Instrukcja montaŜu i obsługi
wykrywacza sygnałów radarowych i laserowych z GPS

Quintezz Driver Control Pro

Gratulujemy zakupu tego bardzo wyszukanego systemu, który łączy w sobie dwa
rodzaje czujników i odbiornik GPS. To urządzenie podaje informacje na temat
podróŜy, ostrzega o miejscach pomiaru prędkości i miejscach niebezpiecznych.

Uwaga: Prosimy prowadzić pojazd bezpiecznie i nie przekraczać dozwolonych
prędkości.
Produkt ten nie jest po to, aby łamać prawo. Produkt ten moŜe pomóc uniknąć
niepotrzebnych negatywnych konsekwencji na drodze i zachować szczególną
ostroŜność w miejscach niebezpiecznych.
Producent i dystrybutor nie ponoszą Ŝadnych konsekwencji uŜycia tego produktu. Za
uŜycie i poprawną instalację odpowiada kierowca pojazdu.
KaŜdy kraj w UE ma swoje wewnętrzne przepisy dotyczące tego rodzaju produktów.
Przed przekroczeniem granicy krajów zaleca się sprawdzenie stanu prawnego.
W Polsce Zgodnie z Art 66 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20
czerwca 1997r: " Zabrania się wyposaŜania pojazdu w urządzenia informujące o działaniu sprzętu
kontrolno-pomiarowego uŜywanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to
zakłócające albo przewoŜenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość
jego uŜycia ..."

Uwaga: Urządzenie nie ma menu w języku polskim. Tłumaczenie zostało wykonane
z języka angielskiego!
Funkcje:
- Wbudowana baza miejsc niebezpiecznych, detektor sygnałów laserowych i detektor
sygnałów radarowych
- detektor sygnałów radarowych ma teŜ funkcję MIASTO (CITY) co powoduje, Ŝe w
mieście otrzymujemy mniej fałszywych alarmów
- moŜliwość ustawienia minimalnej prędkości, od której urządzenie sygnalizuje
niebezpieczeństwa (wybrane częstotliwości)
- wbudowany odbiornik GPS trzeciej generacji (70 000 miejsc niebezpiecznych w
pamięci)
- wbudowana antena GPS
- sygnalizacja miejsca niebezpiecznego od 300 do 600 m przed tym miejscem.
- oprogramowanie (miejsca niebezpieczne Europa) na CD
- aktualizacja bazy miejsc niebezpiecznych przez Internet (WWW.quintezz.com)
- moŜliwość dodania własnej bazy
- informacja o prędkości rzeczywistej
- ostrzeŜenie głosowe o przekroczeniu ustawionej prędkości maksymalnej
- języki (angielski, holenderski, francuski i hiszpański)
- ustawienie poziomu głośności
- informacja o czasie podróŜy

A. Odbiornik GPS
B. Detektor Radarowy
C. Detektor Laserowy
1 przycisk MENU
-wejście do menu i aktywacja aktualizacji oprogramowania
2 przycisk ADD/DELL
- pozwala wyłączyć radar i laser detektor
- pozwala dodać miejsce niebezpieczne do bazy
- pozwala usunąć miejsce niebezpieczne z bazy
3 pokrętło głośności
- regulacja i włączanie/wyłączanie głośności
4 port USB
5 wyświetlacz
6 głośnik
7 gniazdo zasilanie 12VDC (z gniazda zapalniczki)
8 gniazdo do podłączenia detektora radarowego
9 detektor laserowy
10 soczewka detektora radarowego
11 przewód zasilający
12 śruby, wkręty i podkładki
13 instrukcje
14 taśma
15 uchwyty montaŜowe
16 CD z oprogramowaniem na komputer PC
Ustawienia (przycisk MENU) [przycisk potwierdzenia ADD/DELL]
1
r: ON
Radar/Laser włączony (ON), wyłączony OFF
2
S1:00*
Pierwsza cyfra kodu
3
S2:00*
Druga cyfra kodu
4
S3:00*
Trzecia cyfra kodu
5
S4:00*
Czwarta cyfra kodu
6
R1:on**
Pasmo X włączone
7
R2:on**
Pasmo k włączone

