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WSTĘP 
Dziękujemy za zakup urządzenia BELTRONICS. 

Twój 975e daje Ci wszystkie zalety wykrywania 
radarów oraz odbioru sygnałów SWS™ - wszystko 
razem wraz z dyskretną, nie rzucającą się w oczy 
instalacją. 

Aby w pełni korzystać z wszystkich zalet Two-
jego 975e przeczytaj uważnie tą instrukcję wraz 
z instrukcją instalacji. 
 
SHADOW TECHNOLOGY® II 
975e wykorzystuje Shadow Technology II co czyni 
go niewykrywalnym przez detektor wykrywaczy 
radarów Interceptor VG-2. Jest to jedyna po-
twierdzona technologia zapobiegająca wykryciu 
przez Interceptor VG-2. 
 
PROGRAMOWALNE FUNKCJE 
1. Automatyczne wyciszenie 

Włączenie tej opcji (ON) powoduje, że po 
chwili sygnalizowania alarmów w sposób stan-
dardowy urządzenie wycisza się i tylko cicho 
„tupie” by informować o dalszym występowa-
niu sygnału. Jeśli opcja ta jest wyłączona, to 
975e sygnalizuje przez cały czas występowania 
sygnału z użyciem ustawionej głośności. Wię-
cej informacji na stronie 5. 

 
2. System ostrzegania o zagrożeniach - Safety 

Warning System (SWS™) 
Twój 975e wykrywa sygnały nadawane w stan-
dardzie SWS i informuje o pracach na drodze, 
niebezpiecznych strefach i innych. Dokładny 
opis alarmów sygnalizowanych przez system 
SWS znajdziesz na stronie 9. 

 
3. Włączanie i wyłączanie pasm X/K/Ka 

W zależności od potrzeb możesz włączyć (ON) 
lub wyłączyć (OFF) każde z obsługiwanych 
pasm: X, K, Ka. Fabrycznym ustawieniem jest 
włączenie wszystkich tych pasm. Więcej in-
formacji na stronie 6. 

 
4. Cztery wąskie segmenty pasma Ka 

Umożliwia niezależną aktywację każdego z 4 
segmentów wąskiego pasma Ka: 34 GHz, 34,3 
GHz, 34,7 GHz i 35,5 GHz. Wąskie pasmo Ka 
jest szczególnie przydatne tam, gdzie nie są 
używane radary pracujące w super szerokim 
paśmie Ka, np. w Polsce. Fabrycznie aktywna 
jest funkcja super szerokiego Ka. Więcej in-
formacji na stronie 6. 
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Opis elementów urządzenia 
 

 
 
 
1. Panel sterujący: ma zwartą budowę i nie-

wielkie wymiary co powoduje, że można 
go łatwo i dyskretnie zainstalować w po-
jeździe. 

2. Przycisk PWR (Zasilanie): Krótkie naci-
śnięcie uruchamia urządzenie. Wciśnięcie 
po raz drugi przerywa sekwencję startową. 

3. Dioda H/C (H-Autostrada, C-miasto): Emi-
tuje zielone światło w trybie autostrado-
wym, żółte w trybie miejskim X. Tryb 
miejski X/K/Ka jest sygnalizowany przez 
przemienne miganie w kolorze zielo-
nym/żółtym poprzedzone stałym emitowa-
niem koloru żółtego. 

4. Przycisk DRK (Jasny, ściemniony, za-
ciemniony): Umożliwia ściemnienie lub 
wyłączenie sygnałów świetlnych umożli-
wiając dyskretną pracę w nocy. Sposób 
alarmowania dźwiękiem nie jest zmieniany 
przez ten przycisk. 

5. Przycisk AUD (Dźwięk-wyciszenie): 
umożliwia ręczne wyciszenie sygnalizowa-
nych alarmów. Przytrzymanie przycisku 
AUD umożliwia regulację głośności. 

6. Przycisk CITY (Miasto/autostrada): 
zmniejsza ilość sygnalizowanych alarmów 
w paśmie X bez utraty czułości. W trybie 
City X/K/Ka zmniejsza ilość sygnalizowa-
nych alarmów we wszystkich pasmach 
(X/K/Ka). 

7. Diody X/K/Ka/SWS: Sygnalizowany alarm 
jest potwierdzany odpowiednią dla jego 
charakteru diodą świecącą. 

8. Wskaźnik siły sygnału (4 diody świecące): 
Kolejne diody włączają się sekwencyjnie w 
miarę wzrostu siły odbieranego sygnału. 

Różne wzory świecenia sygnalizują alarmy 
laserowe i SWS. 

9. Głośnik: emituje wszystkie sygnały dźwię-
kowe. 

10. Antena: zawiera elektronikę odpowie-
dzialną za odbiór sygnałów radarowych. 
Ten element montuje się pod maską na 
przodzie pojazdu. 

