
HASZNÁLATI ÉS BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

komplett traffipaxvédelmi rendszer
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1. A GENEVO PRO CÉLJA
A GENEVO PRO komplett traffipaxvédelmi rendszer célja, 
hogy előre feltöltött, ingyenesen frissíthető GPS adatbázis, 
radarantenna és lézerérzékelők segítségével jelezze a telepí-
tett és mobil, radaros és lézeres traffipaxok, szekciómérések, 
piroslámpa figyelő kamerák és egyéb veszélyek helyét, azaz 
minden olyan rendőrségi sebességmérőt, amely a forgalom-
ban előfordulhat.

A készülék segít a járművezetőknek, hogy a közúti forgalom-
ban előforduló veszélyeket figyelembe véve biztonságosab-
ban közlekedhessenek.

A komplett traffipaxvédelmi rendszer egy beépíthető GPS 
Detektor alapkészülékből, radarmodulból és lézeres modul-
ból áll, melyek külön-külön is beszerezhetők.

2. A GENEVO PRO MŰKÖDÉSE
A GENEVO PRO a termékcsalád legmodernebb tagja, amely  
beszédhang és a formatervezett külső kijelzőre kiírt szöveges 
üzenet segítségével kommunikál az autóvezetővel. A be-
építhető rendszer előnye, hogy a gyújtás ráadásával elindul, 
gyújtás levételével pedig kikapcsol, így nincs szükség külön 
kapcsolgatásra, indulás előtti beállítgatásra, nem foglalja el a 
szivargyújtót és nem kell levenni a szélvédőről parkoláskor.

Az eszköz bármikor, gyorsan és könnyen kikapcsolható a 
mágneses kijelző eltávolításával, ezen kívül, folyamatosan 
jelzi a hozzá csatlakoztatott GPS antenna, a radarmodul és 
egyéb eszközök állapotát. 
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A GPS kapcsolat megszakadása esetén a GPS ikon villogásá-
val jelzi azt a készülék, amennyiben valamelyik kiegészítő esz-
közzel van probléma, akkor a HWY, az A-C vagy a CTY ikonok 
fognak villogni. 
Az eszköz hangjelzéssel és szöveges üzenettel figyelmeztet, 
ha traffipaxot érzékel. A sípoló hang erőssége és gyakorisága 
jelzi a traffipax közelségét, azaz minél erősebb a jel, annál gya-
koribb a sípoló jelzés. A jel erősségének tíz különböző szintje 
van. A GPS rendszer által érzékelt kamerákra és egyéb eszkö-
zökre a GENEVO PRO az aktuális eszközre vonatkozó hangjel-
zéssel figyelmeztet, például „Ka band”, vagy a „Laser” figyel-
meztetések hangzanak el.

3. JOGSZABÁLY
Magyarországon a 2012.09.01. KRESZ 3.§ (3) alapján: 

“Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadá-
lyozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét be-
folyásolni, ide NEM értve az ellenőrzést előre jelző eszközök 
használatát.”

Ez a közlekedésbiztonsági eszköz figyelmeztetésével segí-
ti a jármű vezetőjét, hogy elkerülje a sebességtúllépést, de 
semmi esetben sem akadályozza, zavarja vagy befolyásolja a 
hatósági ellenőrzést. Minden esetben tartsa be a sebesség-
határokat és közlekedjen az út- és látási viszonyoknak meg-
felelően! 

Külföldi használat esetén ellenőrizze a helyi jogszabályokat a 
termékre vonatkozóan!
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4. BEÉPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 

A) GENEVO PRO központi egység 

A GENEVO PRO központi 
egységét általában a mű-
szerfal alatti részre, a biztosí-
téktábla környékére, vagy a 
pedálok feletti üres területre 
szokás rögzíteni.
A központi egységen fel-

tüntetett jelzéseknek köszönhetően a különböző alegységek 
csatlakoztatása rendkívül egyszerűen, a csatlakozók össze-
kapcsolásával történik. Beszerelésnél ügyeljen arra, hogy a 
csatlakozókat mindig a számukra megfelelő aljzathoz csat-
lakoztassa, máskülönben a GENEVO PRO működésképtelen 
lesz, vagy akár maradandó károsodást is szenvedhet. Arra is 
ügyeljen, hogy a központi egység tetején található hangszó-
ró szabadon maradjon.
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B) Formatervezett OLED kijelző

A formatervezett, kisméretű, 
nappal is jól látható OLED 
kijelző szinte bármely mű-
szerfalon jól mutat. Kétoldalú 
ragasztó segítségével rögzít-
hető a kijelző mágneses tar-
tója, amelyről maga a kijelző 

szükség esetén nagyon egyszerűen levehető, visszahelyez-
hető. A kijelzőn található gombok segítségével állítható be 
a traffipaxvédelmi rendszer, ezért javasoljuk, hogy azt egy 
könnyen hozzáférhető helyre helyezze el. A kijelzőt a közpon-
ti egység „DISPLAY” csatlakozójába kell bedugni.