8
9
10
11

R3:on**
R4:on**
RL:40**
L:90

12
13
14
15

B:on
G:on
U-:GB
O:do

16
17
18

A:00
Un:00
Us:r0

19
20

U6:00
08:00

Pasmo Ka włączone
Pasmo Ka szerokie/wąskie włączone
prędkość minimalna dla detektora radarowego
Prędkość Maksymalna. Prędkość po przekroczeniu,
której będą ostrzeŜenia głosowe
Wdzięk włączony
GPS włączony
Język
Dystans podróŜy (po wyłączeniu urządzenia dystans
zostanie skasowany)
Średnia prędkość
Km/h (UN:00) lub M/h UN:01)
Dane własne (moŜna zobaczyć wszystkie punkty dodane
przez uŜytkownika, aby dodać lub usunąć punkty naleŜy
przycisnąć ADD/DEL przycisk
Wersja oprogramowania
Data aktualizacji oprogramowania

* Widoczne tylko, kiedy detektor radar/laser jest wyłączony
** Widoczne tylko, kiedy detektor radar/laser jest włączony
JeŜeli przycisk MENU nie jest uŜywany przez 10 sekund to urządzenie samoczynnie
wychodzi z menu.
Włączanie/Wyłączanie
Włączanie/wyłączanie urządzenia następuje po przez przycisk ADD/DELL. Przy
wyłączaniu naleŜy trzymać wciśnięty przycisk przez 3 sekundy.
JeŜeli w ustawieniach jest wpisany kod dostępu (Submenu ON) to trzeba wpisać ten
kod. Ten kod to cztery ostatnie cyfry numeru serii (Serial No umieszczone na
naklejce odbiornika GPS) Na przykład, jeŜeli Serial No jest 6A123456 to kod dostępu
jest 3456. S1 to 3, S2 to 4 itd. Cyfry wybiera się przyciskiem ADD/DELL a
zatwierdza przyciskiem MENU. JeŜeli cyfry zostały wpisane prawidłowo to po
naciśnięciu przycisku MENU pojawi się napis GO:OD (ustawiony język angielski)
JeŜeli został wpisany niepoprawny kod to na wyświetlaczu pojawi się napis FA:IL
RL: prędkość minimalna
Określa od jakiej prędkości laser/radar detektor zaczynają pracować.
Funkcja ta jest po to, aby wyeliminować niepotrzebne sygnalizowanie kiedy nie
przekraczamy zadanej prędkości.. Prędkość moŜna ustawić pomiędzy 10 a 90 km/h.
Takie ustawienia moŜna wyłączyć lub przełączyć na tryb miasto (City Mode). Tryb
miasto powoduje, Ŝe czułość urządzenia jest mniejsza.
Wyświetlacz
Opis
NO:
Urządzenie pracuje niezaleŜnie od prędkości
CI:TY
Urządzenie pracuje w trybie MIASTO (CITY)
50:
Urządzenie zacznie pracować kiedy prędkość pojazdu jest
większa od zadanej (w tym przypadku 50 km/h)
RL:50
Urządzenie jest uśpione i zacznie podawać komunikaty po
przekroczeniu (w tym przypadku) prędkości 50 km/h
CI:TY
Czułość urządzenia jest zmniejszona tak aby zredukować liczbę