11. Przednia część anteny: Część odbiorcza 
anteny. Musi mieć niczym nie skrępowany 
„widok” na drogę przed pojazdem. 

12. Zaślepka gniazda uchwytu szybowego: 
wyjmij zaślepkę by podłączyć uchwyt szy-
bowy 

13. Uwaga! Wersja europejska Beltronics 
V975e przeznaczona jest do wykrywania 
radarów, w związku z tym w konfiguracji 
nie występują odbiorniki laserowe 

 
Opis funkcji 
 
Sekwencja startowa 
Przy każdym włączeniu urządzenia, sygnalizu-
je ono kolejno alarm laserowy, X, K, Ka i SWS. 
Następnie informuje o stanie każdej z 4 funk-
cji: 
1. Automatyczne wyciszenie – klikający ton 

informuje o aktywności funkcji. 
2. SWS – zaświecenie zielone diody „S” po-

twierdza aktywność funkcji. 
3. Pasma X/K/Ka – świecenie odpowiadającej 

pasmu diody informuje o jego aktywności. 
Zaświecenie wszystkich czterech diod sy-
gnalizujących siłę sygnału z jednoczesnym 
włączeniem diody Ka informuje o aktywno-
ści super szerokiego pasma Ka. 

4. Sekcje wąskiego pasma Ka – Przy wyłą-
czonym super szerokim paśmie Ka każda z 
sekcji wąskiego pasma Ka, która jest ak-
tywna sygnalizuje szybkie miganie odpo-
wiadającej mu diody siły sygnału (więcej 
informacji na stronie 6) 

 
 
 
Wciśnięcie przycisku PWR w dowolnym mo-
mencie sekwencji startowej powoduje prze-
rwanie jej i natychmiastowe przejście do sta-
nu gotowości do pracy. 
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Tryb „nauczyciel” 
Ten tryb umożliwia zapoznanie użytkownika z 
dźwiękowymi i świetlnymi ostrzeżeniami ge-
nerowanymi przez wykrywacz. Aktywuje się 
je przez jednoczesne przytrzymanie przyci-
sków AUD oraz CITY, gdy wykrywacz jest włą-
czony. Alarmy dźwiękowe i świetlne będą po-
woli prezentowane w kolejności: Laser, K, X, 
Ka i SWS. Tryb „nauczyciel” prezentuje alar-
my w pętli. Można go przerwać przez wciśnię-
cie przycisku PWR – potwierdzą to dwa sygna-
ły dźwiękowe, po których urządzenie będzie 
włączone i gotowe do pracy. 
 
Pamięć ustawień 
Przy każdym wyłączeniu urządzenia jego stan 
jest zapamiętywany i odtwarzany po włącze-
niu. Dzięki temu nie ma potrzeby ponownej 
konfiguracji urządzenia przy każdym włącze-
niu. 
 
Ostrzeżenie o niskim napięciu zasila-
nia 
Bel 975e nieustannie monitoruje napięcie za-
silania, by mógł pracować z odpowiednią wy-
dajnością. Urządzenie pracuje w zakresie na-
pięć zasilania od 10V do 16V. Jeśli napięcie 
spadnie poniżej 10V zostanie zaświecona dio-
da H/C i będzie emitowany stały sygnał 
dźwiękowy. 
 
Utrata połączenia z anteną 
W przypadku braku prawidłowego połączenia 
z anteną urządzenie włączy miganie diod 
X/K/Ka i zacznie emitować ciągły sygnał 
dźwiękowy. 
 
Sygnalizacja radarów pistoletowych 
Radary pistoletowe nie emitują ciągłej wiązki 
sygnału radarowego, gdyż są włączane tylko w 
momencie pomiaru. Przy wykryciu takiego sy-
gnału zapalana jest na trzy sekundy dioda od-
powiadająca pasmu radaru i migają diody siły 
sygnału. 
 
Przycisk DRK (jasny / przyciemniony / 
zgaszony) 
Przycisk DRK umożliwia przyciemnienie lub 
zgaszenie wszystkich diod LED w urządzeniu. 
By ściemnić diody wystarczy jeden raz wci-

snąć przycisk DRK – potwierdzone zostanie to 
jednym sygnałem dźwiękowym. Wciśnięcie 
przycisku DRK po raz drugi spowoduje całko-
wite wyłączenie diod – tylko dioda H lub C bę-
dzie się delikatnie świeciła dla potwierdzenia, 
że urządzenie jest gotowe do pracy. By po-
nownie włączyć pełną jasność wystarczy po 
raz trzeci wcisnąć przycisk DRK, co zostanie 
potwierdzone dwoma sygnałami dźwiękowy-
mi. Użycie przycisku DRK nie wpływa na sy-
gnalizację dźwiękową w urządzeniu. 
 
Ważne: Jeśli wcisnąłeś przycisk DRK i nie 
usłyszałeś sygnału dźwiękowego, to Twoje 
urządzenie jest ściszone. 
 
Przycisk AUD (wyciszenie / regulacja 
głośności) 
Ręczne wyciszenie dźwiękowej sygnalizacji 
(dotyczy radarów i SWS) 

Niezależnie od ustawienia funkcji automa-
tycznego wyciszenia każdy alarm może zo-
stać ręcznie wyciszony przez wciśnięcie 
przycisku AUD podczas trwania alarmu. 
Przez około 12 sekund urządzenie pozosta-
nie wyciszone. Jeśli po tym czasie sygnał 
nadal będzie występował, to urządzenie 
pozostanie w trybie ręcznego wyciszenia. 

