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BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

BELTRONICS 967e  
Euro Mode Remote Radar Detector 

beépített radardetektor 
 

Gyártó: BELTRONICS Inc. 
Mississauga, Ontario, Canada 

 
Tisztelt Vásárlónk! 

 
Először is engedje meg, hogy gratuláljunk abból az alkalomból, hogy az amerikai Beltronics által Kanadában gyártott 

BEL 967e típusú detektort választotta kínálatunkból. Ezzel a döntésével Ön a tulajdonosává vált a világ egyik legfejlettebb 
beépített radarérzékelőjének. A Beltronics 967e a méltán híres Beltroincs 966R továbbfejlesztett változata, amely már nem csak 
a 34.3 GHz Ka sáv, hanem a 34.0 GHz, 34.3 GHz, 34.7 GHz és a 35.5 GHz Ka sávok előjelzésére is képes, így lehetővé téve 
a tulajdonosa számára a külföldön történő nyugodt autózás élményét. 
A BEL 967e a legfejlettebb technológiát testesíti meg és a termék célja, hogy a legkorszerűbb követelményeknek is a lehető 
legjobban megfeleljen. A BEL 967e a vezető készülékek egyike a kategóriájában, köszönhetően rendkívül fejlett érzékelésének, 
amely által a radaros sebességmérésre (traffipax) fel tudja hívni a figyelmet úgy Magyarországon, mint külföldön.  

 
A külön az európai használathoz kifejlesztett speciális szűrőtechnológiák révén a BEL 967e az egyik 

legmegbízhatóbb segítség az utakon. A minőségi csúcstechnológiájú alkatrészek használata és az ISO 9002-es minősítéssel 
rendelkező gyártási és ellenőrzési rendszer garantálja a tartósságát és megbízhatóságát az Ön Beltronics készülékének. 

 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy BEL 967e radardetektor, ezért lézeres méréssel szemben aktív lézeres eszközt (pl. BLINDER 
terméket) ajánlunk, amely a közvetlen lézeres bemérés ellen is megbízható védelmet képes nyújtani! 
 

Bízunk benne, hogy a BEL 967e az Ön megbízható kísérőjévé válik az utakon és hozzásegíti a még 
kiegyensúlyozottabb, nyugodt vezetés élményéhez. 

 
A BELTRONICS 967e készülék működési leírása: 
 

1. Belső kijelző - Minden gépjárműbe észrevehetetlenül beszerelhető (nem a szélvédőre kell szerelni, hanem rejtve a 
vezetőfülkébe, hiszen a kijelző nem igényel közvetlen rálátást az úttestre). 

 
2. Főkapcsoló/ hangerőszabályzó (P/V) – Röviden nyomja meg ezt a gombot a készülék ki- és bekapcsolásához. Az 

öntesztelő funkció automatikusan elindul és beállítja a standard értéket, ami a Ka sáv (34.0 GHz, 34.3 GHz, 34.7 GHz 
és a 35.5 GHz). Lásd „Ka” LED. A hangerő szintjét ugyanezzel a gombbal állíthatja be úgy, hogy nyomva tartja a P/V 
gombot. A hangerőt a készülék hanggal (12) és LED-eken keresztül hozza tudomásunkra (11). A készülék bekapcsolt 
állapotában az első alkalommal, amikor a P/V gombot hosszan benyomjuk, a hang erősödik. Amennyiben halkítani 
szeretnénk, akkor engedjük fel a P/V gombot, majd nyomjuk be ismételten és tartsuk lenyomva. A hangerősséget a 
négy LED jelzi vissza (11). 

 
3. Ka sáv - 34 GHz jelző LED (34.0 GHz, 34.3 GHz, 34.7 GHz és a 35.5 GHz) – A Ka sáv ÁLLANDÓ 

érzékelését jelző zöld LED világít (3), amikor a készülék be van kapcsolva. Amikor mérést észlel a készülék ezen a 
frekvencián: 34.0 GHz, 34.3 GHz, 34.7 GHz és a 35.5 GHz, akkor a Ka LED felvillan (3). A Ka sáv gyári 
beállítás és Ka radarsáv jelzésére szolgál. Ez a beállítás érzékeli a gyakran használt sebességmérő eszközöket mind 
közúton mind autópályán. 

