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Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 

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 

Натиснете навътре Power/Volume бутона за да включите детектора. Дисплея ще светне с логото 

на Cobra. Радарният детектор е готов за употреба. 
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Дисплей 

Иновативния дисплей на този детектор предоставя повече и лесна за използване 

информация, отколкото всяка технология до момента. Използвайки органични LED 

светодиоди, дисплеят предлага разнообразие от предупредителни сигнали за прихванатите 

сигнали, както и  6 избираеми цветови теми за да се интегрира максимално с интериора на 

Вашият автомобил. 

 

Програмиране 

Лесното програмиране ви позволява удобно да променяте операциите на вашия детектор 

като сменяте настройките им. Също можете да използвате детектора с неговите фабрични 

настройки и да правите промени чак след като се запознаете по-добре с неговите функции 

и възможности.  

Режими „Град”(City) и „Магистрала” (Highway) 

Вашия детектор разполага с режим „Магистрала”, както и четири  режима  „Град” : „City X”, 

„City X+K” , City Plus и  City MAX. Можете да превключвате между двата режима с бутона 

„City”.  

Режим „Град” (City ) 

 City X- издава се еднократен звуков сигнал при засичане на сигнал в X –честотна 

лента. Звучи отново, когато сигналът достигне ниво 3 

  City X+К- комбинира режим City X като спира сигнали от К-честотни ленти, докато 

сигналът не достигне ниво 2 

 City Plus X+K+Ka – включва City X+К в комбинация с Ка честотна лента. 

 City MAX – максимална защита от фалшиви сработвания в градска среда. 

 

Режим „Магистрала” (Highway) 

Режимът „Магистрала” Highway предоставя възможност за незабавно предупреждения за 

всички засечени сигнали.  

 

Настройки на радарния детектор 

1. Натиснете бутон „Menu/Save” 

2. Изберете какво искате да промените: 

 Настройки на потребителя - натиснете бутон “Dim” 

 Настройки на предупредителните сигнали- натиснете бутон “City” 

3. Натиснете бутони “Dim” или “City”, за да преминете стъпка напред или назад докато 

достигнете желаната опция. 

 

Забележка: Натиснете и отпуснете бутон, за да преминете с една опция напред. 

Натиснете и задръжте бутон, за да преминете бързо през всички опции /като всяка опция 

ще се показва на дисплея за 2 секунди/ 

4. Натиснете бутон “ Mute” за да включите/ изключите опцията или да си изберете 

измежду подопциите им. 
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5. Повторете стъпки 3 и 4, за настройка на следващата желана опция 

6. Натиснете бутон „Menu/Save”, когато приключите, за да запазите настройките и да 

излезете от режим „Програмиране”. Или просто изчакайте 15 секунди без да 

натискате никакви бутони.  

Забележка: Ако изключите устройството докато сте в режим „Програмиране” се запазват 

опциите, които са за последно запазени преди влизане в режима. 

Програмиране настройките на потребителя - User Settings Programming.  

Програмиране настройките на потребителя ви позволява да настройвате дисплея и звуците 

по вашите изисквания. Този режим може да бъде избран с натискането на бутони “ Dim” 

или “City” и придвижване между отделни настройки. След избора на определена 

настройка, използвайте бутон „Mute” за да изберете опцията. 

Програмиране на предупредителните сигнали - Alert Settings Programming  

Този режим ви позволява да включвате и изключвате засичането на определени сигнали 

по ваш избор. Избира се отново с бутони “Dim” или “City” и придвижване между отделни 

настройки. След избора на определена настройка, използвайте бутон „Mute” за да изберете 

опцията. 

Режим „Intellimute” 

„Intellimute” е уникална функция, която ви позволява да избягвате предупредителни 

сигнали, които няма нужда да чувате в случай че сте спряли или се движите бавно. 

Засичайки оборотите за минута на двигателя, „Intellimute” разпознава кога се движите 

бавно и автоматично спира звука на предупредителните сигнали. /освен стробиращите 

сигнали за аварийни превозни средства/. Работи при всички „City” и  “Auto mute” режими. 

Преди тази функция да се активира трябва да настроите точките и на активация за 

оборотите на вашия двигател. „Intellimute” ще се включва винаги, когато оборотите паднат 

под тази точка. Тя ще бъде запазена след всяко изключване на устройството. Фабричните 

настройки са  „Intellimute”-изключена. 

