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X K Ka V S   L
•

Nothing Comes Close to a Cobra® 25

Descriere ecran si functii principale

A3

Tehnologie de ultima ora 
Superheterodyne:
Cu circuite de ultima generatie ce 
ofera o detectir super rapida, raza 
de detectie mai mare si cea mai 
buna avertizare anticipata 
Detectie si alerte diferite pentru: 
Semnale radar (benzile X, K, Ka si Ku, 
cu indicator putere de semnal), 
semnale laser, alerte de siguranta, 
semnale VG-2 si Spectre I & IV+ 
LaserEye®

Pentru detectie a radarelor pe 360° 
Detectie imediata
Detectare imediata a radarelor 
(foarte rapid)
Detectie Pop
Detecteaza chiar si radare cu 
impuls unic 
Alerte sonore 
Cu volum ajustabil 

Ecran performant
Usor de citit cu luminozitate reglabila 
Mod Oras sau autostrada
Moduri speciale pentru a reduce alarmele false
Programare alerte
Selectare facila a benzilor de radar de interes
Alerte de siguranta
Dispozitivul distinge alertele de 
siguranta importante de alte 
semnale Kband 
Mute sonor manual sau automat
Functie mute pentru alertele sonore
Functie IntelliMute®

Aceasta reduce alertele false detectand 
rotatiile motorului/minut (RPM)
Functie IntelliMute® Pro 
Aceasta previne detectarea dispozitivului 
cand circulati cu viteza mica 
Montare
Dispozitivului poate fi montat usor pe bord sau pe parbriz 

Functii principale
•

Ecran
•

Butoane, indicatoare si conexiuni

A2 

Intrare alimentare 
12V

Buton pornire/oprire 
ajustare volum

Iesire audio

Buton activare mod 
oras sau autostrada 
pentru a diminua 
alarmele false 
(utilizat si pentru a 
activa/dezactiva 
alertele Ku*)

LaserEye: detector radar

Buton desprindere 
din suportul de 

parbriz

Difuzor

* Apasati timp de 4 sec pentru a 
accesa aceste functii

Inficator
Intellimute

Radar, VG-2, Spectre 
I&IV + alerte de 

siguranta
X K Ka V S  c

X K Ka V S  c

X K Ka V S  c

Nota: in acest manual
Cand un indicator 
este aprins pe 
ecran va fi afisat:

Cand un indicator 
clipeste pe 
ecran va fi afisat: 

Cand pe ecran 
clipesc literele 
X&K inseamna
detectie Ku:  

Putere 
semnal, 

Pop, Laser
Putere semnal: 

de la 1 la 5

Buton ajustare 
luminozitate ecran
(utilizat si pentru
activare/dezactivare
alerte VG-2 si 
Spectre I&IV*)

Buton activare 
detectie RPM motor 
pentru a diminua 
alertele false 
(utilizat si pentru a
accesa setarile 
acestui mod*)

Buton mute sonor

Intrare suport 
de parbriz 



Montare

32 

Montare 

•
Unde se monteaza dispozitivul 
Veti obtine performante optime din partea detectorului daca il 
montati cat mai pe mijlocul autovehicului posibil si in partea de jos 
a parbrizului pentru a nu obstructiona vizibilitate la drum. Asigurati-
va ca dispozitivul este paralel cu drumul. Acesta poate fi montat si 
pe bord. 

Lentilele dispozitivului nu trebuie sa fie blocate iar LaserEye-ul trebuie 
sa aibe cale libera spre luneta pentru detectie 360° .