C) GPS Antenna

Kétoldalú ragasztó segítségével rögzítse  
a GPS antennát olyan helyre, ahol szabad 
rálátása van az égre. A legideálisabb hely  
a jármű műszerfala és a szélvédő találkozási 
pontjánál van. Amennyiben a műszerfal alá 
helyezi az antennát, bizonyosodjon meg 
róla, hogy felülről azt nem takarja el semmi-

lyen fémes felület. Az antennák helyes működését a kijelzőn 
ellenőrizheti le. Amennyiben a GPS ikon folyamatosan vilá-
gít, az azt jelenti, hogy az antenna megfelelően működik. Ha  
a GPS ikon villog, akkor az azt jelenti, hogy az eszköz nem 
találja a GPS jelet. A „GPS” antennát a központi egység GPS 
csatlakozójába kell bedugni.
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D) Külső hangszóró

A készülék központi egysége 
tartalmaz egy belső hangszó-
rót, viszont bizonyos autók 
esetében a műszerfal olyan 
hatékonyan van hangszigetel-
ve, hogy a készülék hangjelzé-
sei nem hallhatók. Ekkor lehet 
szükség a külső hangszóró 

csatlakoztatására, és rögzítésére például az utas oldali lábtér-
be. A külső hangszórót a központi egység fejhallgató ikonnal 
ellátott csatlakozójába kell dugni.

E) Radarmodul

A radarmodul hatékonyan jelzi a mobil, 
valamint a fix radaros elven működő 
traffipaxok által kibocsátott jeleket.
A radarmodul rejtve, a műanyag lökhá-
rító mögé is beszerelhető, de ha a mo-
dulba épített lézerérzékelő szenzorokat 
is használni szeretné, akkor a készülék 
elülső oldalának ki kell látnia szemben 
az útra. A lézeres mérőeszközök elleni 

védekezésben sokkal hatékonyabb megoldás a lézerblokkoló 
csatlakoztatása, amely a radarmodul lézerérzékelőjének hasz-
nálatát feleslegessé teszi. A GENEVO PRO központi egységébe 
két radarmodul is csatlakoztatható. Az autó elejére helyezett 
modult a „RADAR/F”, az autó hátuljára helyezett modult pedig 
a „RADAR/R” feliratú csatlakozókba kell dugni.
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F) Lézermodul központi egysége

A komplett, hatékony traffipaxvédelmi rendszer kialakításá-
nak egyik fontos eleme a lézermodul. A GENEVO PRO több-
féle lézeres eszközzel, lézerblokkolóval kapcsolható össze, 
amelyek beépítésével, használatával kapcsolatban a lézeres 
eszköz használati és beszerelési útmutatója a mérvadó.
A GENEVO PRO készülékkel kompatibilis lézeres eszköz köz-
ponti egységét a GENEVO PRO „LASER” csatlakozójába kell 
dugni.

G) Lézerszenzorok

A GENEVO PRO készülékhez csatlakoztatott lézermodul érzé-
kelő szenzorait, azok beszerelési útmutatója alapján a lökhá-
rító rácsozásába, PERSPEX lapok mögé rejtve, vagy speciális 
rendszámtábla tartó keretbe építve lehet elhelyezni az autóra.

A komplett, beépíthető traffipaxvédelmi rendszer üzembe 
helyezése nagy szakértelmet igényel. Javasoljuk, hogy ve-
gye igénybe országos viszonteladói hálózatunk és szakmű-
helyeink segítségét.
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5. A GPS DETEKTOR HASZNÁLATA
a) Kezelőszervek

- Első gomb: Menü / Be- és kikapcsolás
Rövid megnyomás esetén: 

Belépés a beállítások menübe, valamint riasztás közben 
megnyomva a hangjelzés elnémul és csak a következő 
veszélyforrásnál fog újra jelezni.

