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Návod k obsluze

Gratulujeme
Vám k zakoupení Beltronics STI-R PLUS EURO
CZECH REPUBLIC!
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
je nejnovější ze série pevně montovaných
radarových a laserových detektorů na trhu.
Zařízení je vybaveno technologií TotalShield®,
která v praxi zaručuje 100% nedetekovatelnost
detektor y radarových detektorů (RDD),
používanými v některých zemích. Navíc tento
model obsahuje GPS anténu a databázi radarů,
které jiné detektory nejsou schopné detekovat,
takže Vás upozorní i na úsekové měření a další
měřiče rychlosti, neodhalitelné klasickým
detektorem radarů.
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
umožňuje samostatně zapnout a vypnout
jednotlivé sekce Ka pásma, které je rozděleno na
10 sekcí, přičemž pro použití v ČR mají význam
sekce KA3 a KA4. Profesionální detektor
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC je
prodáván jako stavebnice a je mimořádně
vhodný pro použití v ČR i v některých zahraničích
státech.
V době prodeje tohoto zařízení je jeho použití
na území České republiky povoleno. Před cestou
do zahraničí doporučujeme seznámit se s místní
právní úpravou.
Prodejce zařízení nenese odpovědnost za
jakékoli škody, resp. sankce způsobené
provozem tohoto zařízení kdekoliv ve světě.
Jeho používání je na samostatném
rozhodnutí jeho majitele a může být
zákonem zakázáno.
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Obsah balení
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH
REPUBLIC obsahuje:
A) Ovládací jednotka

B) Displej

C) Řídící jednotka

D) Radarová anténa

E) Reproduktor

F) GPS Anténa

Součástí balení je radarová anténa, řídící
jednotka, displej, ovládací jednotka, reproduktor,
doplňkový LED indikátor poplachu, GPS anténa,
USB kabel a rámeček na displej, instalační
materiál a návod.

Ovládací panel a displej
Indikace zapnutého STI-R PLUS EURO CZECH
REPUBLIC

displej indikovat radarové, nebo laserové pásmo
a také zobrazí sílu signálu. V pravém rohu bliká
symbol signálu GPS, který po načtení signálu svítí.
Poznámka: Pokud máte displej v nočním
režimu, displej nebude svítit během signalizace
poplachu.

Tlačítko PWR
Pro zapnutí nebo vypnutí detektoru,
zmáčkněte a krátce přidržte tlačítko PWR.

Světelný senzor + indikátor GPS
Světelný senzor automaticky snižuje, nebo
zvyšuje jas displeje v závislosti na světelných
podmínkách v interiéru vozu.
Poznámka: Pokud máte displej v nočním
režimu, displej nebude svítit během poplachu.

TlačítkoVOL
Stlačte a držte tlačítko VOL pro zvýšení nebo
snížení hlasitosti akustické signalizace. Krátce
zmáčkněte toto tlačítko pro ztišení hlasitosti
konkrétní akustické signalizace při poplachu.
Tlačítko MUTE
Krátce zmáčkněte toto tlačítko pro vypnutí
zvukové signalizace při konkrétním poplachu.
Tlačítko SENS - Tlačítko citlivosti
Přepínání mezi nastaveními. Highway,
AutoScan, City a City NoX.
V ČR doporučujeme používat mód Highway.
Tlačítko BRT - Tlačítko jasu displeje
Obecně doporučujeme mód BRT AUTO.
Tlačítko MRK -Tlačítko označení radaru dle GPS
Zmáčknutím tlačítka MRK označíte radar, který
ještě není v databázi radarů.

GPS indikátor
Fotobuňkový senzor

Alfanumerický displej
Displej Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH
REPUBLIC bude zobrazovat Highway, AutoScan,
City, nebo City NoX. Během poplachu bude