 
4. K sáv - 24 GHz kapcsoló –Ez 

a kapcsoló aktiválja a 24 GHz-
es frekvenciát (K-sáv). A „K” 
zöld LED fel fog villanni (5), 
amikor aktiválja ezt a 
frekvencia sávot. Érzékelés 
alatt szintén a „K” zöld LED 
villog (5). Ezt a sávot gyakran 
használják nem csupán 
autópályákon, de másodrendű 
utakon is. 

 
5. K sáv - 24 GHz jelző LED (K 

radarsávon történő mérés 
jelzésére szolgál)  

 
6. Ku - 13 GHz kapcsoló – Ez a 

kapcsoló aktiválja a 13 GHz-es 
frekvencia érzékelését (Ku 
radarsávon történő mérés). A 
„Ku” zöld LED világít (7) az 
aktiválásnál és érzékelésnél 
szintén ez a LED fog villogni 
(7). 
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7. Ku - 13 GHz jelző LED (Ku radarsávon történő mérés jelzésére szolgál) 
 

8. Érzékenység beállítása kapcsoló (H/C) – Ez a kapcsoló a Ku-sávon, tehát a 13 GHz-en történő mérések észlelési 
érzékenységének a beállítására szolgál. A High/City feliratú LED (9) világít, amikor az érzékeny észlelést 
bekapcsoljuk. A BEL 967e detektor csak akkor ad hangjelzést Ku sáv észlelésekor, ha a jelerősség erősebb mint két 
LED a kijelzőn (11). Az alapbeállításnál, tehát amikor a H/C nincs bekapcsolva, a téves riasztások száma elenyésző. 
Amennyiben az Ku sáv érzékenységét szeretné állítani, kérjük nyomja meg a H/C kapcsolót (8). 

 
9. High/City - Érzékeny üzemmód bekapcsolva (Ku sávon történő mérések esetében) 

 
10. Csatlakozási lehetőségek – az antenna, a lézerérzékelő (ennél a modellnél nem lehetséges) és az áramellátás 

csatlakozási pontjai 
 

11. Jelerősség – Ezek a piros LED-ek egymás után villannak fel, hogy jelezzék a radaros mérés erősségét (közelségét).  
 

12. Hangszóró – A különféle radarsávok - K (24 GHz), Ka (34 GHz), Ku (13 GHz) - észlelésekor különböző 
hangriasztásokkal hívja fel a gépjármű vezetőjének a figyelmét. Könnyen leolvasható a kijelzőről, hogy a mérés 
milyen sávon történik. A készülék hangerejét a P/V gomb lenyomásával állíthatjuk be. A készülék bekapcsolt 
állapotában az első alkalommal, amikor a P/V gombot hosszan benyomjuk, a hang erősödik. Amennyiben halkítani 
szeretnénk, akkor engedjük fel a P/V gombot, majd nyomjuk be ismételten és tartsuk lenyomva. A hangerősséget a 
négy LED jelzi vissza (11). 

 
13.  Antenna – Itt található a szükséges elektronika, amellyel a radar jeleket a készülék képes érzékelni. Az antenna 

pontos felszereléséhez az instrukciókat lejjebb olvashatja.  
 

14.  Antenna érzékelési felülete 
 

A BEL 967e automata öntesztelő és memória funkciója – a készülék bekapcsolásakor (P/V gomb-bal) a készülék 
automatikusan egy öntesztelő funkciót futtat végig. A teszt során a „Ka” LED és a jelerősséget jelző LED-ek (11) 
felvillannak. Mindegyik radarsávot végigteszteli a készülék (K, Ka, Ku). A beállításokat az Ön kényelme érdekében 
megjegyzi a készülék, amikor azt kikapcsoljuk.   
 
ESP (Enhanced Signal Processing) chip – Az Ön BEL 967e készüléke úgynevezett ESP chip-pel van ellátva. Ez 
lehetővé teszi, hogy téves riasztások számának a minimalizálást, illetve a GSM telefonok által okozott interferenciának a 
csökkentését. 
 
967e (EURO verzió) – Az Ön BEL 967e készüléke kifejezetten európai használatra készült. Kérjük ne feledje, hogy 
néhány európai országban a radardetektorok használat nem engedélyezett és esetleges büntetést vonhat maga után ilyen 
készülék használata. A BEL 967e beépíthető radardetektor, így gyakorlatilag láthatatlan beszerelhetőséget tesz lehetővé a 
felhasználó számára (ellentétben a szélvédőre rögzíthető radardetektorokkal szemben). 

