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1. BevezetÉs

Köszönjük, hogy a GPS750 Detektort választotta. Az Ön GPS750 Detektora 
professzionális tervezés eredménye. A készülék az Internetről frissíthető 
GPS adatbázisa segítségével előre jelzi a telepített sebességmérőket és 
a piroslámpa kamerákat. A külső radarérzékelő beszerelését követően 
jelzi az X, K és Ka sávon történő radaros sebességmérőket is. A detektor 
forradalmian új megoldásokkal támogatja az Ön biztonságos közlekedését.
Nagyfokú érzékenység jellemzi a készüléket, így nagy távolságról érzé-
keli a radaros mérést.

2. garancia

A termék rendeltetésszerű használata mellett a termékben keletkezett 
esetleges meghibásodásra egy év jótállást vállalunk (lásd jótállási jegy), 
amely a vásárlás dátumával lép életbe és kizárólag az érvényes jótállási 
jeggyel érvényesíthető. A gyártó és a forgalmazó semmilyen felelősséget 
nem vállal a sebességhatár túllépésből és/vagy a készülék használatából 
vagy a szakszerűtlen beszereléséből adódó bármilyen jellegű bünteté-
sért, kárért vagy bármely egyéb hátrányért. A készülék nem a gyorshajtás 
elősegítésére való, hanem a véletlen sebességtúllépés megelőzésére 
szolgál. Minden esetben tartsa be a sebességhatárokat és közlekedjen 
az út- és látási viszonyoknak megfelelően! A radardetektor nem téved-
hetetlen eszköz. Előfordulhatnak olyan szituációk, ahol későn vagy egy-
általán nem jelez bizonyos külső körülmények miatt. Ennek oka nem a 
készülék hibás működéséből adódik, hanem a fizika törvényszerűségére 
vezethető vissza. Kérjük, figyelmesen olvassa végig az útmutatót, hogy a 
detektor által biztosított lehetőségeket maximálisan ki tudja használni!
A gyártó és forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a sebesség-
határ túllépéséből és/vagy a készülék használatából, vagy a szakszerűtlen 
beszereléséből adódó bármilyen jellegű büntetésért, kárért vagy bár-
mely egyéb hátrányért.
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3. tulAJdonságoK És tArtozÉKoK

1) tArtozÉKoK

Központi egység tépőzáras ragasztószalag

szivargyújtó tápkábel 
(tartalék biztosítékkal)

usB kábel 

Használati útmutató

Használati 
útmutató

GPS750
detector

http://www.metroman.hu/
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2) funKciÓK

nAgy ÉrzÉKenysÉgŰ gPs vevŐ, BeÉPÍtett AntennávAl
A beépített GPS antenna mellett nincs szükség külső antenna hasz-
nálatára, kivéve, ha a jármű szélvédője fémgőzölt, vagy ha a készülék 
a műszerfal alá kerül beszerelésre. 
A készülékhez külső GPS antenna csatlakoztatható (a csomag nem 
tartalmazza). 

testre szABHAtÓ riAsztási rendszer
A készülék képes több típusú forgalmi veszélyre figyelmeztetni, 
mint például: telepített traffipax, jelzőlámpába épített telepített 
traffipax, buszsáv kamera, gyakori sebességmérési pontok, veszé-
lyes útszakaszok. A különböző veszélyekre való figyelmeztetések 
ki-, bekapcsolhatók.

HAtÓtávolság
A készülék a veszélyes pontok előtt 500 méterrel jelez.

frissÍtHetŐ AdAtBázis
A készülék GPS adatbázisa számítógéppel egyszerűen frissíthető egy 
hagyományos USB kábel segítségével. A legfrissebb adatbázis ingye-
nesen letölthető a „www.gps-detector.net” weboldalról. Az adatbázis 
több mint 100.000 GPS koordinátát tartalmaz. 

felHAsználÓi Pont rÖgzÍtÉse/tÖrlÉse
A készülék segítségével saját „veszélyes pontok” is megadhatók 
(pl.: az adatbázisban még nem szereplő új fix traffipaxok). 50 ilyen 
felhasználói pont rögzíthető.