Ovládání a funkce
PWR
Slouží k vypnutí nebo zapnutí detektoru.
Přidržte zmáčknuté tlačítko PWR umístěné
nahoře na ovladači. Beltronics STI-R PLUS EURO
CZECH REPUBLIC se zapne a otestuje, zda je plně
funkční.
Hlasitost
Stiskněte a držte tlačítko VOL umístěné vlevo
dole na ovladači pro zvýšení hlasitosti poplachů.
Hlasitost bude stoupat nebo klesat a její úroveň
bude graficky zobrazována na displeji. Když se
dostanete na požadovanou úroveň hlasitosti,
jednoduše pusťte tlačítko. Pro změnu hlasitosti
tlačítko VOL pusťte a znovu jej stiskněte a držte hlasitost se bude měnit opačným směrem.
Indikace zapnutí
Po otestování se na alfanumerickém displeji
zobrazí Highway, Autoscan, City nebo City Nox.
Doporučujeme používat režim Highway.
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Ovládání a funkce
Hlasové poplachy
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
má standardně nastaveno upozorňování
prostřednictvím digitálního hlasu. Podle potřeby
je možné hlasový výstup vypnout a ponechat
pouze tónové poplachy (viz Programovaní).
AutoMute - Automatické ztišení
Při aktivované funkci AutoMute detektor
automaticky sníží hlasitost poplachu tak, aby Vás
zbytečně neobtěžoval déle, než je nutné.
SENS - tlačítko citlivosti
Tlačítkem SENS se nastavuje citlivost detekce
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC.
Doporučujeme používat mód Highway –
detektor bude detekovat všechny signály v
maximální citlivosti.
AutoScan mód (AutoScn)
V tomto nastavení Beltronics STi-R PLUS EURO
CZECH REPUBLIC zevrubně analyzuje všechny
příchozí signály a dynamicky přizpůsobuje
citlivost detektoru na optimální úroveň, takže se
ještě více sníží počet falešných poplachů.
Zapnutím funkce AutoScan se může rovněž
snížit i vzdálenost detekce radaru!
City (City STD)
V tomto nastavení má pásmo X a Ka má
sníženou citlivost kvůli eliminaci falešných
poplachů v přetížených městských částech.
City NoX (City NoX)
V tomto nastavení je citlivost K pásma stejná
jako u City STD, pásmo X je zcela vypnuto.
Poznámka: Nepoužívejte City NoX, pokud si
nejste jisti, že se v dané zemi nepoužívají radary v
pásmu X!
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Jas (Brightness)
GPS indikátor
Fotobuňkový senzor

Jas detektoru Beltronics STI-R PLUS EURO
CZECH REPUBLIC je kontrolován senzorem
umístěným za displejem, který upravuje jas
displeje automaticky podle okolního světla.
Můžete si také zvolit stálou hodnotu jasu displeje
nebo zcela tmavý mód (viz Programování).

Akustické signalizace
Radarová signalizace:
Při zachycení radarového signálu se intenzita
zvuku bude měnit v závislosti na síle signálu a bude
Vám tak napomáhat při posouzení vzdálenosti
zdroje signálu od vozidla.
Laserové signalizace:
Jelikož laserové měření může být vážným
ohrožením, poplach bude znít jako souvislý,
nezávisle na délce a charakteru laserového
impulsu.
POP signalizace:V ČR se nepoužívá
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
signalizuje POP radar jako souvislý a plný poplach.
Měřič intenzity signálu
Alfanumerický displej se skládá z 280
samostatných LED diod a zobrazuje textové zprávy
i sílu signálu.

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
zobrazuje jeden zachycený signál a pokud se jich
vyskytne více najednou, zobrazí ten nejdůležitější.

Akustické signalizace
Displej zobrazuje pásma X, K a Ka a sílu signálu, při
detekci laserového signálu zobrazí "LASER", při
detekci POP radaru zobrazí "POP".
Poznámka: Pokud se displej nachází v tmavém
módu (Dark mode), nezobrazí se při poplachu nic a
signalizace bude jen akustická.
Zobrazení pásem – Pro použití v ČR nedůležité
Při zapnutém nastavení zobrazení pásem se
zobrazuje pásmo každého zachyceného signálu i
jeho síla. Toto zobrazení Vám může pomoci
například v oblastech, kde jsou používané měřiče
rychlosti fungující v různých pásmech.
Zobrazení pásem je určeno pro zkušené
uživatele radarových detektorů. Nastavení tohoto
zobrazení viz Programování.

- V tomto případě byl detekován silný signál Ka
pásma, slabý K a X pásma

- Zde byl zachycen silný signál K pásma a slabý
signál X pásma.

- Displej zobrazuje slabý signál Ka pásma a silný
X pásma.
Displej zobrazuje zachycená pásma ještě
několik sekund po jejich odeznění, takže umožní
řidiči zaregistrovat i velmi slabé signály.
TECH zobrazení
Toto zobrazení je určeno pro zkušené uživatele
detektorů.
Zde např. Tech zobrazení znázorňuje zachycení
K pásma o frekvenci 24,150 GHz.

Programování
!! POZOR !!
Při současném zmáčknutí tlačítek SENS a
VOL po dobu 3 sekund se zařízení RESETUJE
do továrního nastavení. Detektor okamžitě
přestane fungovat a nereaguje na žádné
radary, i když je máte nastavené – celé zařízení
je potřeba připojit k počítači a znovu
zprovoznit. Tato funkce je užitečná, pokud Vás
zastaví zahraniční policie, jelikož po tomto
úkonu je zařízení nefunkční a nelze jej
považovat za funkční radarový detektor.