Semnalele radar si cele laser trec prin sticla dar nu si prin alte materiale 
sau obiecte. Obiecte ce pot bloca sau slabi semnalele primite:  

■ Stergatoarele de parbriz 
■ Parasolarele
■ Geamurile fumurii 
■ Parbrizele incalzite (verificati specificatiile masinii) 

1. Atasati cupele de
cauciuc pe
suportul de
parbriz

2. Asigurati-va ca cupele de cauciuc si parbrizul sunt curate

3. Apasati bine suportul
de montaj pe parbriz

4. Atasati detectorul pe
suportul de parbriz.
Verificati unghiul de
vizibilitate a
dispozitivului.

5. Pentru a ajusta unghiul
de vizibilitate trageti usor
de suportul de parbriz
pentru a-l indoi. Nu faceti
acest lucru utilizand
detectorul

6. Conectati
alimentatorul la
detector

7. Conectati mufa de
bricheta a
alimentatorului in
mufa bricheta a
masinii.

8. Puteti scoate oricand detectorul apasand butonul
de eliberare al suportului de montaj aflat in partea
de sus a acestuia.

Montare pe parbriz

LaserEye-ul nu trebuie sa fie acoperit de nimic 

Montare pe parbriz Montare pe bord
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Pornire detector si ajustare volum 

Rotiti butonul 
de volum spre 
dreapta

Sunete Ecran
Trei sunete scurte h apare pe ecran

indicand pornirea 
dispozitivului 

Instructiuni de utilizare

•

5

Montare

4 

1. Asezati detectorul pe bord pentru a-i gasi locatia
potrivita cu privire directa si dreapta la drum. Unghiul
de vizibilitate nu mai poate fi ajustat dupa montare.

2. Indepartati folia de
protectie de pe suportul
dublu adeziv.

3. Atasati suportul dublu
adeziv in locul unde
doriti montarea
detectorului si
indepartati si a doua
protectie de hartie.

4. Atasati detectorul pe
suportul de montaj.

6. Conectati
alimentatorul la
detector.

7. Conectati mufa de
bricheta a
alimentatorului in mufa
bricheta a masinii.

Montare pe bord

Pornire detector

X K Ka V S h

Rotiti acest buton 
spre dreapta  

Nota: In unele vehicule priza de bricheta este activa chiar si 
cand motorul este oprit. In aceste cazuri trebuie sa opriti 
detectorul sau sa-l decuplati de la alimentare cand nu sunteti in 
masina.  

Iesire audio 
•

Puteti utiliza aceasta mufa pentru a conecta un difuzor 
suplimentar daca utilizati dispozitivul in medii zgomotoase. 
Difuzorul intern va fi dezactivat.  

Iesire audio 
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Setari

7

Ajustare luminozitate ecran
Ecranul detectorului are 3 nivele de luminozitate selectabile.  
Apasati butonul DIM pentru a selecta nivelul dorit. S

Setari

•
Cand doriti schimbarea setarilor detectorului tineti minte: 

■ Butoanele pot avea multiple functii 
■ Toate setarile realizate vor fi pastrate si dupa oprirea si 
repornirea detectorului 

Mod Oras/Autostrada 
Setarea detectorului pe mod Oras va intarzia toate alertele din 
banda X pana cand semnalul atinge nivelul 3 de putere. (veti auzi 
un singur beep cand semnalul este detectat initial). Aceasta functie 
va reduse alarmele false cand conduceti in oras sau in apropierea 
unei zone urbane unde se gasesc multe surse de semnal.

Pentru a schimba setarea urmati procedura de mai jos:

6

Buton DIM

Luminos

Slab

Redus

Apasati 
scurt
butonul DIM

Buton City
apasati scurt

Mod Oras

X K Ka V S c

Mod autostrada

X K Ka V S h

Pentru a activa modul Oras 

Apasati scurt
butonul City 

Sunete Ecran
Beep scurt c apare pe ecran

Pentru a activa inapoi modul Autostrada

Apasati scurt
butonul City 

Sunete Ecran
Doua beep-uri scurte h apare pe ecran

SPX5300_MANL_9492-XRS9330  1/7/13  10:42 AM  Page 6

Setarea implicita din fabrica este Luminos



Setari
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Setari

Oprirea unei alerte
Detectorul va permite sa opriti rapid o alarma prin apasarea scurta 
a butonului Mute. Daca mai apasati o data butonul alarma va porni 
din nou. 