ÚtinformáciÓK KiJelzÉse
– Aktuális sebesség
– Átlagsebesség
– Legnagyobb sebesség
– Aktuális GPS koordináták

–  Figyelmeztetés gyorshajtásra  
(beállítható: 30–300 km/h között)

–  Beállítható sebesség mértékegység  
 (km/h vagy m/h)
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BeÉPÍtHetŐ rAdArdeteKtor csAtlAKoztAtás (oPcionális)
A GPS Detektor készülékhez csatlakoztatható beépíthető radarde-
tektor is. Csatlakoztatáskor a készülék figyelmeztet a mobil és a fix 
radaros mérőeszközök jelének érzékelésekor is. A radardetektor 
teljesítményének növelése érdekében a GPS Detektor tartalmaz 
néhány kiegészítő funkciót:

 – Ki-, Bekapcsolható radarsáv érzékelés

X-SÁV  K-SÁV  KA-SÁV

 – smart mute (sebességfüggő némítás) funkció:
A Smart Mute funkciónak köszönhetően a beépíthető radardetektor 
csak abban az esetben fog jelzést adni, ha a beállított (10–90 km/h) 
sebességnél gyorsabb a jármű sebessége. A City mód segítségével 
pedig városban a radarsávok érzékenységének csökkentésével redu-
kálható a téves riasztások száma.

3) KezelÉs
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1. menu gomb
 a. Belépés a beállítások menüpontba.
 b. A következő opció kiválasztása (a beállítások menüben).
 c. Kilépés a beállítások menüből (várjon 5 másodpercet).
 d.  Tartsa lenyomva 4 másodpercig a K-sáv ki-, bekapcsolásához.  

(szöveges üzenet és csipogás jelzi a ki-, bekapcsolást)
2. mode gomb
 a.  Felhasználói pont hozzáadása/törlése: Abban az esetben, ha már 

tartalmazta az adatbázis az adott felhasználói pontot a Mode 
gomb megnyomásával törlésre kerül.

 b.Opció megváltoztatása (a beállítások menüben).
 c.  Tartsa lenyomva 4 másodpercig a csatlakoztatott radardetektor 

ki-, bekapcsolásához (szöveges üzenet és csipogás jelzi a ki-, 
bekapcsolást).

3. Kijelző: hétszegmenses LCD kijelző.
4. oPt: csatlakozó port beépíthető radardetektor csatlakoztatásához 

  (a csomag nem tartalmazza).
5. usB: USB port számítógép csatlakoztatásához (adatbázis frissítés).
6. Power: tápellátás csatlakozó port (DC12V).
7. vol: hangerőszabályzó.
8. Ant.eXt: csatlakozó port kiegészítő GPS antennához (a csomag 

nem tartalmazza).

4. BeüzemelÉs

1) elHelyezÉs
A tökéletes hatásfok elérése érdekében válasszon olyan helyet a detek-
tornak, ahol zavartalan kilátása van az égre. A készüléket ne zavarja 
semmilyen fém vagy fémes felszín. 
Válasszon egy pontot, ahol a készülék nem zavarja a vezetőt a kilá-
tásban.
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Ne helyezze a detektort olyan helyre, ahol a vezető vagy az utas egy 
hirtelen fékezés esetén beleütközhet!

megjegyzés:

Bármelyik felszerelési módot választja, ne hagyja a készüléket látható 
helyen, mikor nem tartózkodik a gépjárműben, így megelőzhető az eset-
leges autófeltörés, illetve az erős napsugárzás miatti károsodás.

figyelem: néhány újabb gyártmányú autónál a gyártók műanyag 
védőfóliát tesznek a szélvédőre, amelyen a tartóbak tapadó-
korongja nyomot hagyhat eltávolításnál. ellenőrizze gépjár-
műve használati utasításában, hogy rendelkezik-e műanyag 
védőfóliával.

2) rÖgzÍtÉsi leHetŐsÉgeK

szélvédőre

•  Rögzítse a tartóbakot a szélvédőre.
•  Állítsa be a bakot a megfelelő érzé-

keléshez szükséges szögbe.
•  Csatlakoztassa a tápkábelt a készü-

lékhez.
•  Helyezze fel a detektort a bakra.
•  Csatlakoztassa a tápkábelt a 12 V-os 

szivargyújtó aljzatba.
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műszerfalra

•  Távolítsa el a kétoldalú ragasztósza-
lag egyik oldaláról a védőpapírt.