Opětovné zprovoznění detektoru - viz návod pro
prvníspuštění
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
lze nastavit podle vlastních požadavků. Tlačítka
označená jako VOL a BRT se také používají pro
vstup do programování. VOL pak slouží pro
prohlížení nastavení a BRT pro požadované
změny.
Jak programovat
1) K vstupu do programovacího modu
stiskněte a držte tlačitka VOL a BRT po dobu 2
sekund, dokud jednotka nepípne a nezobrazí se
slovo Settings.
2) Poté stiskněte tlačítko VOL pro prohlížení
současného nastavení. V menu se můžete
pohybovat opakovaným stisknutím tlačítka VOL
nebo jeho přidržením pro rolování položek v
menu detektoru.
3) Změnu aktuálního nastavení provedete
stisknutím tlačítka BRT.
4) Opakováním bodu 2 a 3 nastavíme detektor
podle potřeby.
5) Pro opuštění programování vyčkejte 8
sekund nebo stiskněte PWR tlačítko. Jednotka
zobrazí Complete, 2 krát pípne a vrátí se do
funkčního módu.
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Programování
Jednotlivé položky menu detektoru

Pilot:
Pilot HWY
V tomto nastavení Beltronics STI-R PLUS EURO
CZECH REPUBLIC zobrazí "Highway", "Autoscan",
"City" a "City NoX", napětí palubní sítě a rychlost
vozidla.
Pilot H
V tomto nastavení Beltronics STI-R PLUS EURO
CZECH REPUBLIC zobrazuje "H" pro Highway, "A"
pro Autoscan, "C" pro City a "NoX" pro City NoX.
PilotV (napětí palubní sítě)
V tomto nastavení Beltronics STI-R PLUS EURO
CZECH REPUBLIC plynule zobrazuje "H" pro
Highway, "A" pro Autoscan, "C" pro City a "CNX"
pro City CNX a napětí ve vozidle.
Pilot SPD (rychlost vozidla)
V tomto nastavení Beltronics STI-R PLUS EURO
CZECH REPUBLIC ukazuje aktuální rychlost
vozidla, ale je potřeba mít zapnutý GPS mód na
ON.
Poznámka: Upozornění na nízké nebo vysoké
napětí se zobrazí vždy, když napětí poklesne pod
10,5 V, nebo přesáhne 16,5 V. Tato funkce je vždy
zapnuta, bez ohledu na ostatní nastavení položky
Pilot.

aLock On - (zapnutí funkce eliminace falešných
poplachů)
V tomto nastavení máte aktivovanou funkci,
která si při průjezdu místem, kde je falešný
poplach, zapamatuje polohu a frekvenci a při 3.
průjezdu se toto místo uloží a detektor již nebude
daný signál dále detekovat.
aLock Off - (vypnutí funkce eliminace falešných
poplachů)
V tomto nastavení je uvedená funkce vypnutá.
SPEED CHECK – Kontrola rychlosti při detekci
radaru
sChk On - (kontrola zapnuta)
V tomto nastavení máte aktivovanou kontrolu
rychlosti při detekci radaru
sChk Off - (kontrola vypnuta)
V tomto nastavení máte deaktivovanou
kontrolu rychlosti při detekci radaru

METER:Měřičsílysignálu
MeterSTD (Standardní) - doporučeno
Měřič zobrazuje pásmo přijatého signálu a
graf, který zobrazuje sílu signálu (viz obr.).

MeterTHT (Zobrazení ohrožení)
Měřič současně zobrazuje i více přijatých
signálů, jakož i jejich sílu (viz obr.).

GPS:
GPS On - (GPS zapnutá)
V tomto nastavení je GPS zapnutá.
GPS Off - (GPS vypnutá)
V tomto nastavení je GPS vypnutá.
AUTOLOCK - Aktivace automatické eliminace
falešných poplachů (pouze pásma K a X)
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MeterTEC (Tech zobrazení)
V této položce měřič zobrazí číselnou frekvenci
přijatého radarového signálu (viz obr.).

Programování
AUTOMUTE
aMute ON (automatické ztišení hlasitosti
zapnuté)
V tomto nastavení Beltronics STI-R PLUS EURO
CZECH REPUBLIC budou audio poplachy
signalizovány v hlasitosti, kterou jste si nastavili,
ale po pár sekundách budou zredukovány na nižší
úroveň tak, abyste zůstali informováni, ale ne
rušeni.
aMute OFF (automatické ztišení hlasitosti
vypnuto)
Audio poplachy budou na stejné (neměnné)
úrovni hlasitosti. Takové, jakou jste si zvolili v
nastavení.