 
Regulacja głośności 

Przytrzymanie przycisku AUD umożliwia re-
gulację głośności urządzenia. Przy uzyska-
niu żądanej głośności wystarczy zwolnić 
przycisk AUD. By zmienić kierunek zmiany 
głośności wystarczy na chwilę puścić przy-
cisk AUD a następnie znów go przytrzymać. 
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Przycisk CTY (miasto/autostrada) 
Tryb Miasto X (City X) służy do efektywnej re-
dukcji dźwiękowych alarmów generowanych 
przez systemy alarmowe, czujniki drzwi au-
tomatycznych i innych urządzeń współdzielą-
cych pasmo X z radarami do pomiaru prędko-
ści – bez jednoczesnej utraty czułości. Takie 
sygnały najczęściej występują w mieście – 
tam właśnie ten tryb doskonale się sprawdza. 
Wciśnięcie przycisku CTY jeden raz załącza 
tryb „Miasto X”, co jest potwierdzone jednym 
sygnałem dźwiękowym oraz zaświeceniem na 
żółto diody H/C. W tym trybie słabe sygnały w 
paśmie X są sygnalizowane dźwiękowo tylko 
po przekroczeniu odpowiedniego poziomu siły 
sygnału. Optyczna sygnalizacja alarmów dzia-
ła niezależnie, co umożliwia dyskretne infor-
mowanie kierowcy. Ponieważ większość fał-
szywych alarmów w paśmie X powodują słabe 
sygnały, to w tym trybie zwykle samochód 
opuszcza strefę ich występowania zanim staną 
się na tyle silne, by wyzwolić alarm dźwięko-
wy. W odróżnieniu od nich sygnały z radarów 
policyjnych są zwykle dużo silniejsze, co wy-
zwala pełną sygnalizację dźwiękową. 

Aktywacja trybu miejskiego X nie wpływa 
na sposób sygnalizacji zagrożeń w innych pa-
smach. 

 
Uwaga: Tryb miejski nie ma wpływu na sy-
gnalizację alarmów SWS 
 
Miasto X/K/Ka 
Tryb Miasto X/K/Ka dostarcza alternatywnej 
metody na podniesienie selektywności (od-
porności na fałszywe alarmy) w pasmach X, K i 
Ka – świetnie nadaje się do użytku w miej-
scach, gdzie poziom zakłóceń mikrofalowych 
jest wysoki i powoduje dużą ilość fałszywych 
alarmów. By uaktywnić tryb Miasto X/K/Ka 
wciśnij dwukrotnie przycisk CTY. Uaktywnie-
nie tej funkcji jest potwierdzone przez na-
przemienne świecenie diody H/C kolorem zie-
lonym i żółtym przez jedną sekundę, po tym 
czasie dioda H/C powraca do ciągłego świece-
nia kolorem żółtym. 

Gdy funkcja ta jest aktywna słabe sygnały 
w paśmie X/K/Ka nie są sygnalizowane dźwię-
kowo aż do osiągnięcia przez nie odpowied-
niego poziomu siły. Sygnalizacja optyczna od-

bywa się bez zmian, co umożliwia zoriento-
wanie się w sytuacji na drodze. 

Wciśnięcie przycisku CTY po raz trzeci 
przełącza wykrywacz w tryb autostradowy. 
Jest to potwierdzone za pomocą dwóch sygna-
łów dźwiękowych i zaświecenie diody H/C w 
kolorze zielonym. 
 
Przywrócenie ustawień fabrycznych 
Możesz powrócić do fabrycznych ustawień gło-
śności, jasności, trybu miejskiego i innych 
funkcji. Możesz to uzyskać włączając wykry-
wacz przyciskiem PWR podczas jednoczesnego 
przytrzymania przycisków AUD i CTY. Po-
twierdzenie powrotu do ustawień fabrycznych 
jest sygnalizowane podwójnym sygnałem 
dźwiękowym, po których urządzenie pozosta-
nie włączone i gotowe do pracy. 
 
Konfiguracja 
 
W zależności od preferencji użytkownika 
można skonfigurować następujące ustawienia: 
automatyczne wyciszenie, aktywność SWS, 
aktywność pasma X, K, super szerokiego Ka, 
aktywność poszczególnych sekcji wąskiego pa-
sma Ka (34GHz, 34,3GHz, 34,7GHz, 35,5GHz) 
 
Automatyczne wyciszenie 

Gdy funkcja ta jest aktywna urządzenie 
po kilkukrotnym zasygnalizowaniu alarmu w 
sposób standardowy przechodzi do cichego 
tonu „tupania”. Pozwala to na cichą sygna-
lizację dalszego występowania sygnału. Tu-
panie staje się coraz szybsze w miarę jak 
wzrasta siła odbieranego sygnału. Funkcja 
automatycznego wyciszenia pozwala na in-
formowanie użytkownika bez zmuszania go 
do ręcznego wyciszania lub zmiany usta-
wienia głośności. 

 
Gdy funkcja automatycznego wyciszenia 
nie jest aktywna, to urządzenie sygnalizuje 
każdy występujący sygnał przez cały czas 
jego obecności. To ustawienie standardowe 
jest przydatne, gdy w kabinie pojazdu jest 
duży hałas. Fabrycznie funkcja ta nie jest 
aktywna. Aktywność funkcji automatyczne-
go wyciszenia jest sygnalizowane przez za-
świecenie wszystkich czterech diod wskazu-
jących siłę sygnału. Nieaktywność funkcji 
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jest sygnalizowana przez miganie tych sa-
mych diod. 