•  A papír nélküli oldalával ragassza rá 
a ragasztószalagot a készülék aljára.

•  Távolítsa el a védőpapírt a ragasztószalagról.
• Helyezze el a készüléket a műszerfalon.
•  Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a készülékbe, a másikat 

a 12 V-os szivargyújtó aljzatba.

5. A deteKtor üzemBe HelyezÉse

A KÉszülÉK BeKAPcsolásA

Csatlakoztassa a készüléket a jármű szivargyújtó aljzatába (DC12V) a szi-
vargyújtós tápkábel segítségével. Amint a készüléket áram alá helyezzük, 
“GPS detektor aktiválva” üzenettel jelzi a bekapcsolt állapotot. A kijel-
zőn megjelenik a „Srch” felirat, amely a GPS jelek keresésére utal. 
Amint a készülék megtalálja a GPS jelet, a felirat eltűnik és a készülék 
üzemkész állapotba kerül. A GPS jel megtalálása körülbelül 1 percet 
vesz igénybe, főleg, ha első alkalommal kapcsolja be. Ha a készüléket 
24 órán belül újra bekapcsolja, a jel megtalálása körülbelül 40 másod-
percet, 2 órán belüli bekapcsolás esetén 3 másodpercet vesz igénybe. 
Előfordulhat, hogy a kapcsolódás után is megjelenik a „Srch” üzenet 
olyan helyeken, ahol a GPS jel gyenge (pl.: alagutakban, nagy házak 
között, parkolóházban). Amint a GPS kapcsolat helyreállt, a készülék 
újra használatra kész.

FIGYELEM! GPS kapcsolat nélkül a készülék legtöbb funkciója műkö-
désképtelen (pl.: SMART MUTE, GPS adatbázis, stb…)
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BeállÍtásoK

•  Nyomja meg a MENU gombot a beállítások megváltoztatásához.
•  Nyomja meg a MODE gombot a kiválasztott opció megváltoztatásához.
•  Várjon 5 másodpercet miután mindent beállított a változtatások 

elmentéséhez, és a beállítások menüből való kilépéshez.

 KIJELZŐ FUNCIÓ ALAP- 
BEÁLLÍTÁS

1

gPs vevŐ KAPcsolÓ

A on GPS vevő bekapcsolása
BE

A of GPS vevő kikapcsolása

Ha csak a készülék radardetektor funkcióját szeretné használni, 
kapcsolja ki a GPS vevőt. Figyelem, kikapcsolt GPS vevő esetén 

a beállított GPS adatbázisban található pontokat 
nem jelzi a készülék!

2

smArt mute (sebességfüggő némítás)

b 10 - b 90 10–90 km/h (határ alatt nincs radarjelzés)

50b of Smart Mute funkció kikapcsolása

b ci City mód: csökkentett radarjel érzékelés

A Smart mute funkció lényege a téves riasztások csökkentése 
abban az esetben, ha beépíthető radardetektort csatlakoztatunk 

a GPS Detektorhoz.

3

figyelmeztetÉs gyorsHAJtásrA

C030 - C300 Gyorshajtási sebességhatár beállítása 200

A készülék jelzést ad, ha a jármű a beállított sebességnél többel 
közlekedik. 30 és 300 km/h között állítható be a sebességhatár.
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4

telePÍtett trAffiPAX AdAtBázis

d1.on Telepített traffipax jelzés bekapcsolása
BE

d1.of Telepített traffipax jelzés kikapcsolása

Adatbázis tartalma: telepített traffipaxok, jelzőlámpába épített 
traffipaxok.

5

szeKciÓKAmerA AdAtBázis

d2.on Szekció kamera jelzés bekapcsolása
BE

d2.of Szekció kamera jelzés kikapcsolása

Adatbázis tartalma: átlagsebesség mérő szakaszok, szekciókamerák.

6

PiroslámPA figyelŐ KAmerA AdAtBázis

D3.on Piroslámpa figyelő kamera jelzés bekapcsolása
KI

D3.of Piroslámpa figyelő kamera jelzés kikapcsolása

Adatbázis tartalma: piroslámpa figyelő, buszsáv figyelő, 
térfigyelő kamerák.