 
 
 
A készülék leggyakoribb észlelési lehetőségei: 
 
1. Telepített fix kamerák (némely esetben ezek észlelése nem lehetséges) 
2. Mozgó traffipax jelzése (radaros mérés esetén) 
 
Gyakori, hogy gyorshajtás esetén a gépjárművet meg is állítják. Az európai utakon a K-sávon és Ka-sávon történő mérések a 
leggyakoribbak. Némely országban (mint pl. Magyarország és Hollandia) még előfordul a 13 GHz-en (Ku sávon) történő mérés 
is, de ezeket a készülékeket már nem gyártják, így előbb-utóbb az utakról is eltűnnek. Ennek megfelelően használja, vagy 
kapcsolja ki a „Ku” LED-et (6). Szlovákiában és Csehországban leggyakrabban a Ka sáv 34.0 GHz-én mérnek, amelyet ez 
a detektor tökéletesen tud jelezni. Sajnos az előd modell, a Beltronics 966R erre még nem volt alkalmas.  
 
 
 

A leggyakoribb mérési módszerek: 
 
1. Telepített, vagy álló radaros mérőpont: az elhaladó járművek sebességének 
radarral történő mérésére szolgál. A BEL 967e kb. 200-300m-es távolságból képes 
jelezni a mérést. 
 
 
2. Telepített, vagy álló radaros mérőpont: a közeledő járművek sebességének 
radarral történő mérésére szolgál. A BEL 967e kb. 500-1500m-es távolságból 
képes jelezni a mérést. 
 
 
 
3. Mozgó járműből történő mérés: az elhaladó járművek sebességének radarral 
történő mérésére szolgál. A BEL 967e kb. 200-300m-es távolságból képes jelezni a 
mérést. 
 

 
 
 
 
FONTOS: a készülék használata nem garantálja, hogy Önt nem fogják megbüntetni. A radardetektor nem tévedhetetlen! 
Előfordulhatnak olyan szituációk, ahol későn, vagy nem jelez bizonyos külső körülmények miatt. Ez a fizika törvényszerűségei 
miatt fordulhat elő, nem a készülék hibás működése miatt. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a 
sebességtúllépésből eredő büntetésekért és egyéb következményekért! 
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A BEL 967e csomag tartalma:  
 
Antenna:  *  4 méter antenna kábel *  3 db kábelkötegelő  *  Antenna beszerelő tartó konzol  *  Jelvisszaverő lemez  * 
Kijelző:  *   áramkábel biztosítékkal  *  műanyag tartókonzol  *  műszerfal keret  *  keret sablon  *  tartalék biztosíték  * 
Egyéb:  *  7db csavar  *  2db 10mm-es önmetsző csavar  *  4db 18mm-es önmetsző csavar  *  2db 18mm-es kerek fejű csavar  
*  7db fekete csavaranya  *  2db ezüst csavaranya  *   7db O-gyűrű  *  7db záró tömítés  * 
 
A termék garanciája kizárólag szakműhelyben történő beszerelés esetén érvényes! 
 

1. Lépés – az antenna pozicionálása 
Először ellenőrizze a készüléket és az összes tartozékot. Az antennának a 
legoptimálisabb hely a hűtőmaszk és a hűtő közötti részen, vagy valamelyik levegő 
beömlő nyílásban van (a nyíl előre, a haladási irányba mutasson és az antenna 
függőlegesen álljon). Győződjön meg róla, hogy a készüléknek szabad rálátása van az 
úttestre. Az antennán lévő nyílnak a haladási irányba kell mutatnia és nem lehet előtt 
fém akadály. Amennyiben műanyag kerül az antenna elé, az semmiben nem 
befolyásolja az antenna hatékonyságát (feltéve hogy a műanyagban nincs karbon), 
tehát teljesen rejtett beszerelés is lehetséges. Kérjük vegye figyelembe, hogy néhány 
metál festék szintén csökkentheti az antenna hatékonyságát! A radarantennát 
lehetőleg ne szerelje fekvő helyzetbe, mert ez csökkentheti az optimális észlelési 

távolságot. Rögzítse az antennát a mellékelt csavarokkal.  
 
