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Uwaga: 
Upewnij się, że wyświetlacz jest łatwo widoczny z pozycji 
kierowcy. 
 

 
Kontroler (panel sterujący) 
 

1. Wybierz we wnętrzu pojazdu najlepsze miejsce dla kontrolera 
(dobrze żebyś skonsultował wybór z klientem) 

2. Za pomocą dwustronnie klejącej taśmy umieszczonej na tyle 
kontrolera zainstaluj go. W tym celu usuń papierową osłonkę i 
przyciśnij go do gładkiej powierzchni (pamiętaj by ją 
wcześniej odtłuścić). 

3. Poprowadź przewód łączący i podłącz wtyczkę do gniazda 
interfejsu z opisem „Controller” 

 
Uwaga: 
Upewnij się, że wyświetlacz jest łatwo widoczny z pozycji 
kierowcy. 
 
G – Głośnik ze wzmacniaczem 
 
1. Wybierz we wnętrzu pojazdu najlepsze miejsce dla głośnika 

(dobrze abyś skonsultował wybór z klientem) 
 

Uwaga: 
Głośnik emituje wystarczająco silny dźwięk aby był 

słyszalny także gdy będzie zainstalowany pod deską rozdzielczą 
w niewidocznym miejscu 

 
2. Zamontuj uchwyt głośnika za pomocą załączonych akcesoriów. 
3. Podłącz przewód głośnika (standardowa wtyczka słuchawkowa) 

do gniazda interfejsu opisanego „Speaker” 
4. Podłącz przewód oznaczony (+) do zasilania „po kluczyku” w 

skrzynce bezpieczników, a przewód oznaczony (-) do masy. 

 
 

TEST 
 
Po poprawnej instalacji wszystkich komponentów: 
1. Włącz zasilanie zapłonu za pomocą kluczyka 
2. Włącz STI-R za pomocą przycisku PWR w kontrolerze 
3. Urządzenie przejdzie przez sekwencję startową 
4. Jeśli wyświetlony zostanie jakiś komunikat błędu – zajrzyj do 

instrukcji użytkownika. 
 
 
Uwaga: 

Jeśli nie jesteś pewien jak dokonać instalacji to 
skontaktuj się z dystrybutorem. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń urządzenia 
wynikłych z błędnej instalacji 

F 

 
PROFESJONALNY WYKRYWACZ RADARÓW 

 

 
 

 
 
 

INSTRUKCJA INSTALACJI 
 
 

Wyłączny autoryzowany dystrybutor w Polsce: 
 

JTK 
ul. Płytowa 1 

03-046 Warszawa 
 

tel. (509) 099-079 
info@betronics.pl 

 
www.beltronics.pl 

 



Instrukcja instalacji STi-R 

Wer. 1.00.00 Str. 2 z 4 © 2008 Beltronics.pl 

 
 
Odbiornik sygnałów radarowych i laserowych 
 

 
1. Ustal najlepsze miejsce dla odbiornika. Zazwyczaj najlepsze 

miejsce znajduje się poniżej zderzaka na atrapie przedniej 
(grillu). By uzyskać najlepszą czułość zainstaluj odbiornik 
poziomo tak by miał nieskrępowany „widok” na drogę. 

2. Używając załączonych akcesoriów zaznacz położenie otworów 
i, jeśli to potrzebne to wywierć otwory pilotujące. Najlepiej 
kilkakrotnie sprawdź wybrane miejsce montażu (szczególnie to 
czy zmieści się tam odbiornik) ZANIM zaczniesz wiercić. 

3. Zamontuj odbiornik z użyciem załączonych akcesoriów. (Jeśli 
używasz uchwytu poziomującego – w pierwszej kolejności 
przymocuj odbiornik do niego, następnie uchwyt do pojazdu) 

 
Uwagi: 
1. Pod żadnym pozorem nie wykonuj żadnych otworów 

w odbiorniku. 
2. Uważnie wybierz miejsce montażu zanim zaczniesz wiercić. 
3. Wszystkie przewody poprowadź z dala od ruchomych 

elementów oraz źródeł ciepła (chłodnica, elementy wydechu, 
itp.) 