EURO CZECH REPUBLIC během startovací
sekvence upozorní tónem a odpovídajícím
digitálním hlasem na rozdíly nastavení pásem
oproti továrnímu nastavení.
KaSW
Když je Superwide Ka-Band (Superširoké
pásmo Ka) vypnuto, každá část Ka-band (Kapásma) může být zapnuta / vypnuta samostatně.
Toto je výhodou tehdy, když je v dané oblasti
používaná jen určitá sekce Ka-band pásma, např.
v ČR KA 3 a KA 4.

UNITS

RDR
Funkce slouží k odrušení před nekvalitními
antiradary nebo detektory, které v zapnutém
stavu ruší jiné detektory. Při zapnutí této funkce se
výrazně snižuje citlivost přístroje.
Doporučujeme nikdy nezapínat (nedávat
RDR – ON)!

Units ENG - (nastavení na US provoz)
V tomto nastavení se rychlost zobrazuje v
anglických jednotkách MP/H.

A nakonec přejdeme na nejdůležitější
částprogramování.

Units MET - (nastavení pro Evropu)
V tomto nastavení se rychlost zobrazuje
standardně v KM/H.

Naposled stiskneme tlačítko VOL na změnu
funkce a objeví se Bands MOD.

Voice-Digitálníhlas
Voice On - (digitální hlas zapnutý)
V tomto nastavení všechny radarové, laserové
a ostatní hlášení budou oznamovány digitálním
hlasem.
Voice Off - (digitální hlas vypnutý)
V tomto nastavení radarové, laserové a ostatní
hlášení budou reprodukovány jenom
prostřednictvím audio tónů.
BandsMOD
V tomto nastaveníVás Beltronics STI-R PLUS

Pozor!
Zde je změna proti předchozímu ovládání a
to takto:
Tlačítkem BRT listujeme mezi frekvenčními
pásmy a tlačítkem MUTE zapínáme a vypínáme.
Nyní jsme se dostali do pozice Bands MOD a
stlačením BRT jsme v pásmu X. Změňte na OFF
(doporučujeme) nebo ON (zapnuto) podržením
tl. MUTE.
Stiskneme BRT a objeví se K OFF
(doporučujeme) , resp. ON , pro změnu
podržíme tlačítko MUTE.
Stiskneme BRT objeví se Ka SW. Ka SW
přepněte tl. BRT na ON nebo OFF
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Programování
(doporučujeme). Pokud navolíte OFF, objeví se
podskupina úzkých pásem od Ka 1 do Ka 10. Pro
naše území bude zapnuta funkce Ka 3 a Ka 4,
ostatní pásma Ka 1 až 2 a Ka 5 až Ka10 jsou
vypnutá.
Výměnu možností ON nebo OFF provedeme
přidržením tlačítka MUTE . Když skončíme
programování od Ka 1 až po Ka 10, tlačítkem BRT
se dostaneme na pozici LSR . Stav ON
(doporučujeme) nebo OFF přepneme
podržením MUTE.

ProgramováníhlášeníGPS:
1) zmáčkneme tlačítka VOL a BRT po dobu 2
sec.
2) Detektor pípne a zobrazí se nápis: Settings.
3) Potom mačkejte tlačítko VOL , až se
dostanete na Mark MOD, pak zmáčkněte
BRT, tlačítkem BRT přepínáte tyto volby a
tlačítkem MUTE buď dáte ON (zapnuto) a
nebo OFF (vypnuto):

Stiskneme BRT na pozici SWS, stav ON nebo
OFF (doporučujeme) přepneme podržením
MUTE.

rCam: red light camera = kamera hlídající
průjezdy na červenou. Možnost ON a
nebo OFF.

Stiskneme BRT na pozici POP, stav ON nebo
OFF (doporučujeme) přepneme podržením
MUTE.

sCam: speedcamera = stacionární radar.
Možnost ON a nebo OFF.