Hosszan tartó lenyomás esetén: 
Az eszköz be- és kikapcsolása, valamint riasztás közben 
belépés a menübe.

- Második gomb: Fényerő / Figyelmeztetések kikapcsolása
Rövid megnyomás esetén:

A kijelző fényerő beállításait módosíthatja. Lehetőségek: 
Bright - > Dim -> Smart Dark -> Full Dark (legnagyobb 
fényerőtől, egészen a teljesen kikapcsolt állapotig). 

Téves riasztás esetén:
Ezt a gombot lenyomva tartva az eszköz úgy módosít-
ja az adatbázist, hogy legközelebb azon a koordinátán, 
amelyen gomb meg lett nyomva, nem fog hangjelzéssel 
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riasztani. Ha egy ilyen „kizárt ponton” újra hosszan meg-
nyomja a gombot, akkor a kizárás törlődik az adatbázisból, 
így legközelebb ismét teljes jelzéssel fog figyelmeztetni az 
eszköz.

- Harmadik gomb: Érzékenység / Saját pontok
Rövid megnyomás esetén:

Az eszköz beépített üzemmódjai között válthat, amelyek 
lehetnek Autópálya, Városi és Automata városi üzem-
módok. Városi és Automata városi üzemmódok esetén a  
K, X és Ka radarsávok észlelése korlátozódik, a felhasználói 
beállításoknak megfelelően. 

Hosszan tartó lenyomás esetén:
Saját GPS koordinátáját adhatja hozzá az adatbázishoz, 
így legközelebb az eszköz figyelmeztetni fogja az itt  
található veszélyre.

- FEL / LE gombok funkciói
Rövid megnyomás esetén: 

Az eszköz hangerejének változtatása.

b) Menürendszer:
Nyomja meg az első gombot a menübe való belépéshez.  
Ekkor a kijelző „Setting mode” felirattal jelzi a menübe való 
belépést.
Nyomja meg újból az első gombot a menüpontok közötti váltáshoz.
Nyomja meg a hangerő gombok valamelyikét (C vagyG), az 
adott beállítást megváltoztatásához. A változtatás elmenté-
séhez csak várnia kell pár másodpercet, amint az eszköz el-
mentette az új beállítást a „Setting Completed” felirat jelenik 
meg a kijelzőn. 
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A menüből való kilépéshez nyomja meg a harmadik gombot, 
vagy öt másodpercig ne nyúljon a készülékhez, így az auto-
matikusan elmenti a változtatásokat és kilép a menüből. A be-
állításokból való kilépéshez nyomja meg a középső gombot.
Menüpontok (javasolt beállítások vastagon szedve):

1. Front Radar On / Off
Az elülső radar funkcióinak be-, és kikapcsolása. Amennyi-
ben ez a lehetőség ki van kapcsolva, az elülső radar beállí-
tásai nem jelennek meg. 
Az elülső radar sávbeállításai „F” karakterrel kezdődnek a 
menürendszerben és arra a radarmodulra vonatkoznak, 
amely a központi egység „RADAR/F” csatlakozójába lett be-
dugva.

2. Rear Radar On / Off
A hátsó radar funkcióinak be-, kikapcsolása. Amennyiben 
ez a lehetőség ki van kapcsolva, a hátsó radar beállításai 
nem jelennek meg. 
A hátsó radar sávbeállításai „R” karakterrel kezdődnek a me-
nürendszerben és arra a radarmodulra vonatkoznak, amely 
a központi egység „RADAR/R” csatlakozójába lett bedugva.

3. Radarérzékenység beállítása: 
A radarmodul érzékenységi szintje állítható be ebben a 
menüpontban. Az autópálya mód a legérzékenyebb mód, 
a városi mód pedig csökkentett érzékenységű mód, a váro-
sokban előforduló zavarjelek kiszűrésére.
A lehetséges beállítások: Auto City (automata városi),  
Highway (autópálya), City (városi).
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3 (a). Auto city speed limit: (javasolt: 30  60)

Bekapcsolt Auto City (automata városi) üzemmód esetén 
válik elérhetővé ez a menü, amelyben a radarmodul sebes-
ségfüggő érzékenysége állítható be több lépcsőben.
A bal oldali szám jelöli azt a sebességet, ami alatt az eszköz 
nem fog radarriasztást adni. Ennek értékét a fel-le gombok-
kal lehet állítani.
A második gomb megnyomásával választható ki, hogy a 
bal, vagy a jobb oldali szám változzon a fel-le gombok meg-
nyomásakor.
A jobb oldali szám jelöli azt a sebességet, ami alatt az esz-
köz Városi módnak megfelelő, csökkentett érzékenységű 
figyelmeztetéseket fog adni, akárcsak a City (városi mód) 
esetén.
A jobb oldali sebességbeállításnál gyorsabban haladva 
maximális érzékenységgel üzemel a radarmodul, akárcsak 
Highway (autópálya üzemmód) esetén. 