 
System SWS – dioda LED numer 1 
Jeśli funkcja ta jest aktywna, to urządzenie 
komunikuje sygnały z nadajników SWS za po-
mocą alarmów świetlnych i dźwiękowych. Fa-
brycznie funkcja ta jest nieaktywna. 
 
Pasmo X - dioda LED X (fabrycznie włączo-

ne) 
Gdy funkcja ta jest aktywna, to urządzenie 

wykrywa sygnały w paśmie X 
(10,456GHz÷10,6GHz) 
 
Pasmo K – dioda LED K (fabrycznie włączo-

ne) 
Gdy funkcja ta jest aktywna, to urządzenie 

wykrywa sygnały w paśmie K 
(24,050GHz÷24,205GHz) 
 
Super szerokie pasmo Ka – dioda LED Ka 

(fabrycznie wyłączone) 
Gdy funkcja ta jest aktywna, to urządzenie 

wykrywa sygnały w super szerokim paśmie Ka 
(33,4GHz÷35GHz) 
 
Segment 34GHz w wąskim paśmie Ka (Dioda 

LED numer 1) (domyślnie wyłączone) 
Gdy funkcja aktywna – urządzenie wykrywa 
sygnały w paśmie Ka w segmencie 34GHz 

Segment 34,3GHz w wąskim paśmie Ka 
(Dioda LED numer 2) (domyślnie wyłą-
czone) 
Gdy funkcja aktywna – urządzenie wykrywa 
sygnały w paśmie Ka w segmencie 34,3GHz 

Segment 34,7GHz w wąskim paśmie Ka 
(Dioda LED numer 3) (domyślnie wyłą-
czone) 
Gdy funkcja aktywna – urządzenie wykrywa 
sygnały w paśmie Ka w segmencie 34,7GHz 

Segment 35,5GHz w wąskim paśmie Ka 
(Dioda LED numer 4) (domyślnie wyłą-
czone) 
Gdy funkcja aktywna – urządzenie wykrywa 
sygnały w paśmie Ka w segmencie 35,5GHz 

 
Wejście w tryb konfiguracji 

1. Gdy urządzenie jest wyłączone przy-
trzymaj przycisk CTY i włącz urządze-
nie przyciskiem PWR. Usłyszysz krótki 
sygnał dźwiękowy potwierdzający wej-
ście w tryb konfiguracji. 

2. Świecenie odpowiedniej diody potwier-
dza aktywność funkcji. Miganie diody 
oznacza nieaktywność funkcji. 

3. Wybór funkcji do konfiguracji odbywa 
się za pomocą przycisku CTY (do przo-
du) lub DRK (do tyłu). Kolejność funkcji 
konfiguracyjnych jest następująca: 

• Automatyczne wyciszenie (wszystkie 
diody siły sygnału świecą) 

• SWS (dioda „S”) 
• Pasmo X (dioda „X”) 
• Pasmo K (dioda „K”) 
• Super szerokie pasmo Ka (dioda „Ka”) 
• Segment 34GHz wąskiego pasma Ka 

(pierwsza czerwona dioda wskaźnika 
siły sygnału) 

• Segment 34,3GHz wąskiego pasma Ka 
(pierwsza czerwona dioda wskaźnika 
siły sygnału) 

• Segment 34,7GHz wąskiego pasma Ka 
(pierwsza czerwona dioda wskaźnika 
siły sygnału) 

• Segment 35,5GHz wąskiego pasma Ka 
(pierwsza czerwona dioda wskaźnika 
siły sygnału) 

 
4. Zaświecenie diody LED potwierdza ak-

tywność funkcji, miganie diody po-
twierdza nieaktywność funkcji. Przycisk 
AUD służy do zmiany stanu aktywności 
funkcji. 

5. Wyjście z trybu konfiguracji następuje 
po wciśnięciu przycisku PWR, co jest 
potwierdzone dwoma sygnałami dźwię-
kowymi. Po wyjściu z trybu konfiguracji 
urządzenie pozostaje włączone i goto-
we do pracy. 
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Sugerowana konfiguracja pasm 
Dla Polski sugerujemy następujące ustawienie 
aktywnych pasm: 
 

Pasmo X        włączone 
Pasmo K        włączone 
Super szerokie pasmo Ka  wyłączone 
Segment Ka 34GHz    włączony 
Segment Ka 34,3GHz    włączony 
Segment Ka 34,7GHz    wyłączony 
Segment Ka 35,5GHz    wyłączony 
SWS          wyłączony 

 
Uwaga! 
Z powodu ciągłego rozwoju technicznego po 
wydaniu niniejszej instrukcji mogą się pojawić 
w użyciu nowe urządzenia. Zachęcamy do od-
wiedzenia strony importera www.Beltronics.pl 
i sprawdzenia czy nie ma tam nowszych in-
formacji sugerowanej konfiguracji. 
 