Stiskneme BRT na pozici RDR, stav ON nebo
OFF (doporučujeme nikdy nedávat ON)
přepneme podržením MUTE.

aCam: average speed cam = úsekové měření.
Možnost ON a nebo OFF.
Trap: speed trap = místa častého měření.
Možnost ON a nebo OFF.
Othr: other = ostatní. Možnost ON a nebo OFF.
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Programování
Programování frekvencí podle států.
Stát
È
Ì

Ï
Ò

X

OFF
OFF
ON
ON
ON

OFF
ON
OFF
ON
OFF

Ku

K

OFF
ON
ON
ON
ON

Ka
Ka
Ka
Ka

Ka

ON
OFF

OFF
ON

ON
ON

Ka Narrow
Ka Narrow

ON
ON

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON

OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF

ON
ON
ON
ON
ON
ON

Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka

ON
ON
ON
ON
ON
ON

Narrow
Narrow
Narrow
Narrow

Narrow
Narrow
Narrow
Narrow
Narrow
Narrow

LSR
ON
ON
ON
ON
ON

V evropských státech se často měří laserem –je nutné reagovat ihned.
Pokud budete mít zájem o AntiLaser (ochranu proti laserovým radarům), rádiVám jej dodáme.

Doporučované nastavení pro Českou a Slovenskou republiku.

SPEED
ALERT
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Programování

AUTOLEARN

(nezapínat)
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Závady a jejich odstranění:
Problém:
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
vždy krátce pípne na stejném místě každý den, ale
není tam žádný radar.
Řešení:
V této oblasti se nachází senzor, nebo jiný
vysílač pracující v pásmu X, nebo K. Varování u
toho místa můžete deaktivovat dle návodu.
Problém:
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
je málo citlivý na radar nebo laser.
Řešení:
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
může být v módu City.
Problém:
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
nehlásil poplach při průjezdu kolem policejního
auta.
Řešení:
Policie neměla radar nebo laser zapnutý.
Problém:
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
displej nefunguje.
Řešení:
Vstupte do programovacího módu a ujistěte
se, zda není zapnutý Dark mód.
Problém:
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
audio poplachy jsou méně hlasité po několika
prvních signálech.
Řešení:
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
je v módu AutoMute.
Problém:
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
startovací sekvence se zobrazuje během jízdy.
Řešení:
Špatné připojení na napájení může
způsobovat krátké, ale i dlouhé odpojení

Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC. Je
třeba překontrolovat napájení.
Problém:
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC
nelze zapnout.
Řešení:
Z k o n t r o l u j t e , z d a j e P W R z a p n u t o.
Zkontrolujte, zda je zapnuto zapalování vozidla.
Problém:
Jiný uživatel Beltronics STI-R PLUS EURO
CZECH REPUBLIC Vám změnil všech 7 nastavení v
Programovaní.
Řešení:
Všechna nastavení programování můžete
změnit na nastavení od výroby podržením
tlačítka VOL a BRT, když je Beltronics STI-R PLUS
EURO CZECH REPUBLIC zapnuto a
naprogramovat jej dle instrukcí v návodu.

Vysvětlivkykdispleji:
Displej není zapnutý - Beltronics STI-R PLUS
EURO CZECH REPUBLIC se nachází v Dark módu.
"PilotHWY" - jedna z mnoha programovacích
zpráv.
"WorkZone" - jedna z mnoha zpráv
bezpečnostních radarů.
"Caution" - Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH
REPUBLIC detekoval signál bezpečnostního
radaru, ale signál není dostatečně silný pro
dekódování bezpečnostní zprávy.
"Service Required" Beltronics STI-R PLUS
EURO CZECH REPUBLIC neučinil kalibrační test.
Kontaktujte prodejce.
"Check receiver wiring“ - odpojená hlava
(ztráta spojení hlavy s řídící jednotkou).
Zkontrolujte kabeláž k řídící jednotce.
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Specifikace detekovaných frekvencí:
Pásmo X = 10,525 GHz ± 25 MHz
Pásmo K = 24,150 GHz ± 100 MHz
Pásmo Ka = 34,70 GHz ± 1300 MHz
Laser = 904nm, (šířka pásma 33 MHz)
Ka 1 = 33,392 -33,704 GHz
Ka 2 = 33.704 -33,896 GHz
Ka 3 = 33,886 -34,198 GHz
Ka 4 = 34,184 -34,592 GHz
Ka 5 = 34,592 -34,808 GHz
Ka 6 = 34,806 -35,166 GHz
Ka 7 = 35,143 -35,383 GHz
Ka 8 = 35,378 -35,618 GHz
Ka 9 = 35,595 -35,835 GHz
Ka 10 = 35,830 -35,998 GHz
Rozsah pracovních teplot:
-20C až +70 C
Jmenovité pracovní napětí / odběr:
10,6V do 16,5V DC, 200mA
Napájení:
12V s negativním uzemněním