Oprire automata alerte
Aceasta functie va reduce automat volumul unei alerte 4 
sec dupa detectarea unui semnal. 
Aceasta functie este activata implicit din fabrica.

8

Functia IntelliMute
Aceasta este o functie unica ce opreste alertele sonore atunci cand 
masina este oprita sau circulati cu viteza redusa.Prin detectarea 
rotatiilor motorului aceasta functie stie cand circulati cu viteza 
redusa si opreste alertele nedorite. 

Inainte de a utiliza aceasta functie trebuie sa setati un punct de 
activare al acesteia in functie de rotatiile motorului (vezi pagina 10). 
Cand rotatiile sunt sub punctul setat functia va fi activa. 
Aceasta functie este dezactivata din fabrica.

Nota: Aceasta functie nu functioneaza cu toate tipurile de 
autovehicule, deoarece sunt unele la care nu pot fi detectate 
rotatiile motorului. In aceste cazuri utilizati functia Mute pentru a 
opri alertele nedorite. 

Buton Mute

Dezactivare functie

Sunete Ecran
Un sunet scurt Nu are indicator

Activare functie

Apasati scurt 
butonul Mute cand 
nu este nici o 
alerta

Sunete Ecran
Doua beep-uri scurte Nu are indicator

Activare functie IntelliMute
Apasati scurt 
butonul I-Mute

Sunete Ecran
Doua beep-uri scurte Un punct apare in coltul 

din dreapta jos

Dezactivare functie IntelliMute
Apasati scurt 
butonul I-Mute

Sunete Ecran
Un sunet scurt Punctul din dreapta jos

dispare

Buton IntelliMute
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Apasati scurt 
butonul Mute cand 
nu este nici o 
alerta



Setari

11

Setari

Utilizarea functiei IntelliMute
IntelliMute functioneaza si in modul Oras sau Mute automat 
Cand rotatiile motorului sunt sub punctul de activare stabilit va 
aparea un punct in coltul din dreapta jos a ecranului. Peste 
punctul de activare punctul va clipi la fiecare 2 sec. 

Daca, din orice motiv, dispozitivul nu poate detecta 
miscarea motorului functia se va opri automat.
Punctul de activare setat va fi memorat si dupa oprirea si 
repornirea dispozitivului. 

Nota: Punctul de activare trebuie resetat daca doriti utilizarea 
detectorului in alta masina. 

Nota: Cand utilizati functia pentru prima data va recomandam 
setarea punctului de activare intre 300 si 600 RPM. Puteti 
reseta punctul de activare oricand conform nevoilor si stilului dvs 
de condus.  

Setarea punctului de activare IntelliMute 
Detectorul trebuie sa fir montat in masina. 

Atentiei
Nu incercati sa setati un punct de activare in timpul mersului. 
Masina trebuie sa fir parcata si cu motorul pornit. 

Functia IntelliMute trebuie sa fie activata inainte de a seta punctul 
de activare. 
Veti auzi o serie de sunete pe parcusul procedurii de setare.  

10

Sub punctul de activare

X K Ka V S  c

Peste punctul de activare 

X K Ka V S  c

Setarea punctului de activare IntelliMute

Apasati butonul 
I-Mute timp de
2 sec

Sunete Ecran

Doua beep-uri scurte Nimic

Acelerati motorul 
pana la nivelul 
dorit (recomandat 
este putin peste 
starea de repaos) 
si pastrati nivelul 
pentru 2 sec

Nimic Trei bare vor clipi 
succesiv

La nivelul dorit 
apasati scurt 
butonul I-Mute

Trei beep-uri scurte Trei bare vor clipi simultan 

Sunete Ecran
Patru beep-uri E apare

X K Ka V S  E

1 2 3

1 2 3

Nota: Daca dispozitivul nu poate detecta 
miscarea motorului sau daca nu setati un 
punct de activare in 20 sec de la inceperea 
procedurii functia va indica o eroare si se va 
dezactiva automat. 