3 (b). City Level (javasolt: X4  K2  Ka0)
A City (városi) üzemmód érzékenységének beállítása. A me-
nüpont csak „City” vagy „Auto City” érzékenységi beállítás 
esetén jelenik meg.
A második gomb megnyomásával lehet kiválasztani, hogy 
melyik radarsáv (X, K, KA) érzékenységének gyengítését 
szeretné módosítani a fel-le gombok segítségével. Minél 
nagyobb a beállított szám, annál gyengébb lesz a készülék 
jelérzékenysége „City” üzemmódban az adott radarjelre.
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4. Speed (javasolt: 20 Km/h)
Ebben a menüpontban állítható be a radarriasztás mini-
mum sebességhatára. A beállított sebesség alatt semmilyen 
radarriasztást nem ad a készülék. A kikapcsolt állapottól  
10 km/h lépésekben 10-130 km/h között állítható be.

5. F – X On / Off
X radarsáv ki- bekapcsolása

6. F – K Off / Wide / Narrow
K radarsáv kikapcsolása (Off), széles frekvenciatartomány-
ban való figyelése (Wide) = több téves riasztás, szűk frek-
venciatartományban való figyelése (Narrow) = kevesebb  
téves riasztás. A K sávon történő sok téves riasztás miatt, 
csak olyan országokban érdemes bekapcsolni, ahol a rend-
őrség K-sávon üzemelő mérőeszközt használ.

7. F – K Filter Off / LOW /HIGH
A K sáv szűrő a téves riasztások további csökkentésére szol-
gál. Kikapcsolása (Off), gyenge szűrés (LOW), erős szűrés 
(HIGH). Amennyiben a K-sáv szűrése bekapcsolt állapotban 
van, az impulzus elven működő radaros mérőeszközök, 
mint például az Iskra, nem lesznek jelezve.

8. F – Ka Off / Wide / Narrow
Ka radarsáv érzékenységi tartománybeállításai: Off - kikap-
csolt állapot, Wide - teljes sávtartomány 33.4 - 36.0 bekap-
csolva, Narrow - Ka sávtartomány szűkítése, amely további 
menüpontokban állítható be.
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8 (a) F – Ka 34.0 On / Off
A Ka sávtartományon belüli 34.0 ki- bekapcsolása.

8 (b) F – Ka 34.3 On / Off
A Ka sávtartományon belüli 34.3 ki- bekapcsolása.

8 (c) F – Ka 34.7 On / Off
A Ka sávtartományon belüli 34.7 ki- bekapcsolása. 

8 (d) F – Ka 35.5 On / Off
A Ka sávtartományon belüli 34.7 ki- bekapcsolása. 

9. F – Ka Filter Off / Normal / HIGH
Ka sávon történő téves riasztások csökkentésére létreho-
zott szűrő.  Amennyiben a szűrés (Normál vagy HIGH - erős) 
be van kapcsolva, az ezen a sávon működő traffipaxok ér-
zékelési távolsága kisebb lesz. Az ajánlott beállítás: Normál, 
amely egyensúlyt biztosít a megfelelő érzékenység és a ha-
mis riasztások száma között.)

10. F – Laser On / Off
A radarmodulon található lézer érzékelő ki- bekapcsolása.

11. Jammer  FF / ALP / OFF
A GENEVO PRO készülékhez különböző típusú lézerblokko-
ló is csatlakoztatható. Ebben a menüben állítható be, hogy 
FF (GENEVO FF), vagy ALP (Antilaser Priority) lézerblokkolót 
csatlakoztat az alapkészülékhez. 
Állítsa OFF - kikapcsolt helyzetbe ezt a menüpontot, ha 
nem csatlakoztatott semmilyen lézerblokkolót a GENEVO 
PRO készülékhez.
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11 (a). Parking Assistance  On / Off
A menüpont akkor aktiválódik, ha a menüben bekapcsolás-
ra került valamelyik lézerblokkoló (FF / ALP). Ezzel a funk-
cióval a lézerblokkoló parkolósegéd módja kapcsolható 
ki- be.