Technické údaje:
Detekovaná pásma
• X-pásmo = 10.525 GHz ± 25 MHz
• K-pásmo = 24.150 GHz ± 100 MHz
• Ka-pásmo = 34.700 GHz ± 1300 MHz
• Laser = 904nm, ± 33nm
Radarová anténa
• Dual-Horn Antenna Casting
• superheterodyne, dvojitý LNA
• Scanning Frequency Discriminatory
• Digitální zpracování signálu DSP
Laserový senzor
• Quantum LimitedVideo Receiver
• 5 optických laserových senzorů
Displej
• 280 LED Alphanumerický displej
• Sloupcový graf,Threat Display ™, neboTech
Display ™
• Automatická regulace jasu, plus 4 úrovně
nastavení
Pracovní napětí
• 12VDC, negativní kostra
• spotřeba 100 mA - 220 mA
Nastavitelné funkce
• Indikace pohotovostního režimu
• Hlasové upozornění na poplach
• Indikátor síly signálu
• AutoMute ™
• Jas displeje a podsvícení tlačítek
• Pásma
Nastavení citlivosti
• AutoScan
• Highway
• City
• CityNoX
DOVOZCE prohlašuje, že zařízení splňuje
základní požadavky a všechna příslušná
ustanovení směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o
shodě je možné si vyžádat v sídle společnosti
AntiRadary.NET s.r.o.
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Všeobecné záruční a obchodní podmínky
Nárok na bezplatnou záruční opravu nebude uznán v těchto případech:
Výrobek byl instalován v rozporu s návodem k obsluze.
Údaje na dokladech se liší od údajů uvedených na výrobku.
Bylo poškozeno výrobní číslo nebo záruční plomba přístroje, následkem čehož nebude možné ověřit
identitu výrobku.
Závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav "svépomocí").
Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např.. znečištěním, při styku s vodou v důsledku živelní
události, přírodních či jiných vnějších jevů (bouřka, požár, přepětí v elektrické síti a pod.)
Výrobek byl mechanicky poškozen.
Právo na výměnu výrobku (případně vrácení kupní ceny) vzniká, pokud podle písemného vyjádření
servisu jde o vadu neodstranitelnou, případně jde o vadu odstranitelnou, avšak kupující nemůže pro
opakované vady po opravě nebo větší počet vad výrobek řádně užívat.

12

Návod na montáž zařízení Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC,
schéma zapojení:
A: Řídící jednotka
B: Radarová / Laserová anténa (bílá zdířka)
C: Přední laserová čidla (fialová zdířka)
D: Zadní laserová čidla (zelená zdířka)
E: GPS Anténa (žlutá zdířka)
F: Displej detektoru (oranžová zdířka)
G: Ovladač displeje (modrá zdířka)
H: Led dioda k detektoru (šedá zdířka)
I: Reproduktor
J: Ztišení rádia při poplachu
K: USB kabel

Důležité upozornění k instalaci:
1. Instalace vyžaduje zkušenosti v automobilové elektronice!
2. Neodborně provedená instalace může způsobit poškození vozidla případně zařízení Beltronics STI-R
PLUS EURO CZECH REPUBLIC!
3. Nemontujte Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC na poškozené vozidlo!
4. Nesprávně nainstalovaný Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC nepodléhá záruce!
5. Přestože radarové vlnění je schopno projít přes některé druhy plastů, není schopno projít skrz plasty,
které mají v sobě uhlíkové nebo kovové přísady (obdobný efekt má i mnohonásobná vrstva perleti),
instalace antény za plast může způsobit snížení výkonu detekce, protože anténa nemá přímý výhled na
cestu.
6. Zařízení je určeno k instalaci uživatelem. V případě zájmu je možné zařízení nainstalovat servisem
výhradního dovozce – společnosti AntiRadary.NET s.r.o.
Dbejte na co nejvhodnější umístění radarové antény ve vozidle!
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Dbejte na co nejvhodnější umístění radarové antény ve vozidle!
A)Řídícíjednotka

Kabelradarové/laserovéantény

1. Řídící jednotku připevněte stahovacími
páskami v prostoru pod palubní deskou.
Nemontujte ji do motorového prostoru!
2. Připojte černý kabel (-) na kostru a
červený kabel (+) na napětí 12V. Pokud je
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC v
pozici "on" automaticky se zapne. Pro vyvedení
napájení z existujícího okruhu použijte v případě
potřeby 3M konektor, který je součástí dodaného
balení.
3. Přední anténu, displej a ovladač zapojte
do řídící jednotky. Ujistěte se, že jste všechny
kabely zapojili do správně označených vstupů!