WIĘCEJ INFORMACJI 
O RADARACH, LASERACH, SWS 
 
Trzy pasma radarowe 
Trzy pasma mikrofalowe zostały przeznaczone 
przez FCC (Federal Communications Commi-
sion) do wykorzystania przez radary mierzące 
prędkość pojazdów. Są to: 
Pasmo X: 10,45GHz÷10,60GHz (czyli 

10,525GHz ± 75MHz) 
Pasmo K: 24,050GHz÷24,250GHz (czyli 

24,150GHz ± 100MHz) 
Super szerokie pasmo Ka: 33,4GHz÷36,0GHz 

(czyli 34,7GHz ± 1,3GHz) 
 
Pasma X i K są dobrze znane kierowcom, któ-
rzy mają doświadczenie w używaniu wykrywa-
czy radarów. Pierwsze radary pracujące w pa-
śmie X pojawiły się w latach 60-tych XX wie-
ku. W połowie lat 70-tych pojawił się radar 
pracujący w paśmie K i emitujący wiązkę mi-
krofal o mniejszej mocy – więc trudniejsze do 
wykrycia. W roku 1987 FCC zezwoliła na uży-
wanie radarów w paśmie Ka. W odpowiedzi na 
to Beltronics wprowadził na rynek pierwsze 
wykrywacze, które wykrywały radary w każ-
dym z tych pasm. W końcu lat 90-tych FCC 
zaaprobowało używanie szerokiego pasma Ka 
(34,2GHz ÷ 35,2GHz). Wtedy Bel odpowiedział 
na to wykrywaczem zdolnym do wykrywania 

radarów w szerokim paśmie Ka. Dziś, Twój 
975e może wykrywać super szerokie pasmo 
Ka. (By uaktywnić tą funkcję zajrzyj do roz-
działu opisującego konfigurację urządzenia). 
 
Safety Warning System (SWS, System 
ostrzegania o niebezpieczeństwach) – 
Co to jest? 
System SWS został zaprojektowany przez fir-
mę Radio Association Defending Airwave 
Rights Inc. Założeniem systemu jest ostrzega-
nie kierowców o niebezpieczeństwach na dro-
dze za pomocą urządzeń transmitujących ko-
munikaty SWS. Mogą być one umieszczane w 
miejscu robót drogowych, wypadków czy ob-
jazdów. Ponieważ sygnały SWS są nadawane 
na częstotliwości 24GHz, która należy do pa-
sma K, to Twój wykrywacz odbiera je. 
 
Interpretacja alarmów 
 
Alarmy radarowe 
Alarmy sygnalizowane przez Twój wykrywacz  
zależą od rodzaju transmisji (ciągła, lub chwi-
lowa) oraz pozycji radaru. Z zasady w miarę 
zbliżania się do radaru siła odbieranego sygna-
łu rośnie, co pokazuje większa ilość włączo-
nych diod siły sygnału i tempo sygnałów 
dźwiękowych. Poniżej pokazanych jest pięć 
najczęściej spotykanych sytuacji i sposób ich 
sygnalizowania. 
 
1. Stacjonarny lub ruchomy radar celujący w 

Twoją stronę 

 
 
Ponieważ fale radarowe rozchodzą się w linii 
prostej, w takiej sytuacji alarm będzie praw-
dopodobnie intensywnie sygnalizowany. W 
przypadku odebrania takiego sygnału wykry-
wacz emituje dźwięk odpowiedni do pasma 
sygnału (X, K, Ka), informuje o paśmie odpo-
wiednią diodą świecącą i pokazuje siłę sygna-
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łu na wskaźniku diodowym. Ponieważ wzrasta 
siła sygnału, to sygnały dźwiękowe będą coraz 
szybsze, a ilość diod siły sygnału będzie coraz 
większa. W przypadku gdy sygnał będzie nie-
przerwany, to dźwiękowe i optyczne ostrze-
żenia pokażą wzrost siły sygnału od słabego do 
silnego gdy dojedziesz do pozycji radaru. Pa-
miętaj, że w przypadku gdy radar jest rucho-
my, to jego siła sygnału będzie rosła dużo 
szybciej niż w przypadku gdy jest nieruchomy. 
 
2. Stacjonarny radar ukryty za rogiem 
 

 
 
W tym przypadku czas na reakcję jest znacz-
nie ograniczony. Ponieważ fale radarowe są 
emitowane w poprzek Twojego kierunku ru-
chu, to sygnał zostanie odebrany gdy już bę-
dziesz blisko radaru. Sygnalizowany alarm po-
każe, że siła sygnału wzrośnie bardzo szybko. 
W takim przypadku ostrzeżenie będzie krótko 
przed momentem zagrożenia. 
 
3. Ukryty za wzniesieniem stacjonarny radar 

skierowany w Twoją stronę. 
 

 
 
Sygnały radarowe rozchodzą się w linii prostej 
i nie przechodzą przez grunt. W konsekwencji 
tego radar ukryty za wzgórzem nie może być 
wykryty do momentu gdy jesteś blisko wierz-
chołka wzniesienia. Czas od ostrzeżenia do 
zagrożenia może być krótki (podobnie jak w 
sytuacji numer 2) ponieważ silny sygnał wy-
stępuje dopiero przy wierzchołku wzniesienia. 
W tym miejscu możesz być już w zasięgu 

wzroku funkcjonariusza. W takiej sytuacji sła-
by sygnał pojawiający się w okolicy wierz-
chołka wzniesienia przechodzi w alarm pełnej 
siły. Taki sposób sygnalizacji wymaga czujno-
ści. 
 