11. (b). Jamming Off / 1-9s / Unlimited
A csatlakoztatott lézerblokkoló blokkoló funkciója ki-
kapcsolható (Off), blokkolási időtartama beállítható 1-9 
másodperc, vagy beállítható folyamatos blokkolásra  
(Unlimited).

12. Display mode - kijelző mód beállítása
Speed/Time - Sebesség / Idő kijelzés
Speed/Voltage - Sebesség / akkumulátor feszültség kijelzés
Voltage - Akkumulátor feszültség kijelzés
Time - Idő kijelzés
Speed - Sebesség kijelzés
Speed/Compass - Sebesség / Iránytű kijelzés

13. Auto mute On/Off
Automata némítás: Amennyiben aktív (On), a folyamatban 
levő riasztás két másodperc után halkabban folytatódik. 

14. Startup Sound On/ Sound Off
Indítási hang ki (Off) és bekapcsolása (On)

15. GPS connect announce On/ announce Off
GPS műholdakkal való kapcsolat felépítése esetén történő 
hangüzenet ki (Off) és bekapcsolható (On)
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16. GPS Detection - telepített pont típusok beállítása
A második gombbal választható ki, hogy melyik telepített 
adatbázis típust szeretné ki-, bekapcsolni az alábbi lehető-
ségek közül:
Speed Cam On/ Off - Telepített traffipaxok
RedLight Cam On / Off - Piroslámpa kamera
Section Speed Camera On / Off - Átlagsebességmérő
Dangerous Spot On / Off - Veszélyes helyek
User Area On / Off - Felhasználói pontok

17. GPS warning Normal/ Farther/ Farthest
Beállítható, hogy a telepített koordináta előtt milyen távol-
sággal jelezzen a készülék: 
Normal: 250 m
Farther: 375 m 
Farthest: 500 m

18. Time 
A GPS idő helyi idő szerinti időzóna beállítása (Magyar-
ország +1 téli időszámítás esetén és +2 nyári időszámítás  
esetén)

19. English / Deutch / Cesky 
Nyelv beállítása: English (Angol) / Deutch (Német) / Cesky 
(Cseh).

20. Factory Reset? - Gyári beállítások visszaállítása
A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a második 
gombot.
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21. Delete all user location?
Az összes felhasználói pont törlése: Nyomja meg a második 
gombot.

22. Delete all false alert areas?
Az összes felhasználó által megadott téves riasztási pont 
törlése: Nyomja meg a második gombot.

23. S/N - Termékazonosító sorozatszám
Az Ön termékéhez tartozó termékazonosító kiíratása,  
(S/N ??????), amelyre a termék frissítésekor lehet szüksége.

c) SpeedMeter opció / Sebességmérő opció:
Ezt a funkciót azokban az országokban lehet szükséges be-
kapcsolni, ahol a traffipaxjelzők vagy lézerblokkolók illegáli-
sak. Amennyiben ez a mód aktív, az eszköz nem fogja figyel-
meztetni a közelben lévő traffipaxokra, hanem mindig az 
aktuális sebességet fogja jelezni. 
A funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva a második és har-
madik gombot megközelítőleg 5 másodpercig, ezzel belépve 
a SpeedMeter/Sebességmérő módba.
Ahhoz, hogy újra aktiválja a készülék összes funkcióját az esz-
köz rendszerének frissítésére van szükség

d) Adatbázis frissítések:
Ajánlott három havonta leellenőrizni, hogy elérhető-e újabb 
frissítés a GENEVO PRO készülékének telepített koordináta 
adatbázisához, vagy szoftveréhez. A frissítések menetéről a 
www.genevoupdate.com oldalon tájékozódhat.



6. TECHNIKAI JELLEMZŐK
Működési hőmérséklet: -20 +85 °C
Tárolási hőmérséklet: -20 +85 °C
Működési feszültség: 11-16 V
Fogyasztás: 250 - 330 mA (DC 12 V esetén)
Méret: 62 x 92 x 34 mm

Használt frekvenciák:
GPS: SiRF STAR IV
Ka-keskenysáv: 
34,0 GHz, 34,3 GHz, 34.7 GHz, 35,5 GHz (±120MHz)
Ka-szélessáv: 33.4 GHz ~ 36.0 GHz
K-keskenysáv: 24.125 GHz (±70 MHz)
K-szélessáv: 24.125 GHz (±150 MHz)
Lézer: 904 nm






