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Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX5300 

Инсталиране на радара 

1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху 

таблото на автомобила 

2. Включете захранващия кабел към радара и към запалката на автомобила 

3. Включете радара като завъртите потенциометъра по посока на часовниковата стрелка 

и нагласете с него силата на звука 

След включване на радар ще чуете три бип сигнала и светодиодния индикатор в долния ляв 

край на екрана ще свети. 

Бутони и конектори 

 

 

 

ДИСПЛЕЙ 

 

 

 

 

 

Настройки на радарния детектор 

1. Режим Град (C) и режим магистрала (H) 

Можете да избирате между двата режима чрез натискане на бутон (CITY), като в долния десен 

край на екрана ще се изобразява единия от двата символа H или C. 

При избор на режим Град, радарния детектор ще бъде нечувствителен към сигнали в Х банда, 

поради което не се препоръчва да бъде използван в България 
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Забележка: Настройките се запазват в енергонезависима памет. 

2. Автоматично заглушаване на звука 

Ако функцията е разрешена, 4 секунди след засичане на радарен сигнал, вашата Cobra 

автоматично ще приглуши звука 4 секунди по- късно. 

Можете да разрешавате или забранявате тази функция чрез натискане на бутон MUTE когато 

радара ви предупреждава чрез звуков сигнал. Ако сте изключили функцията, ще чуете един 

потвърждаващ сигнал, ако сте я включили ще чуете два бип сигнала за потвърждение. 

3. Настройка на осветеността на дисплея 

Чрез натискане на бутон DIM, можете да избирате между три степени на осветеност на 

дисплея 

4. Функция за намаляване на фалшивите сработвания IntelliMute  

Това е функция, която позволява да програмирате радарния детектор, така че да се изключва, 

когато оборотите са по- ниски от определена стойност. 

По подразбиране тази функция е изключена. За да я включите натиснете бутон IntelliMute. Ще 

чуете два бип сигнала за потвърждение че функцията е включена и ще видите една точка на в 

дясната част на дисплея. За да я изключите натиснете отново бутон IntelliMute и ще чуете 

един бип сигнал. 

За да зададете оборотите под които не работи радарния детектор: 

 Натиснете и задръжте бутона IntelliMute за две секунди – ще чуете два бип сигнала 

 Увеличете оборотите плавно до нивото под което искате да се изключва радарния 

детектор. Ще видите следната картинка на дисплея 

 

 

 

 След като достигнете нужното ниво на оборотите, натиснете отново бутон IntelliMute. 

На дисплея ще видите: 

 

 

 

Забележка: Ако радарния детектор не може да отчете импулсите на 

оборотите или ако нищо не правите в продължение на 20 сек, ще 

получите съобщение за грешка: 

5. Настройка на бандовете (обхватите) 

Можете да включвате и изключвате засичането на сигнали в Х- банд чрез едновременно 

натискане на бутони DIM и MUTE за повече от 4 секунди, на К- банд чрез едновременно 

натискане на бутони MUTE и CITY за повече от 4 секунди, на Кu- банд чрез натискане на бутон 
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CITY за повече от 4 секунди, а засичането на сигнали от детектори на радарни детектори VG-

2, Spectre I и IV чрез натискане на бутон DIM за повече от 4 секунди. Можете да включвате и 

изключвате засичането на POP сигнали чрез едновременно натискане на бутони DIM и CITY за 

повече от 4 секунди 

Забележка: При включване на засичането в даден обхват ще чуете два бип сигнала, а при 

изключването – един бип сигнал. 

Предупреждения 

При засичане на сигнал в съответния банд  (обхват) ще видите на дисплея да свети знакът на 

този обхват и в лявата част на дисплея ще се изобразява нивото на сигнала по относителната 

5 степенна скала. 

 

 

Засичане на сигнал в Х банд   Засичане на сигнал в K банд   Засичане на сигнал в Ka банд 

 

 

 

Засичане на сигнал в Ku банд   Засичане на сигнал в POP банд    Засичане на лазерни сигнали 

 

 

 

 

Засичане на сигнал в VG-2             Spectre I и IV                     Засичане на сигнал за сигурност 

ГАРАНЦИОНННА КАРТА 

Условия за гаранционния сервиз: 

1. Гаранционното поддържане е безплатно за проявен фабричен дефект по електрониката. 

2. Гаранционният сервиз не е безплатен: 

2.1 Когато е правен опит за отстраняване на дефекти от неупълномощени от сервиза лица. 

2.2 При сътресение, удари и повреди, получени в следствие на небрежно отношение или природни 

бедствия. 

 3. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на 

потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП чл.120! 

Гаранцията е валидна в цялата страна. 

Гаранцията се признава само при предоставяне на валидна гаранционна карта с ПОПЪЛНЕН сериен 

номер на изделието 

Сериен номер: 
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ДАТА: 

Гаранционен срок 24 месеца 