4. Radar w ruchu zbliżający się do Ciebie od 

tyłu 
 

 
 
Sygnały radaru znajdującego się za Tobą mogą 
być odebrane gdy odbiją się od znajdujących 
się przed Tobą obiektów takich jak duże ta-
blice znaków, mosty, ciężarówki. Podczas 
jazdy wielkość i położenie takich obiektów 
ciągle się zmienia, co powoduje, że siła od-
bieranego sygnału zmienia się. Silny zdecydo-
wany alarm sygnalizuje, że patrol jest tuż za 
Tobą. 
 
5. Radar ręczny („suszarka”) nadający tylko 

podczas pomiaru 
 
Jeśli jesteś namierzany, to alarm będzie silny 
i pojawi się nagle. W takim przypadku wykry-
wacz będzie sygnalizował z pełną mocą przez 
3 sekundy. 
 
Typowe fałszywe alarmy radarowe 
 
W idealnych warunkach wykrywacz radarów 
powinien sygnalizować tylko obecność rada-
rów policyjnych. Niestety z powodu tego, że 
inne urządzenia także korzystają z pasma X 
lub K, to fałszywe alarmy czasami się poja-
wiają. Zwykle fałszywy sygnał pociąga za sobą 
krótki alarm dźwiękowo-optyczny. Ponieważ 
takie sygnały są zwykle dość słabe, to często 
się zdarza, że szybko opuszcza się ich zasięg, 
co wiąże się tylko z mało intensywnym alar-
mem. W wielu przypadkach szybko można 
znaleźć źródło fałszywego sygnału (supermar-
ket, bank, stacja paliw, itp.). Czujność jest tu 
bardzo potrzebna do momentu ustalenia, 
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że alarm pochodzi z fałszywego źródła. Alar-
my wyzwalane przez fałszywe źródła mogą do 
złudzenia przypominać początkowe alarmy sy-
gnalizowane dla radarów policyjnych. Z tego 
powodu nie można ignorować żadnego sygna-
lizowanego alarmu. 
 
Alarmy laserowe 
 
Wersja europejska V975e przeznaczona jest 
do wykrywania radarów, w związku z  
tym w konfiguracji nie występują odbiorniki 
laserowe 
 
Znakomitym uzupełnieniem jest AntyLaser 
G9RX, który blokuje wszystkie lasery używane 
w Europie i w Polsce oraz nie wywołuje żad-
nych błędów o próbie blokowanie. 
Więcej informacji oraz testów dostępnych 
jest na stronie: www.alg9.pl 
 
Alarmy systemu SWS 
W przypadku gdy masz włączoną w wykrywa-
czu funkcję SWS oraz napotkasz na drodze 
nadajnik SWS, to urządzenie wygeneruje uni-
kalny dwutonowy sygnał trwający trzy sekun-
dy, a następnie będzie „klikało” jednocześnie 
migając diodą „S” wraz z odpowiednią diodą z 
czterech sygnalizujących zwykle siłę sygnału. 
By zmienić aktywność funkcji SWS zajrzyj do 
rozdziału opisującego konfigurację, który 
znajdziesz na stronie 5. 
 
Dioda nr 1 informuje o robotach na drodze 

przed Tobą 
Dioda nr 2 wskazuje na występowanie zagro-

żenia przed Tobą, np. wypadku drogowego. 
Dioda nr 3 informuje o zagrożeniach związa-

nych z warunkami pogodowymi, np. mgłą 
Dioda nr 4 informuje o pojeździe uprzywile-

jowanym lub wolnobieżnym na drodze. 
 
W przypadku gdy tylko sygnał dźwiękowy sy-
gnalizuje alarm SWS oznacza to, że informa-
cja dotyczy utrudnień w przejeździe. 
 
 
 
 
 

KILKA UWAG O CZUŁOŚCI 
 
Czynniki, które wpływają na army radarowe 
 
Jeśli masz wrażenie, że Twoje urządzenie nie 
jest wystarczająco czułe, uwzględnij to, że 
wiele czynników może wpływać na intensyw-
ność oraz na czas sygnalizowania alarmu: 
 
1. Jeśli funkcjonariusz używa radaru ręczne-

go, to wiązka radarowa jest emitowana 
tylko w momencie pomiaru gdy nawiązany 
zostanie już kontakt wzrokowy z celem. 
Przy wykrywaniu takich sytuacji trzeba po-
legać na odbitych sygnałach podczas mie-
rzenia prędkości Twoich poprzedników. 

2. Radar skierowany pod kątem do drogi, za 
łukiem, lub za wzniesieniem zdecydowanie 
zmniejszy szansę jego wczesnego wykry-
cia. 

3. Gdy w miejscu pomiaru jest duży ruch, to 
wiązka radarowa jest przesłaniana i często 
ulega odbiciom. Obecność kilku ciężaró-
wek nad drodze od radaru do Twojego po-
jazdu może bardzo znacząco zmniejszyć 
zasięg wykrywania. 

4. Deszcz lub duża wilgotność powietrza mo-
że w dużym stopniu absorbować fale rada-
rowe, co także obniża zasięg wykrycia. 