fałszywych alarmów (na przykład pochodzących od drzwi
automatycznych)
Rodzaje Sygnałów
Przed miejscem niebezpiecznym pierwsze ostrzeŜenie nastąpi 600 m przed nim a
drugie na 300 m przed nim. W zaleŜności od odległości od miejsca niebezpiecznego
komunikaty głosowe są róŜne. Trzeba się ich nauczyć i obserwować wyświetlacz. Na
wyświetlaczu pokazany jest dystans.
Dodawanie Punktów
UŜytkownik moŜe dodać lub usunąć punkt z pamięci urządzenia. Po angielsku
pamięci nazywa się USER DATA. Urządzenie moŜe zapamiętać maksymalnie 800
punktów.
JeŜeli chcemy dodać punkt to naleŜy nacisnąć ADD/DEL w czasie jazdy. Zapisanie
punktu zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowymi napisem na wyświetlaczu R:
DD.
Kasowanie Punktów
JeŜeli chcemy wykasować punkt naleŜy przycisnąć ADD/DEL w czasie alarmowania
w tym punkcie. Punkt zostanie wykasowany co zostanie potwierdzone napisem na
wyświetlaczu D:EL
Test Automatyczny
Po włączeniu urządzenia następuje automatyczne testowanie systemu. JeŜeli
wszystko jest fałszywych porządku to zostaniemy fałszywych tym poinformowani
komunikatem głosowym fałszywych na wyświetlaczu pojawi się napis RD:Y
Szukanie Satelitów
Po automatycznym testowaniu urządzenie zestawia połączenia GPS wtedy na
wyświetlaczu pojawia się SR:CH Pierwsze połączenia mogą trwa dłuŜej niŜ minutę.
Następne połączenia powinny być zestawione w czasie krótszym niŜ minuta.
Informacje O Prędkości
Urządzenie pokazuje prędkość rzeczywistą na przykład :80
Ustawienia Fabryczne
Prędkość maksymalna -130 km/h
Dźwięk –włączony
Język –angielski
Jednostka prędkości – km/h
Detektory sygnałów radarowych i laserowych – wyłączone
Wykrywane Częstotliwości Radarowe
To urządzenie wykrywa 19 częstotliwości w pięciu pasmach takŜe ON i POP (X
band: 10,5 Ghz, X band: 10,525 Ghz, X band: 10,6 Ghz, K band: 24,1 Ghz, K band:
24,125 Ghz, K band: 24,15 Ghz, Ka narrow-band: 34,0 Ghz, Ka narrow-band: 34,3
Ghz, Ka narrow-band: 34,36 Ghz, Ka narrow-band: 35,5 Ghz, K wide band 33,8 Ghz,
K wide band 34,0 Ghz, K wide band 34,3 Ghz,K wide band 34,36 Ghz, K wide band
34,7 Ghz, K wide band 34,9 Ghz, K wide band 35,1 Ghz, K wide band 35,5 Ghz.
Wykrywanie Sygnałów Laserowych

Detektor sygnałów laserowych efektywnie wykrywa sygnały laserowe z odległości
mniejszej niŜ 1 km. Pistolety laserowe kierowane są na tablice rejestracyjne, dlatego
zaleca się montować czujnik laserowy jak najbliŜej przedniej tablicy rejestracyjnej.
MontaŜ (Odbiornik GPS)
Wybrać odpowiednie miejsce do montaŜu Odbiornika GPS. Zwykle jest to kokpit.
Odbiornik GPS powinien być umocowana poziomo tak, aby napis Quintezz na
centralce był dobrze widoczny przez szybę co daje dobry kontakt z sygnałami z
satelitów. Urządzenie nie moŜe poprawnie pracować bez odpowiedniego sygnału
GPS. MontaŜ zaleca się zrobić za pomocą taśmy z rzepem (jest w zestawie).
Prosimy zwrócić uwagę aby powierzchnie były czyste i odtłuszczone przed
klejeniem. Jedną taśmę przyklejamy do kokpitu a drugą do Odbiornika. Odchylenie
poziome do 25 stopni nie ma negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Nie
naleŜy pozostawiać odbiornika na działanie bezpośrednich promieni słonecznych
przez dłuŜszy czas.
MontaŜ (Detektor Sygnałów Radarowych)
Najlepszym miejscem do montaŜu jest osłona chłodnicy ( za grillem) pod warunkiem,
Ŝe jest wykonana z tworzywa sztucznego. Nie wolno montować detektora za
elementami metalowymi! Miejsce naleŜy tak dobrać, aby element zbierający sygnały
dobrze widział drogę. Zaleca się instalację poziomo tak jak na poniŜszym rysunku
(ścianka z wyjściem kabla skierowana w tył pojazdu). Detektor zbiera sygnały ze 180
stopni.
Detektor sygnałów radarowych musi być podłączony do Odbiornika GPS.
Długość kabla to 5 m.

