone światło

Aktualizacja ukończona pomyślnie 
(włącz urządzenie i usuń pendrive) 

Jednostajne  
czerwone światło 

Aktualizacja nieukończona lub brak 
pliku do aktualizacji na pendrive

Wolne mrygające 
czerwone światło