5. Może się zdarzyć, że radar policyjny jest 
odstrojony od swojej nominalnej często-
tliwości pracy.
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Rozwiązywanie problemów 
 
Rozwiązania częściej zdarzających się pro-
blemów 
 
Jeśli Twój wykrywacz nie pracuje poprawnie, 
to przejrzyj poniższe informacje 
 

Objaw Możliwa 
przyczyna 

Sposób 
rozwiązania 

Urządze-
nie nie sy-
gnalizuje 
zasilania 
 

Przewód nie jest 
poprawnie podłą-
czony do anteny 
lub panela sterują-
cego 

Sprawdź połą-
czenia 

 Bezpiecznik na 
czerwonym prze-
wodzie jest spalo-
ny 

Zastąp bez-
piecznik nowym 
bezpiecznikiem 
1A 250 3AG 

mały za-
sięg wy-
krywania 

Antena jest czymś 
przesłonięta 

Zmień miejsce 
montażu anteny 
tak by miała nie-
skrępowany wi-
dok na drogę. 
Oczyść przód an-
teny z nagroma-
dzonych zanie-
czyszczeń. 

Urządze-
nie nie-
przerwa-
nie sygna-
lizuje 
alarmy 

Połączenie do an-
teny nie kontaktu-
je 

Ponownie połącz 
przewód do an-
teny. 

Błędne lub 
częste 
alarmy 

Duże nagromadze-
nie źródeł sygna-
łów mikrofalowych 

Przełącz urzą-
dzenie w tryb 
miejski. Przej-
rzyj także sekcję 
instrukcji „Kilka 
uwag o czułości” 

 
Jeśli problem, jaki występuje w Twoim urzą-
dzeniu nie jest opisany powyżej, to skontak-
tuj się z pomocą techniczną dystrybutora. In-
formacje kontaktowe znajdziesz na końcu ni-
niejszej instrukcji oraz na stronie interneto-
wej www.beltronics.pl 

Specyfikacja 
 
Wykrywane częstotliwości radarów: 

10,525GHz ± 50MHz (pasmo X) 
24,150GHz ± 110MHz (pasmo K) 
33,4GHz÷36,0GHz (Super szerokie pasmo 

Ka) 
Wąskie pasmo Ka: 34GHz, 34,3GHz, 

34,7GHz, 35,5GHz (± 80MHz) 
 
Temperatura pracy: 

-20°C do 70°C (-4°F do 158°F) 
 
Zasilanie: 

13,8V, 250mA 
 
Rodzaj anteny radarowej: 

Opatentowana antena tubowa ze zintegro-
wanym mikserem paskowym. 

 
Waga: 

200g (antena), 85g (panel sterujący) 
 
Wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.): 

Antena: 93mm x 80mm x 45mm 
Panel sterujący: 57mm x 51mm x 17mm 

 
BELTRONICS zastrzega sobie prawo do moder-
nizacji produktu, które mogą nie zostać 
uwzględnione w specyfikacji zamieszczonej w 
niniejszej instrukcji. 
 
Akcesoria 
 
Jeśli potrzebujesz dodatkowych akcesoriów, 
zamienników lub akcesoriów nie dołączonych 
do urządzenia, skontaktuj się z dystrybutorem 
używając informacji kontaktowych znajdują-
cych się na końcu tej instrukcji. 
 
Lista akcesoriów: 
Panel sterujący (CP975e) 
Zestaw montażowy do instalacji w desce roz-

dzielczej (DA-55) 
Zestaw montażowy (DA-56) 
Zdalny panel 975e (DA-504) 
Zestaw montażowy anteny (DA-82) 
Reflektor anteny (DA-83) 
Instrukcja obsługi (UM975e) 
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Uwaga! Wszelkie nieautoryzowane przez 
producenta modyfikacje urządzenia będą 
skutkowały utratą gwarancji. Funkcje, spe-
cyfikacja i inne parametry urządzenia mogą 
być zmienione bez wcześniejszej informa-
cji. 
 
SERWIS 
 
Procedura Serwisowa 
 
Jeśli Twój Vector 975e potrzebuje pomocy 
serwisu kieruj się poniższymi krokami: 
 
1. Sprawdź, czy rady zwarte w tej instrukcji w 

części „rozwiązywanie problemów” nie 
pomogą 

2. Skontaktuj się z dystrybutorem. Dane adre-
sowe znajdziesz na końcu tej instrukcji. 
Być może będziemy w stanie rozwiązać 
Twój problem przez telefon lub e-mail. Je-
śli problem wymusi konieczność wysłania 
urządzenia do serwisu postąp według pro-
cedury opisanej stronie internetowej dys-
trybutora (www.Beltronics.pl). 

 
Naprawy poza zakresem gwarancji 
Procedura postępowania w takim przypadku 
także znajduje się na stronie internetowej 
dystrybutora, której adres jest umieszczony 
na końcu tej instrukcji. 
 
Warunki gwarancji 
 
1. Importer, JTK, ul. Malborska 8/13, 03-286 
Warszawa (gwarant) gwarantuje niezawod-
ność urządzenia przez okres 24 miesięcy od 
zakupu. W tym czasie bezpłatnie będzie usu-
wał uszkodzenia urządzenia pod warunkiem, 
że: 
 - wszystkie elementy składowe urządzenia 
były używane zgodnie z przeznaczeniem, za-
montowane zgodnie z wytycznymi instrukcji 
montażu oraz pracowały w warunkach wy-
szczególnionych w danych technicznych. 
 - gwarancja nie obejmuje uszkodzeń me-
chanicznych ani wynikłych z działania sub-
stancji żrących, wody lub podobnie działają-
cych środków. 

