
РАДАРЕН ДЕТЕКТОР WHISTLER PRO-93GXi 

1. Бутон за освобождаване на стойката -  Осигурява бързо и лесно освобождаване от
стойката.

2. Говорител – Осигурява гласова индикация на засечените сигнали –
X, K, Ka радарни сигнали, лазер и VG-2.

3. Място на стойката   - Отвор, осигуряващ здравото закрепване на
стойката.

4. Антена  за  радарните  сигнали –  Компактна,  високоефективна
антена за улавяне на радарните сигнали.

5. Предна  антена  за  лазер –  Високотехнологична  оптична  леща,
осигуряваща  повишена  чувствителност  и  поле  на  виждане  за

безупречно лазерно засичане.

6. Задна  антена  за  лазер –  Вградените  оптични  детектори  осигуряват
изключително добро засичане на лазерните сигнали, излъчвани зад Вас.

7. Бутон  City – Намалява  фалшивите  сигнали,  които  обикновено  се
засичат в населените места.

8. Quiet/Menu Бутон  –  Натискайки  бутона  QUIET преди  да
засечете сигнал, Вие влизате в така нареченият Автоматичен мълчалив режим,

при който силата на звука автоматично се намалява до минимум след като сигнала
бъде засечен и устройството индикира за него. Натискайки бутона QUIET по време на засичане на
радарен/лазарен  сигнал  активирате  тих  режим на  засичане,  т.е  бивате  информирани  само  чрез
светлинни сигнали (без звук) за засечени радарни устройства.

9. Power/Volume -  Чрез него се включва и изключва устройството и се регулира силата на звука.

10. Dim/Dark бутон – Служи за превключване от Нормален в Затъмнен режим и обратно.

11. Бутон MENU (МЕНЮ) – С него се влиза в режим за избор на опции;

12. СИН  OLED  Текстов  Дисплей  -   Осигурява  по  високи  яркост  и  контраст.  Изписва  текстово
детектирания сигнал, режимите на работа и силата на приетия сигнал;

13. Предупредителни  перископи  –  Осигуряват  допълнително  привличане  на  вниманието  Ви
посредством визуална сигнализация;

14. GPS антена - извършва позициониране и подава предупреждения за фиксирани камери и скорост;

15. Захранваща букса;

16. USB букса; 

17. Аудио изход за 2.5 мм жак
ИНСТАЛИРАНЕ:  Монтирайте двете гумени вендузи и малкото черно тампонче в съответните отвори на
металната скоба. Изберете удобно място от вътрешната страна на предното стъкло за монтажа на детектора,
като съобразите пред него да няма метални предмети като чистачки или сенник от огледално фолио. След
като изберете място залепете двете вендузи чрез внимателно натискане. Монтирането  на дететктора става,
чрез вкарването му към металната скоба в съответният прорез откъм лицевата страна, до момента, в който
щракне ключалката. Може да бъде хоризонтиран чрез леко изкривяване на металната скоба. Уверете се, че
детектора е монтиран в хоризонтално положение по отношение на пътя в най-ниската част на съклото.