1. Spojte anténní kabel s radarovou /
laserovou anténou.
2. Veďte kabel prostorem přední části
vozidla tak, aby se nedotýkal horkých a
pohyblivých částí motoru a bezpečně ho zafixujte
stahovacími páskami (součást balení), nejlépe k
ostatním kabelům elektroinstalace vozidla.
3. Vyveďte kabel do interiéru vozidla.
Pokud nenajdete vhodný montážní otvor pro
jeho vyvedení, vyvrtejte díru o velikosti 10 – 11
mm.
4. Kabel zapojte do zásuvky řídící jednotky
označené jako„FRONT RECEIVER“.
5. Průchodkou navlečenou na kabelu
utěsněte průchod kabelu do interiéru. Pokud je
třeba, použijte těsnící silikon (není součástí
balení).

B)Radarová/laserováanténa
1. Najděte nejvhodnější místo pro umístění
antény. Nejlepší místo je obvykle pod nárazníkem
nebo za přední mřížkou. Pro nejlepší funkčnost
antény ji nainstalujte vertikálně, s přímým
výhledem na silnici.
2. Označte otvory a vyvrtejte je, pokud jsou
nutné. DoporučujemeVám před vrtáním ujistit se,
že anténa má výhled na silnici.
3. Anténu namontujte pomocí dodaného
příslušenství. Pokud použijete pravoúhlý držák,
upevněte anténu na držák a poté držák i s
anténou nainstalujte do vozidla.
Poznámky:
1. Nikdy nevrtejte díry přímo do antény!
2. Vždy prověřte umístění před vrtáním děr!
3. Veškerou kabeláž umístěte mimo
pohyblivé části a horké povrchy vozidla!
4. N e p r o d l u ž u j t e a n i n e z k r a c u j t e
komunikační kabely!
5. NEZALAMUJTE KABELY A NETAHEJTE
KABELY SILOU!

Poznámky:
1. Spojení mezi anténou a anténním
kabelem se musí nacházet na suchém
místě pod k apotou motorového
prostoru.
2. Před navrtáním otvoru pro vyvedení
anténního kabelu z prostoru motoru do
interiéru se ujistěte, že nebudou
poškozeny žádné kabely, hadice apod.
3. Všechny kabely umístěte tak, aby byly
mimo horké povrchy a pohyblivé části
vozidla.
4. Neprodlužujte kabely, změnily by se
jejich elektrické parametry.

C,D)
Zadní a přední laserová čidla (nejsou součástí
detektoru).

E)GPSAnténa
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Dbejte na co nejvhodnější umístění radarové antény ve vozidle!
F)Displej
1. V interiéru vozu najděte vhodné místo
p ro u m í s t ě n í d i s p l e j e ( k o n z u l t u j t e s e
zákazníkem).
2. Oboustrannou lepicí pásku nalepte na
zadní stranu displeje a nainstalujte ho. Instalaci
můžete provést s pomocí dodané šablony.
3. Vyveďte kabel a zapojte do zásuvky řídící
jednotky označené jako „DISPLAY MODULE“.
Ujistěte se, že z pozice řidiče je přímý výhled na
displej.

G)Ovladačdispleje
1. V interiéru vozu najděte co nejvhodnější
místo pro umístění ovladače displeje (konzultujte
se zákazníkem).
2. N a i n s t a l u j t e o v l a d a č p o m o c í
oboustranné lepicí pásky. Dbejte na to, aby
povrch, na který bude nalepen, byl čistý a
odmaštěný.
3. Vyveďte kabel a zapojte jej do zásuvky
řídící jednotky označené jako „CONTROLE
MODULE“.
4. Ujistěte se, že ovladač je snadno
přístupný i během jízdy.

H)LEDDioda
1. Navrtejte 5 mm díru a nainstalujte držák
LED.
2. Vložte LED diodu do držáku.
3. Kabel zapojte do zásuvky řídící jednotky
označené jako„CONCEALED ALERT LED“.

I)Reproduktor
1. V interiéru vozu najděte vhodné místo
pro umístění reproduktoru (konzultujte se
zákazníkem).
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Poznámka:
Zesilovač reproduktoru je dostatečně silný pro
skryté umístění.
2. Namontujte reproduktor s pomocí
dodaného držáku.
3. Kabel zapojte do zásuvky řídící jednotky
označené jako„SPEAKER AUDIO“.
Test:
Jakmile budete mít správně zapojeny
všechny komponenty, zapněte Beltronics STI-R
PLUS EURO CZECH REPUBLIC stiskem "PWR" na
ovladači a nechte detektor projít startovací
sekvencí. Pokud se vyskytnou nějaké chyby,
postupujte podle uživatelského manuálu.