4. NIE PRZYCINAJ, NIE SZTUKUJ ani NIE SKRĘCAJ przewodów 
połączeniowych. 

 
Przewód łączący odbiornika 
 

1. Podłącz przewód do odbiornika 
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2. Poprowadź przewód do przegrody i umocuj za pomocą 
załączonych opasek zaciskowych. 

3. Przeprowadź przewód do wnętrza pojazdu. Jeśli nie ma 
odpowiedniego przepustu, wywierć otwór o średnicy 10mm-
11mm. 

4. Podłącz wtyczkę przewodu do gniazdka opisanego „Front 
Receiver” (przedni odbiornik) w interfejsie. 

5. Wciśnij osłonkę (umieszczona na kablu odbiornika) w otwór 
przegrody tak by uszczelniła otwór. Jeśli zachodzi taka 
potrzeba użyj dodatkowo uszczelniacza silikonowego (nie 
załączony) 

 
Uwagi: 
1. Połączenie odbiornika z przewodem musi znajdować się w 

suchym miejscu pod maską 
2. Zanim wywiercisz otwór w przegrodzie uważnie sprawdź czy 

nie uszkodzisz innych przewodów, rurek lub innych ważnych 
elementów. 

3. Wszystkie przewody poprowadź z dala od ruchomych 
elementów oraz źródeł ciepła (chłodnica, elementy wydechu, 
itp.) 

4. NIE PRZYCINAJ, NIE SZTUKUJ ani NIE SKRĘCAJ przewodów 
połączeniowych. 

 
 
Interfejs 
 

1. Zainstaluj interfejs pod deską rozdzielczą za pomocą 
załączonych opasek zaciskowych. NIE MONTUJ INTERFEJSU W 
PRZEGRODZIE SILNIKA. 

2. Podłącz czarny przewód (-) do masy, a przewód z czerwonym 
paskiem (+) do zasilania +12V „po kluczyku” (Jeśli STI-R 
zostanie pozostawiony w pozycji włączonej („on”) będzie 
automatycznie załączał się i wyłączał wraz z silnikiem). 

W razie potrzeby użyj niebieskiego konektora 3M (załączony) 
by podpiąć się do istniejącego obwodu. 

3. Podłącz do Interfejsu przewody odbiornika, wyświetlacza i 
kontrolera. (Upewnij się, że podłączyłeś każdy z przewodów 
zgodnie z oznaczeniami gniazd) 

 
 
Dyskretny wskaźnik LED (opcja) 
 

1. Wywierć otwór o średnicy 6mm (1/4”) i zainstaluj uchwyt 
diody LED 

2. Wsuń od tyłu diodę LED w uchwyt. 
3. Podłącz wtyczkę do interfejsu w gniazdo opisane „Concealed 

LED Display” 
 

Uwaga: Sens montażu dyskretnej diody jest tylko wtedy gdy z 
pozycji kierowcy nie jest widoczny wyświetlacz. 

 
 
Wyświetlacz 
 

1. Wybierz najlepsze miejsce na umieszczenie wyświetlacza we 
wnętrzu pojazdu (dobrze byś skonsultował wybór z klientem) 

2. Za pomocą dwustronnie klejącej taśmy umieszczonej na tyle 
wyświetlacza zainstaluj go. W tym celu usuń papierową 
osłonkę i przyciśnij go do gładkiej powierzchni (pamiętaj by ją 
wcześniej odtłuścić). Możesz także wmontować wyświetlacz w 
deskę rozdzielczą używając załączonego szablonu. Najlepiej 
aby takiego montażu dokonał doświadczony instalator. 

3. Poprowadź przewód połączeniowy i podłącz wtyczkę do 
gniazda oznaczonego „Display” (wyświetlacz) w interfejsie. 
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