Иконата за функцията „Intellimute” ще се появява на диплея, когато „Intellimute” е 

включена и е с настроена активация. Стрелка надолу- когато оборотите паднат под 

зададената точка. Стрелка нагоре- когато оборотите са над зададената точка. 

Ако, по някаква причина, устройството спре да засича оборотите на двигателя ви, 

„Intellimute” ще индикира грешка и автоматично ще се изключи.  

Забележка: „Intellimute” може и да не работи при някои превозни средства ако не успява 

да засича оборотите на двигателя.  В този случай може да намалите нежелани 

предупредителни аудио сигнали, използвайки „City” и  “Auto mute” режими, когато е 

възможно. 

Забележка: Ако използвате детектора в друго превозно средство, трябва да пренастроите 

точката на включване на функцията  „Intellimute”.  

Забележка: При избиране на точка на активация на „Intellimute” се препоръчва стойност 

с около 300-600 оборота в минута по-високи от оборотите на празен ход. Можете да 

променяте точката на активация по всяко време.  
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ВНИМАНИЕ: Не се опитвайте да променяте точката на активация по време на шофиране. 

Превозното средство трябва да бъде спряло, за да избегнете грешки по време на 

настройката.  

Настройка на „Intellimute”: 

След инсталиране на детектора в превозното средство и включване на „Intellimute”, 

преминете през User Settings Programming докато на дисплея не се покаже ”Set 

Intellimute”, където можете да настроите точката на активиране. 

От User Programming Menu Guide изберете: 

 „City” 

 Натиснете и задръжте газта на автомобила до желаните обороти 

 Натиснете „Dim”, за да завършите процеса на настройка 

Системата ще запази настройката за обороти на мотора и ще изведе съобщение за това на 

дисплея или ще произведе звуков или гласов сигнал.  

Забележка: Ако не настроите точката на активация в рамките на 30 секунди от започване 

на настройването, то ще се индикира грешка. Ако не опитате отново в интервал от 5 

секунди, тя авоматично ще се изключи. За тези си състояния системата ще изведе 

съобщения.  

След като точката на активация бъде настроена, вие можете лесно да я променяте 

отивайки до ”Set Intellimute” в User Settings Programming и повтаряйки стъпките по-горе.  

Режим „Auto Mute” /автоматично изключване на звука/ 

Когато този режим е активиран, устройството автоматично намаляа звука на 

предупредителните сигнали след като са звучали 4 секунди. Когато не е активира, 

предупредителните сигнали ще се чуват с максимално ниво на звука. Фабричните 

настройки са за „Auto Mute”-включено. 

Гласов или звуков режим 

Можете да настроите вашия детектор да издава предупредителни сигнали и да 

потвърждава направени настройки с гласово /voice/ или звуково /tone/ известяване .  

Режим „SmartPower” 

Този режим се състои в това 15 минути след изключване на двигателя, устройството /ако е 

включено/ да премине в Stand By режим. Преди навлизането в Stand By режим, ще чуете 3 

предупредителни сигнала и индикация за Режим „SmartPower” 

ще се появи на дисплея. За да върнете устройството в нормален режим на работа, запалете 

автомобила, натиснете който и да е бутон или просто го изключете и включете отново. 

Фабричните настройки са за режим „SmartPower”- включен. 

Настройка цветовете на диплея 

Вашия детектор включва функция за настройка на цветовете на дисплея „color theme”, 

така че да ви е удобно според другите светлини на таблото. „Цветен” /multicolor/, Червен 

/red/, Син/blue/, Оранжев /orange/ или Зелен /green/. 
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Фабричните настройки са за „Цветен” дисплей.  

Извеждане нивото на батерията на дисплея /Car battery voltage display mode/ 

Устройството може да засича напрежението в електрическата система на вашето превозно 

средство и съответно да го показва на дисплея по време на работа, Фабричните настройки 

са за извеждане нивото на батерията на дисплея- включено. 

Предупреждение за ниско ниво на напрежението / Car battery low voltage 

warning/  

Системата задейства предупреждение за ниско ниво на напрежението, когато то падне под 

11.9 волта. След предупредителния сигнал, се включва функция „SmartPower” с цел 

предотвратяване на по-нататъшно изтощаване. Фабричните настройки са за 

предупреждение за ниско ниво на напрежение- изключено.  

Възстановяване на фабричните настройки 

От меню „Restore factory settings” можете бързо и лесно да възстановите фабричните 

настройки на вашия детектор. По време на този процес ще получавате и съответните 

потвърждаващи сигнали.  

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: 

ДАТА: 

Гаранционен срок 24 месеца 