2. Lépés – az antenna felszerelése  
Fúrjon 2 vagy 4 lyukat a tartó konzol rögzítéséhez és rögzítse az antennát.  
 
FONTOS: az antenna lehetőleg függőlegesen álljon (lásd ábra). Amennyiben az antenna függőleges felszerelése a 
gépjárműre nehézkes, akkor használja a csomagban található tartó konzolt, hogy megfelelően rögzíthesse az antennát. 
Kérjük ügyeljen az antennán található nyílra (haladási irány) és az antenna rögzítésére (függőlegesen álljon az antenna 
lásd fig.1 és fig.2). Amennyiben nincs lehetőség arra, hogy a haladási iránynak megfelelően rögzítse az antennát akkor 
használja jelvisszaverő lemezt a rejtett beszereléshez (lásd fig.2). Ilyen esetben az antennán található nyíl oldalra mutat 
és szükséges a 45°-os jelvisszaverő lemez használata (lásd fig.2). Optimális beszerelés (lásd fig.1). 

 
Az antenna kábelezésének és a kijelzőnek a rögzítése 
 
3. Lépés – az antenna kábelezésének rögzítése 
Keressen futó kábelköteget a gépjárművön és rögzítse megfelelően az antenna kábelezését. Kerüljön mindenféle mozgó, vagy 
forró alkatrészt.  
A tűzfalon keresztül vezesse a kábelezést az utastérbe. 
 
4. Lépés – a kijelző felszerelése 
Három lehetőség közül választhat: 
a – a műszerfal alá. A műanyag tartóbak és a ragasztószalag használatával rögzítheti a kijelzőt. Rögzítse a műanyag 
tartóbakot: fúrjon 2 lyukat (2.5mm) és használja az önmetsző csavarokat. A kétoldalú ragasztó használatával még 

egyszerűbben rögzítheti a kijelzőt (ügyeljen arra, hogy a csatlakozónak 
mindig elég hely maradjon). 
b – a műszerfalba (kérjük használja a műszerfal sablont). A sablon 
matricán feltüntetett méreteket vágja ki a műszerfalból, amelybe 
tökéletesen illik a kijelző. 
c – az opcionális műanyag tartó csúszka segítségével rögzítse a 
kijelzőt. Ez nagyon hasznos, mert így bármikor könnyen kivehető a 
kijelző (pl. ha hosszabb időre őrizetlenül hagyja a gépjárművét, vagy ha 
olyan európai országban használja az eszközt, ahol nem engedélyezett 
a radardetektor használata.  
 
5. Lépés – az antenna kábel csatlakozójának a kijelzőbe történő 
illesztése 
Az antenna kábelének a csatlakozóit illessze az 5 pólusú fekete 
csatlakozó megfelelő nyílásaiba (kérjük ügyeljen a megfelelő 
színkódokra). Ezt követően csatlakoztassa a fekete csatlakozót a kijelző 
hátulján lévő 5 pólusú nyílásba (eredetileg csatlakoztatva van a fekete 
és a piros vezeték, majd a fehér, kék és a narancssárga következik). 
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6. Lépés – test és áram kábel csatlakoztatása: A tápkábel biztosítékkal ellátott piros vezetékhez csatlakoztasson a 
biztosítéktáblán egy kapcsolt feszültségű (általában szivargyújtó ellátót ajánljuk) ponthoz, a fekete vezetéket pedig testhez. 
 
KONTAKT HIBA: amennyiben valamilyen oknál fogva megszűnne a kontakt az antenna és a kijelző között, akkor egy 
hangjelzés lesz hallható minden másodpercben egyszer. 
 
Hibalista:  
 
1. A kijelző minden másodpercben sípol  
Nincs kontakt az antenna és a kijelző között. Kérjük ellenőrizze a csatlakozást. 
 
2. Nincs hangjelzés, vagy nem elég hangos a jelzés 
Tartsa benyomva a P/V gombot. A négy piros LED (11) jelzi a hangerőt (4 LED jelenti a leghangosabb beállítást). Kérjük 
olvassa át a beszerelési útmutatót a hangerő megfelelő beállításához.  
 
3. A készülék bizonyos radar jeleket nem jelez 
Kapcsolja be a „K” (5) és a „Ku” (7) gombokat a K és a Ku sáv érzékeléséhez. 
 