J)Ztišenírádiapřipoplachu
Napojením Beltronics STI-R PLUS EURO
CZECH REPUBLIC na MUTE vstup rádia se hlasitost
rádia při poplachu sama zeslabí.
1. MUTE kabel (součást balení) umožňuje
detektor připojit k audio systému
kompatibilnímu s „Radio Mute“ zdířkou nebo
konektorem. Po připojení je hlasitost v době
poplachu automaticky snížena.
2. Připojte žlutý vodič k MUTE konektoru na
Vašem rádiu. U připojování postupujte podle
návodu pro správné připojení u vašeho audio
systému.

K)USBkabel
Zásuvku USB kabelu pro budoucí aktualizaci
ovládacího software a databáze nebezpečných
lokalit doporučujeme mít na lehce dostupném
místě.

První spuštění detektoru
Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC – první spuštění detektoru (nutno udělat, jinak detektor
nebude správně nastaven)

NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP JE NUTNÉ PŘESNĚ DODRŽET, JINAK DETEKTOR NEBUDE
SPRÁVNĚ DETEKOVAT. DETEKTOR SE MUSÍ PŘIPOJIT K POČÍTAČI!
1) V internetovém prohlížeči otevřete stránku http://www.beltronics.com/register/register-eu.asp
2) Vyplňte údaje potřebné k registraci a poslední dva řádky (Serial Number a Key Code) vyplňte dle
přiložené zelené karty
3) Po úspěšném provedení registrace se přihlaste podVaší zadanou emailovou adresou
4) NaskočíVám licenční podmínky, které je potřeba odsouhlasit
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První spuštění detektoru
5) Nainstalujte software, který je na CD přiloženém v balení. Pokud se považujete za zkušenější
uživatele, může si na webu v sekci Download stáhnout nejnovější verzi software k přístupu doVašeho
zařízení Beltronics STI-R PLUS EURO CZECH REPUBLIC. V takovém případě však může být postup
trochu jiný, než je uveden v tomto návodu.
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První spuštění detektoru
6) Vyplňte Váš email, který jste zadali při registraci a Key Code dle přiložené zelené karty.
7) Klikněte na Download a stáhněte si databázi radarů (nebo se obraťte naVašeho prodejce v případě
potíží).

8) Zde si můžete stáhnout i nový řídící software do detektoru. Když bude nový software, budete o tom
informováni. Jinak není potřeba updaty kontrolovat.
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Odblokování detektoru:
1) Připojte řídící jednotku s připojenou radarovou hlavou, ovládací jednotkou a USB kabelem k
napájení 12V. USB kabel zapojte do PC nebo notebooku a ovládací jednotkou detektor zapněte.
2) Spusťte program Beltronics DetectorTools.
3) Při správném zapojení program v horní části vypíše Connected a sériové číslo detektoru.
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Odblokování detektoru:
4)
5)
6)
7)

Otevřete záložku Main a klikněte na Merge your data.
Vyberte soubor, který jste stahovali (viz bod 7 a 8 – první spuštění).
Do detektoru se začne kopírovat aktuální GPS databáze radarů - tento proces trvá cca 8 minut.
Po úspěšném nahrání aktuální GPS databáze radarů do detektoru doporučujeme vypnout a znovu
zapnout program.
8) Po zapnutí programu vybereme záložku User Preferences a upravíme požadované parametry
detektoru.
9) Pro použití v ČR nastavíme tyto hodnoty:
User Alerts – ON, Pilot Light – FullWord, GPS Filtering – ON, Speed Check – ON, Autolock – OFF,
Signal Meter – STD, Automute – OFF, Units – Metric,Voice – ON, Bands – Ka Narrow 3, Ka Narrow 4
(zaškrtnout jen tyto pásma, ostatní odškrtnout!), Markers Enables – nechat vše zaškrtnuté,
Sensitive Mode – Highway, Brighness – Auto.
Na závěr je nutné kliknutím na ikonu Change zapsat nastavené parametry do paměti detektoru.
10) Po vypnutí programu a odpojení detektoru od PC nebo notebooku je Váš Beltronics STI-R PLUS EURO
CZECH REPUBLIC připraven k použití.

PS: User Alerts vždy musí být na ON, jinak detektor nebude fungovat!!
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BELTRONICS ČESKÁ REPUBLIKA
Výhradní distributor a servisní místo Beltronics Inc. Pro ČR je společnost
AntiRadary.NET s.r.o.
sídlo společnosti

telefonický kontakt

kontaktní e-mail

Na Sekyrce 1392/2
160 00 Praha 6

731 800 500 731 800 200
731 800 400

info@beltronics.info