7

gyAKori seBessÉgmÉrŐ HelyeK AdAtBázisA

D4.on Gyakori sebességmérő helyek jelzése BE
KI

D4.of Gyakori sebességmérő helyek jelzése KI

Adatbázis tartalma: gyakori sebességmérő helyek.

8

veszÉlyes zÓnA AdAtBázis

D5.on Veszélyes zóna jelzés bekapcsolása
KI

D5.of Veszélyes zóna jelzés kikapcsolása

Adatbázis tartalma: veszélyes vasúti kereszteződések.
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9

átlAgseBessÉg KiJelzÉs

E000 - E999 Átlagsebesség kijelzése

A készülék utolsó bekapcsolása óta mért átlagsebesség 
kijelzésére szolgál.

10

legnAgyoBB seBessÉg KiJelzÉs

F000 - F999 A legnagyobb sebesség kijelzése

Az aktuális GPS koordináták kijelzése a MODE gomb megnyomása után.

11

gPs KoordinátA KiJelzÉs

6ps Az aktuális GPS koordináta kijelzése

Az aktuális GPS koordináták kijelzése a MODE gomb megnyomása után.

12

A seBessÉg mÉrtÉKegysÉgÉneK BeállÍtásA

H  1 Sebesség mértékegység beállítása: km/h
km/h

H  2 Sebesség mértékegység beállítása: m/h

A sebesség mértékegységének megváltoztatására szolgál: 
km/h vagy m/h.

13

BillentyŰHAng KAPcsolÓ

I on Billentyűhangok bekapcsolása
BE

I of Billentyűhangok kikapcsolása

A gombok megnyomását jelző hangok ki- és bekapcsolhatók.

14

X-sáv KAPcsolás

r1.on X radarsáv bekapcsolása
BE

r1.of X radarsáv kikapcsolása

A csatlakoztatott beépíthető radardetektor X radarsáv érzékelése 
kapcsolható ki és be a menüpont segítségével.
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 KIJELZŐ FUNKCIÓ ALAP-
BEÁLLÍTÁS

16

K-sáv KAPcsolás

r2.on K radarsáv bekapcsolása
BE

r2.of K radarsáv kikapcsolása

A csatlakoztatott radardetektor K radarsáv érzékelése ki és be 
kapcsolható.

17

KA euro sáv KAPcsolás

r3.on Ka Euro radarsáv bekapcsolása
BE

r3.of Ka Euro radarsáv kikapcsolása

A csatlakoztatott radardetektor Ka radarsáv érzékelése ki és be 
kapcsolható.

18

szoftver verziÓ

s101 Szoftver verzió kijelzése

A készülék ebben a menüpontban jelzi ki a szoftver verzióját.

19

AdAtBázis verziÓ

1204 Adatbázis verzió kijelzése

A készülék ebben a menüpontban kijelzi a telepített adatbázis dátumát.

20

felHAsználÓi PontoK

U  0 Felhasználói pontok kijelzése

Ebben a menüpontban ellenőrizhetők a felhasználói pontok.

21

gyári BeállÍtásoK visszAállÍtásA

rESE Felhasználói pontok törlése, alapbeállítás

Az összes felhasználói pont törlésre kerül és az alapbeállítások 
visszaállnak.
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Audio És vizuális JelzÉseK

 KIJELZŐ LEÍRÁS HANG

1

BeKAPcsolás

Srch GPS keresés
 „GPS detektor aktiválva”

t000 Utazási idő

2
menet KÖzBen (HA semmilyen JelzÉs nincs)

130 Akt. sebesség (nincs hang)

3
állÓ AutÓ esetÉn (HA semmilyen JelzÉs nincs)

t120 Utazási idő (nincs hang)

4
fiX trAffiPAXHoz KÖzeledve (seBessÉgHAtár AlAtt)

-200
Hátralévő 
távolság

„Figyelem, Telepített traffipax, követ-
kezik!” 500 méterrel a traffipax előtt

5

fiX trAffiPAXHoz KÖzeledve (seBessÉgHAtár felett)