Buton IntelliMute



Alerte Pop
Radarele de tip Pop sau Doppler emit un singur impuls in benzile  
K si Ka pentru a masura viteza vehiculului tinta. 

Modul de detectie Pop este foarte sensibil si de aceea este 
recomandata utilizarea sa doar pe autostrada sau in zonele rurale.

Alertele Pop va vor avertiza in cazul detectarii unui astfel de 
semnal. In timpul alertei dispozitivul va continua sa detectate 
alte semnale. Implicit aceasta functie este dezactivata. 

Setari Setari

Activare/dezactivare alerte VG-2 si Spectre I & IV+
Cand nici un semnal 
nu este detectat 
apasati butonul DIM 
timp de 4sec 

Sunete Ecran

Activare= doua beep-uri

Dezactivare = un beep

V va clipi de 2 ori pe ecran

V va clipi o data pe ecran

Apasati butonul 
DIM 
timp de 4 sec

Setari alerte VG-2 si Spectre I & IV+
Politia utilizeaza detectoare de detectoare radar (RDDs) pentru a gasi 
utilizatorii de detectoare radar. Dispozitivul dvs poate identifica 
semnalele de la detectoarele de detectoare radar tip VG-2, Spectre I si 
Spectre IV+ si va poate alerta cand un astfel de dispozitiv sau unul 
similar este utilizat in apropiere. 
Detectorul dvs poate fi vazut de detectoare de detectroare radar de tip 
Spectre IV+ dar este invizibil pentru cele de tip VG-2 si Spectre I. Puteti 
alege sa primit alerte in cazul detectarii semnalelor de tip VG-2 si 
Spectre I & IV+. Implicit aceste alerte sunt dezactivate.
Indicator

X K Ka V S  c

1312 

Functia IntelliMute Pro
Aceasta previne detectarea dispozitivului de catre detectoarele de 
detectoare radar (RDDs) cum ar fi VG-2, Spectre I si Spectre IV+ cand 
circulati cu viteza redusa. Aceasta este recomandata doar pentru 
utilizatorii cu experienta. 
Cand aceasta functie este activa iar miscarea motorului este sub 
punctul de activare al functiei IntelliMute circuitele detectorului dvs de 
radar sunt oprite pentru a preveni detectia acestuia. 
Inainte de activarea functiei ntelliMute Pro trebuie mai intai sa activati 
functia IntelliMute  si sa-i setati un punct de activare.

Activarea functiei  IntelliMute Pro
Cand dispozitivul 
nu detecteaza nici 
un semnal apasati 
simultan 
butoanele I-Mute 
si City timp de 4 
sec 

Sunete
Ecran

Doua sunete scurte c sau h va clipi 

Dezactivarea functiei  IntelliMute Pro

Apasati simultan 
butoanele I-Mute 
si City timp de 2 
sec 

Sunete Ecran

Un beep scurt c sau h va aparea pe ecran

Mod IntelliMute Pro activ

X K Ka V S  c

Apasati simultan 
butoanele I-Mute si 
City timp de 4 sec

Activarea/dezactivare alertelor Pop
Cand nici un 
semnal nu este 
detectat apasati 
simultan butoanele 
DIM si City timp de 
4sec

Sunete Ecran

Activat = doua beep-uri P va clipi de 2 ori pe ecran

Dezactivat = un beep P va clipi o data pe ecran

Atentiei
Cand functia IntelliMute Pro este activa, detectorul nu va putea 
detecta nici un semnal si nu va emite nici o alerta.  
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Detectie
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•
Semnale detectate 
Tabelele de pe paginile urmatoare va arata tipurile de semnale 
detectate cat si indicatoarele de pe ecran pentru fiecare dintre ele. 

Alerte sonore
Dispozitivul emite alerte diferite pentru fiecare semnal detectat. 
Pentru semnalele din benzile X, K, Ka si Ku sunetele vor fi mai 
dese cu cat va apropiati de sursa acestora. Frecventa sunetelor 
va ofera informatii utilze despre semnalul detectat. 