4. A készülék későn jelez radaros mérés esetén 
Kérjük ellenőrizze az antenna beszerelését (lásd beszerelési útmutató megfelelő része). Az antenna kilátását esetleg takarhatja 
valami (fémes lemez nem lehet előtte) és függőlegesen kell hogy álljon (lásd fig.1 és fig.2 képek). Vegye figyelembe, hogy a 
jelzés távolságát és erősségét több tényező is nagyban befolyásolhatja. Ilyen a radar fajtája (legnehezebb a kis energiájú, Ka 
sávon működő Multinovát detektálni) és elhelyezése (hátulról csak kisebb távolságból detektálhatók), vagy ha több gépjármű 
halad Ön is a rendőrségi radar között. Ilyenkor a radarhullámok leárnyékolódhatnak és a detektor csak rövidebb távolságot 
képes jelezni. 
 
5. Gyakori téves riasztás 13 GHz-en (Ku-sáv) 
Kapcsolja ki a High/City (9) érzékenységi beállítást a gomb egyszeri megnyomásával. Automata ajtónyitok (fotocellás ajtók) 
szintén zavarhatják a radardetektort, hiszen azok is radarjeleket használnak (K sávot). Ezek a zavarforrások leginkább a városi 
forgalomra jellemzőek és nem lehet őket kiszűrni, az általuk kiválasztott riasztás nem hiba. Esetleg csatlakoztasson a 
tápkábelhez egy nagykapacitású (470 mPA vagy nagyobb, 25V) szűrőkondenzátort (nem tartozék). 
 
6. A detektor nem kapcsol be 
A csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva a vezérlőbe. Esetleg ellenőrizze a biztosítékot a tápkábelen (1A) és a 
biztosítéktáblán is. 
 
7. Téves riasztás mobiltelefonokra 
Sajnálatos módon a négysávos mobiltelefonok a 800/900/1800/1900 MHz frekvenciákon kommunikálnak. Ez nagyon közel áll 
ahhoz a sávszélességhez, amit a rendőrségi mérőeszközök némelyike is használ, így a BELTRONICS 967e EURO ezekre a 
sávokra is adhat téves riasztást. Ez nem tekinthető garanciális problémának. 
 
Garancia: 
Az Ön BEL 967e készüléke 1 éves gyártói garancia van. Ezt igénybe veheti, ha: 
- A meghibásodás oka gyártási vagy anyaghiba. 
- A garancia elvész, ha a készülék megsérül, nem megfelelő elhelyezésnél (a 967e nem vízálló), valamint ha a készülékházat, 
melyen a gyári szám található, megbontják, vagy nincs gyári szám. 
- Rendelkezik a készülék megvásárlásáról szóló, hivatalos forgalmazó által kiállított számlával, számlamásolattal vagy 
nyugtával, és érvényes garanciajeggyel.  
 
 
Köszönjük, hogy megtisztelt a bizalmával. Baleset- és büntetésmentes közlekedést kívánunk. 

 
 

Műszaki adatok:   
 
BEL 967e: vízálló antenna, beltéri vezérlő hangjelzéssel autósok számára 
 
Radarok érzékelése:    Ku sáv (kapcsolható):   13.450 GHz +- 25 MHz 
    K sáv (kapcsolható):   24.150 GHz +- 100 MHz 
    Ka sáv (mindig bekapcsolva):  34.000 GHz, 34.300 GHz, 34.700 GHz, 35.500 GHz 
  
Méret:    10 cm x 8 cm x 4,5 cm (érzékelő) 
    6 cm x 7 cm x 2 cm (vezérlő) 
Súly:    200 gramm (érzékelő) 
    45 gramm (vezérlő) 
 
Működési hőmérséklet:    -20°C - 70°C 
Áramellátás:   13,8V egyenáram 
Védelem:   1A-es olvadó biztosíték a tápkábelen 
Névleges áramfelvétel:   250mA 
 
Csomag tartalma:   - 967e-es radardetektor antenna 

- Antennatartó- és 45°-os visszaverő lemez 
- Antenna-vezérlő kábel csatlakozóval 
- 967e vezérlő 
- Vezérlőtartó és beépítő keret 
- Tápkábel a vezérlőhöz 
- Nagy fényerejű LED 
- Szerelési segédanyagok 

 
További információ: www.eubeltronics.com  