-200
Hátralévő 
távolság

„Figyelem, Telepített traffipax, követ-
kezik!” 500 méterrel a traffipax előtt 
„Lassítson, Telepített traffipax, követ-
kezik!”300 méterrel a traffipax előtt

6
szeKciÓKAmeráHoz KÖzeledve

-200
Hátralévő 
távolság

„Figyelem, Átlagsebesség-mérő zóna, 
következik.” 500 méterrel a kamera előtt

7
PiroslámPA figyelŐ KAmeráHoz KÖzeledve

-200
Hátralévő 
távolság

„Figyelem, Piroslámpa, figyelő kamera, 
következik!” 500 méterrel a kamera előtt
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8

gyAKori seBessÉgmÉrÉsi HelyHez KÖzeledve

-200
Hátralévő 
távolság

„Figyelem, Gyakori sebességmérési 
hely következik!” 

500 méterrel a mérési hely előtt

9
veszÉlyes zÓnáHoz KÖzeledve

-200
Hátralévő 
távolság

„Figyelem, Veszélyes zóna, következik!” 
500 méterrel a zóna előtt

10
A BeállÍtott seBessÉgHAtár átlÉPÉseKor

156
Tényleges 
sebesség

„Figyelem, túllépte a beállított 
sebességhatárt!”

11
felHAsználÓi PontHoz KÖzeledve

User
Felhasználói 

pont
„Figyelem, felhasználói pont 

következik!” 500 méterrel a pont előtt

12
felHAsználÓi Pont HozzáAdásA

add Hozzáadás „Felhasználói pont elmentve!”

13
felHAsználÓi Pont tÖrlÉse

deL Törlés „Felhasználói pont törölve!”

14
X rAdArsáv ÉrzÉKelÉseKor

r1 1 X sáv szint 1 „X radarsáv” + bíp hang

15
K rAdArsáv ÉrzÉKelÉseKor

r2 2 K sáv szint 2 „K radarsáv” bíp hang

16
KA euro rAdArsáv ÉrzÉKelÉseKor

r3 3 Ka sáv szint 3 „Ka Euro radarsáv” bíp hang
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felHAsználÓi Pont HozzáAdásA / tÖrlÉse

•  Vezetés közben nyomja meg a MODE gombot azon a helyen, amelynek 
a koordinátáit szeretné elmenteni a felhasználói pontok közé. A funkció 
csak akkor működik, ha van aktív GPS kapcsolat, az autó sebessége több 
mint 10 km/h, és még nem tartalmazza az adatbázis az adott pontot.  
A készülék visszajelzi a felhasználói pont felvételét: „Felhasználói 
pont elmentve!”. Abban az esetben, ha az üzenet helyett „TING” han-
got hall, próbálja újra felvenni a pontot. Maximum 50 felhasználói pont 
rögzíthető.

•  Vezetés közben nyomja meg a MODE gombot ha a „Figyelem! Felhasz-
náló pont következik!” üzenetet hallja a felhasználói pont törléséhez. 
A sikeres törlést „Felhasználói pont törölve!” üzenet jelzi. A funkció 
csak aktív GPS kapcsolat és 10 km/h óra sebesség felett működik.

•  A felhasználó pontok egyszerre törölhetők a GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZA-
ÁLLÍTÁSA menüpontban. (21)

AdAtBázis frissÍtÉs

1.  A frissítő szoftver letöltése  
Töltse le a frissítő szoftvert a „www.gps-detector.net” weblapról.

2.  A frissítő szoftver telepítése  
Csomagolja ki a letöltött ZIP fájlt, majd indítsa el a „setup.exe” 
programot. A gombok és üzenetek eltérőek lehetnek az operációs 
rendszer verziójától, nyelvétől függően. Kattintson a [Next >], majd 
az [Install] gombra. A szoftver telepítése megkezdődik, és létrejön 
egy parancsikon a Windows asztalon.
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3.  A legfrissebb adatbázis letöltése  
Töltse le az Önnek legmegfelelőbb, legfrissebb adatbázist a  
„www.gps-detector.net” oldalról.