Indicatoare pe ecran
Dispozitivul arata indicatoare diferite pe ecran pentru fiecare 
semnal detectat. Indicatoarele benzilor X, K, Ka si Ku vor fi 
insotite si de o cifra ce indica nivelul semnalului (de la 1 la 5).

In timpul alertelor POP p 
ecran va aparea litera P iar 
in timpul alertelor laser pe 
ecran va aparea litera L. 

In timpul alertelor VG-2 sau 
Spectre I si IV+, pe ecran va 
aparea litera V: fixa pentru 
semnaleleIt VG-2 si va clipi 
pentru cele Spectre I or IV+.

In timpul alertelor de 
siguranta pe ecran va 
aparea litera S . 

Setari

Semnal X detectat

X K Ka V S 2 X K Ka V S 3 X K Ka V S 5 X K Ka V S 4

Semnal Laser detectat

X K Ka V S L

Semnal VG-2 detectat 

X K Ka V S  c

Semnal K detectat Semnal Ka detectat Semnal Ku detectat

Semnal de siguranta

X K Ka V S c

Semnal Spectre I sau IV+
detectat

X K Ka V S  c

14 

Activarea/dezactivarea benzii  KU

Cand dispozitivul nu 
detecteaza nici un 
semnal apasati 
butonul City timp de 
4 sec 

Sunete Ecran

Activat = doua beep-uri X si K vor clipi de 2 ori pe ecran

Activarea/dezactivarea benzii  K

Cand dispozitivul nu 
detecteaza nici un 
semnal apasati 
simultan butoanele 
Mute si City timp 
de 4 sec 

Sunete Ecran

Activat = doua beep-uri K va clipi de 2 ori pe ecran

Dezactivat = un beep K va clipi o data pe ecran

Dezactivat = un beep X si K vor clipi o data pe ecran

Setari alerte radar 
Detectorul va permite selectarea alertelor pentru benzile  X, K si Ku. 
Implicit sunt active alertele pentr benzile X si K; Ku este dezactivata.
Activarea/dezactivarea benzii  X 

Cand dispozitivul nu 
detecteaza nici un 
semnal apasati 
simultan butoanele 
DIM si Mute timp de 
4 sec 

Sunete Ecran

Activat = doua beep-uri X va clipi de 2 ori pe ecran

Semnal POP detectat

X K Ka V S P

Dezactivat = un beep X va clipi o data pe ecran
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Mentenanta

•
Detectorul este proiectat pentru a va oferi ani buni de funcionare 
optima fara a avea nevoie de mentenanta.

Daca totusi se intampla ca detectorul sa nu functioneze 
corespunzator urmati pasii de mai jos pentru a afla cauza:

■ Asigurati-va ca alimentatorul este conectat corespunzator la 
ambele capete

■ Asigurati-va ca mufa de bricheta a masinii este curata si fara 
coroziuni 

■ Verificati siguranta fuzibila din alimentator. (dezsuruburati capul 
mufei de bricheta si verificati siguranta, daca este rupta inlocuiti-o cu
una asemanatoare)

16

Specificatii tehnice 

•Benzi si frecventele acestora 

Banda Frecventa

X 10.525 ± 0.050 GHz

K 24.125 ± 0.125 GHz

Ka 34.700 ± 1.300 GHz

Ku 13.435 ± 0.035 GHz

VG-2 11.500 ± 0.250 GHz

Laser 910± 50nm 100 PPS
910± 50nm 125 PPS
910± 50nm 130 PPS
910± 50nm 200 PPS
910± 50nm 238 PPS
910± 50nm 340 PPS

Spectre I 13.300 ± 0.200 GHz

Spectre IV/IV+ Secreta

Safety Alert 24.070 ± 0.010 GHz
Traffic Warning 24.110 ± 0.010 GHz
System 24.190 ± 0.010 GHz

24.230 ± 0.010 GHz
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