 - użytkownik zawiadomił gwaranta nie-
zwłocznie po odkryciu problemów z urządze-
niem. 
2. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem, 
że użytkownik zarejestrował urządzenie za 
pomocą załączonej do niego karty rejestra-
cyjnej lub na stronie internetowej gwaranta 
(www.beltronics.pl). Rejestracja musi mieć 
miejsce w ciągu dwóch tygodni od zakupu 
urządzenia. 
3. Gwarancją objęte są tylko urządzenia po-
chodzące z autoryzowanej sieci dystrybucji 
gwaranta, zakupione bezpośrednio u autory-
zowanego sprzedawcy. 
4. Gwarancja traci ważność jeśli urządzenie 
było modyfikowane lub naprawiane przez oso-
by nie mające pisemnej autoryzacji gwaranta. 
5. Gwarant zobowiązuje się, że w ciągu 14 dni 
roboczych od momentu otrzymania urządzenia 
do naprawy odeśle naprawione urządzenie do 
klienta. W przypadku nieopłacalności naprawy 
gwarant może wymienić całe urządzenie lub 
uszkodzoną część na nową. 
6. Szczegółowy sposób postępowania przy 
zgłoszeniu urządzenia do naprawy opisany jest 
na stronie importera (www.beltronics.pl) w 
zakładce opisującej informacjach serwisowe 
(RMA). 
7. Gwarancja obejmuje tylko uszkodzenia 
urządzenia, nie może być podstawą do innych 
roszczeń, w szczególności odszkodowania lub 
wynagrodzenia strat materialnych ani 
uszczerbków na zdrowiu. 
8. Gwarancja nie obejmuje kosztu demontażu 
ani ponownej instalacji uszkodzonego urzą-
dzenia ani kosztów transportu, chyba, że w 
informacjach serwisowych na stronie produ-
centa będzie podana inna informacja. 
9. Wszelkie próby zmiany oznaczeń modelu i 
numeru seryjnego urządzenia lub w szczegól-
ności brak numeru seryjnego jest podstawą do 
utraty gwarancji. 
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INFORMACJA O UPRAWNIENIACH 
KUPUJĄCEGO DO ODSTĄPIENIA 
OD UMOWY ZAWARTEJ NA 
ODLEGŁOŚĆ 

 
W związku z treścią art. 3 ust. 1 Ustawy 

z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebez-
pieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271) 
uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią 
art. 2, ust.1 przedmiotowej umowy mają Pań-
stwo możliwość odstąpienia od zawartej 
umowy w terminie 10 dni bez podania przy-
czyny. 

Warunkiem możliwości odstąpienia od 
umowy jest zakup towaru do użytku prywat-
nego, nie związanego z profilem Państwa 
działalności gospodarczej (jeśli takową Pań-
stwo prowadzą). 

Uprawnienia te dotyczą tylko przypad-
ku, gdy zakup towaru nastąpił na odległość 
czyli drogą wysyłkową. 

W załączeniu przesyłamy wzór oświad-
czenia o odstąpieniu oraz paragon fiskalny 
będący potwierdzeniem zawarcia umowy. 

Jednocześnie informujemy, iż w przy-
padku odstąpienia od umowy zwracany towar 
musi być kompletny, oryginalnie zapakowany i 
nie może nosić śladów używania. 

Koszt przesyłki pokrywa osoba odstępu-
jąca od umowy. 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy znajdą Państwo w dalszej części tej 
instrukcji 
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Formularz oświadczenia odstąpienia od umowy 

 
 

Imię i nazwisko:  ...................................................................................................  
 
Adres:  ...............................................................................................................  
 
Kod pocztowy:  ...................................    Miejscowość: ...............................................  
 
Nr telefonu:  ......................................    Adres e-mail ...............................................  
 
 
Oświadczam, że odstępuję od umowy kupna zawartej na odległość z: 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
                   (dane sprzedawcy) 
 
Zawarcie umowy zostało potwierdzone paragonem / listem przewozowym nr  .........................  
 
z dnia ......................200.....r. 
 
 
Nazwa zwracanego towaru  ......................................................................................  
 
Przyczyny odstąpienia od umowy:  ..............................................................................  
 
 ........................................................................................................................  
 
Forma płatności:  ..................................................................................................  
 
Należność za zwracany towar proszę przelać na konto: * 

• Bank i numer konta: 

 ................................................................................................................  
• Nie posiadam konta bankowego należność proszę o przesłanie przekazem pocztowym. 

 
 
 
 ……………………………………………. ……………………………………………. 
 miejscowość, data czytelny podpis 

 
Powyższe oświadczenie prosimy przesłać na adres sprzedawcy z dopiskiem: ZWROT TOWARU 
 
* Niepotrzebne skreślić 
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Wyłączny autoryzowany dystrybutor 
 

 
 

w Polsce: 
 

JTK 
ul. Malborska 8/13 
03-286 Warszawa 

 
tel. (604) 586-565 
tel. (509) 099-079 

 
info@betronics.pl 
www.beltronics.pl 

 
 

 