4.  A gPs detektor csatlakoztatása a számítógéphez  
Csatlakoztassa a GPS Detektor készülékét a számítógépéhez a mel-
lékelt USB kábel segítségével. Helyes csatlakoztatáskor a következő 
üzenet jelenik meg a készüléken: [d L], a frissítő szoftver ablakában 
pedig: „GPS detector is linked”.
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5.  Az adatbázis frissítése  
Indítsa el az adatbázis frissítő szoftvert, és kattintson a [Database] 
gombra. Válassza ki a korábban letöltött, legfrissebb adatbázis fájlt 
(*.cam), majd kattintson az [open] gombra. A frissítési folyamat 
elkezdődik, majd a sikeres befejezését a készüléken az [End], a szoft-
ver ablakában pedig az „ALL DONE !!” üzenet jelzi.
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ÖsszeKAPcsolás  

BeÉPÍtHetŐ rAdArdeteKtorrAl 
(kiegészítő, a csomag nem tartalmazza)

tulAJdonságoK, sPecifiKáciÓK

•  Ki-, bekapcsolható radarsávok és 180°-os radarérzékelés  
– X-SÁV: 10.525 GHz ± 50 MHz  
– K-SÁV: 24.150 GHz ± 100 MHz  
–  Ka EURO (szűkített) SÁV: 34.0 GHz, 34.3 GHz, 34.7 GHz, 35.5 GHz

•  K-sáv ki-, bekapcsolása  
Nyomja meg a MENU gombot, és tartsa lenyomva 4 másodpercig 
a K-sáv ki-, bekapcsolásához.

•  radarérzékelés ki-, bekapcsolása  
Nyomja meg a MODE gombot, és tartsa lenyomva 4 másodpercig 
a radarérzékelés ki-, bekapcsolásához.

•  sebességfüggő némítás (smart mute)  
Automatikus némítási lehetőség GPS Detektorhoz csatlakoztatva. 
A készülék nem ad jelzést a beállított sebességhatár alatt. 0–90 km/h-ig 
állítható, a 0 érték a kikapcsolt állapot. Alapértelmezett érték 50 km/h.
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•  rejtve beszerelhető radarérzékelő antenna  
A radarérzékelő rejtve, műanyag lökhárító mögé is beszerelhető.

•  fontos megjegyzés  
A beépíthető radardetektor csak GPS Detektor készülékkel együtt 
működőképes.

a csoMag tartaLMa

radarérzékelő antenna Kétoldalú ragasztó

Beépítő konzolok, csavarok
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A KÉszülÉK BeÉPÍtÉse

1. szerelje össze a tartókonzolokat!

 

2.  rögzítse a radar-érzékelő 
antennát a tartókonzolhoz! 

3.  állítsa be a tartókonzol 
mozgatásával a megfelelő 
szöget!

A vízálló radarérzékelő antennát az autó elejére 
kell felszerelni úgy, hogy a készülék érzékelő része 
előre nézzen. Beépíthető az első lökhárító rácso-
zásába, vagy rejtve, műanyag lökhárító mögé is. 
A fém lökhárító megakadályozhatja a radarjelek 
érzékelését. A radarérzékelés hatósugara 180°-os.
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4.  csatlakoztassa a beépíthető radardetektor jack kábelét 
a gPs detektor „oPt” portjába

HAsználAti ÚtmutAtÓ

Miután csatlakoztatta a beépíthető radardetektort a GPS Detektorhoz, 
és bekapcsolta a radarjel érzékelést, a készülék készen áll a működésre. 
Ha a radarérzékelő antenna radarjelet észlel, a GPS Detektor bemondja 
és a kijelzőn is megjeleníti (1–7-ig) a radarjel típusát, valamint csipogó 
hanggal jelzi annak erősségét. A szöveges kijelzés mellett a csipogó 
hangok sűrűsége is utal a radarjel erősségére.
Ha a Smart Mute funkció bekapcsolt állapotban van, a készülék csak 
akkor ad jelzést a beérkező radarjelekről, ha a beállított sebességha-
tárnál gyorsabban halad az autója.
Abban az esetben, ha a radardetektor jelet észlel, de közben egy GPS 
adatbázisban tárolt pozícióhoz közeledünk, akkor csak az adatbázisban 
található veszélyről kapunk figyelmeztetést, mivel annak van magasabb 
prioritása.