Rysunek poglądowy
1. ZłoŜyć uchwyt
2. Przymocować detektor sygnałów radarowych do uchwytu

3. Przymocować uchwyt i ustawić prawidłowe połoŜenie detektora
sygnałów radarowych (poziomo, kabel w stronę tyłu pojazdu).
MontaŜ (Detektor Sygnałów Laserowych)
Detektor Laserowy powinien być umieszczony jak najbliŜej tablicy rejestracyjnej co
ilustruje poniŜszy rysunek

MontaŜ moŜna przeprowadzić za pomocą taśmy 3M (jest na urządzeniu)
Część zbierająca sygnały musi dobrze widzieć drogę!
Instalacja Bazy Punktów Niebezpiecznych
Płyta CD zawiera oprogramowanie do ściągania Bazy Punktów Niebezpiecznych ze
strony WWW.quintezz.com. Najpierw trzeba zainstalować oprogramowanie na
komputerze, a następnie podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla USB
(jest w zestawie)
Kroki:
1 Uruchomi zainstalowane oprogramowanie (skrót na pulpicie „Quintezz Drive
Control Pro Easy update)
2 Wejść na WWW.quintezz.com
3 Wybrać „Download Centem”
4 Wybrać urządzenie (Drive Control PRO)
5 Zaznaczyć kraje z jakich chcemy mieć bazę punktów
6 Wcisnąć (Dawnload …)
7 Zaakceptować regulamin
8 Zapisać plik
9 Zamknąć www.quintezz.com
10 Podłączy kabel USB do komputera i do urządzenia
11 JeŜeli wszystko zostało dobrze wykonane to na monitorze komputera pojawi się
okno.
12 Nacisnąć przycisk DATABASE w tym oknie
13 Wybrać wcześniej zapisany plik i nacisnąć OK
14 Wtedy baza zostanie wgrywana do urządzenia. Nie wolno odłączać kabla USD aŜ
do pojawienia się napisu „ALL DONE”
15 Nacisnąć przycisk „EXIT”

Informacje Techniczne
W wtyczce zapalniczki znajduje się bezpiecznik. NaleŜy zawsze wymienia
bezpiecznik o takich samych parametrach.

Urządzenie jest bardzo zaawansowane technologicznie a uŜyte komponenty są
najwyŜszej jakości. Ekstremalnie wysokie, ekstremalnie niskie temperatury lub duŜe
wstrząsy mogą uszkodzić urządzenie. Nie naleŜy teŜ naraŜa urządzenia na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
KradzieŜe
Urządzenie moŜe by atrakcyjne dla złodziei, dlatego nie zaleca się przechowywanie
go w widocznym miejscu w pojeździe.
Gwarancja
- okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy od daty zakupu
- gwarancja moŜe by realizowana tylko w punkcie zakupu
- produkt musi by dostarczony/odebrany do/z punktu zakupu przez uŜytkownika wraz
z dowodem zakupu i w oryginalnym opakowaniu.
- klient powinien opisać usterkę
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego
montaŜu, nieprawidłowego uŜytkowania oraz samowolnych regulacji przeróbek i
napraw.
- gwarancja nie obejmuje zdarzeń losowych
- gwarancja nie obejmuje urządzeń, które współpracowały z nieoryginalnymi
akcesoriami

Ochrona środowiska
Produkt ten nie moŜe być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci.
Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizacje.
Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu moŜna otrzymać w punkcie
sprzedaŜy lub u przedstawicieli władz lokalnych.

