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GRATULÁLUNK! 

Ön a világ egyik legjobb GPS elvű traffipax és átlagsebesség-mérő zóna 
előrejelzőjének, A Genevo GPS+ radar- és lézerérzékelő antennájának 
tulajdonosává vált. Kérjük, a használatbavétel előtt figyelmesen olvassa át a 
használati útmutatót, hogy elkerülje az esetleges meghibásodásokat. 

 

 

FIGYELEM! 

A gyártó és a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a sebes-séghatár 
túllépéséből és/vagy a készülék használatából vagy a szaksze-rűtlen 
beszereléséből adódó bármilyen jellegű büntetésért, kárért vagy bármely egyéb 
hátrányért.  

A készülék nem a gyorshajtás elősegítésére való, hanem a véletlen 
sebességtúllépés következményeinek megelőzésére szolgál. Minden esetben 
tartsa be a sebességhatárokat, és közlekedjen a látási és útviszo-nyoknak 
megfelelően! A radardetektor és a lézerblokkoló nem tévedhetet-len eszközök. 
Előfordulhatnak olyan szituációk, ahol későn, vagy egyáltalán nem jeleznek 
bizonyos külső körülmények miatt. Ennek oka nem a készülék hibás működésére, 
hanem a fizika törvényszerűségeire vezethető vissza.  

 

 



 

TULAJDONSÁGOK 

 

A készülék a Genevo GPS+ kiegészítésére szolgáló radarantenna és 
lézerérzékelő. A segítségével nemcsak a GPS adatbázis alapján kapunk 
figyelmeztetéseket, hanem a valós idejű X, K, Ka sávon történő radaros 
mérésekre, valamint a lézeres sebességmérésre is figyelmeztet a készülék. 
Amennyiben radaros jelet, vagy lézeres mérést érzékel az antenna, vezeték 
nélküli kapcsolat révén küld információt a Genevo GPS+-nak, amely ezt követően 
hangjelzéssel és szöveges üzenetekkel figyelmezteti a vezetőt a közelgő 
veszélyekre. 

 

 

AZ ANTENNA HELYÉNEK KIVÁLASZTÁS 

A GENEVO HD+ antennát a lökhárító rácsai közé érdemes felszerelni úgy, hogy 
ne zavarja semmilyen alkatrész a szabad kilátásban. A legjobb érzékelést úgy 
kapjuk, ha a talajtól 30-50 cm távolságra helyezzük a detektor antennáját. 
Amennyiben nem szeretnénk a lézer érzékelőjét használni, az antenna 
elhelyezhető a lökhárító héja mögé is, de ebben az esetben is ügyelni kell arra, 
hogy ne legyen előtte semmilyen fém, hiszen az ronthatja a radarérzékelést! 

Az antennát függőleges, vagy vízszintes helyzetben is fel lehet szerelni, annak 
függvényében, hogy mely sávokon mérnek az adott országban, ahol a detektort 
használjuk. Magyarországon, mivel elsősorban Ka sávon történő mérésekkel 
találkozunk, érdemes a detektort függőleges helyzetben szerelni. 

 

 

 

 



 

AZ ANTENNA RÖGZÍTÉSE 

Az antennát felszerelésekor arra kell törekedni, hogy az elején található fényes 
fekete rész nézzen a menetirány szerint előre, és az antenna hossztengelye 
párhuzamos legyen a haladási iránnyal. Ennek elérésében a tartólemez furatai 
segítenek. 

 

 

Vízszintes rögzítés:  

  

 

 

Függőleges rögzítés:  

  
 

 

 



 

45°-os terelőlemez használata: 

Amennyiben nem lehetséges az antenna elhelyezése olyan módon, hogy a 
hossztengelye a menetiránnyal párhuzamos legyen, felszerelhetjük az antennát a 
hossztengelyével a menetirányra merőlegesen is. Ilyenkor a radarérzékelés 
hatásfoka valamelyest csökken, a lézerérzékelése teljesen megszűnik. Ebben az 
esetben a csomagban található 45°-os lemezt kell az antenna alá szerelni a 
következő módon: 

 

 
Az antenna rögzítése után csatlakoztassa a kábel gyorscsatlakozóját, majd a 
teljes vízhatlanság érdekében néhány menetnyi szigetelőszalaggal vonja be 
azokat. 

 

Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne érjen hozzá semmilyen forgó, mozgó vagy forró 
alkatrészhez, ami a vezeték károsodását okozhatja. 

 

Ezután csatlakoztassa a fekete vezetéket egy negatív (31) pontra, majd a piros 
vezetéket kapcsolt pozitív (15) pontra. Amennyiben állandó pozitív (30) pontra köti 
az antennát, az hosszabb állás után esetlegesen lemerítheti az akkumulátort. 

TULAJDONSÁGOK, SPECIFIKÁCIÓK 

 

Radarhullám 

Menetirány 



 

 Radarérzékelés (HD+ használata esetén) 
X-sáv – 10.525 GHz (±50 MHz) 
K szűk sáv - 24.125 GHz (±70 MHz) 
K széles sáv - 24.125 GHz (±150 MHz) 

Ka szűk sáv – 34.0 GHz, 34.3 GHz (±120 MHz) 
Ka széles sáv – 33.4 – 36.0 GHz 
Ka szűk sáv – 34.0 GHz, 34.3 GHz (±120 MHz) 

 Lézerérzékelés (HD+ használata esetén) (904nm) 

 Működési hőmérséklet: -20 - 85°C 

 Működési feszültség: 11-16 V 

 Normál áramfelvétel: 190 mA 

 Maximális áramfelvétel: 220 mA (12 V esetén) 

 Méret: 96 x 109 x 40 mm 

 

 

CSOMAG TARTALMA 
 

 Genevo HD+ antenna 

 Rögzítő elemek 

 Használati útmutató 

 

 

 

 

 



 

 

Jegyzetek: 
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EURO NOLIKER KFT. 
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CÍM: 

Magyarország 
6725 Szeged, 

Textilgyári út 3. 
 

E-MAIL: 
info@powertuning.hu 
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00 36 21 200 0900 
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