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Ważne wskazówki

Przeczytaj Przed przystąpieniem do instalacji prosimy dokładnie 
zapoznać się z całością tej instrukcji.

Aby uniknąć problemów, sugerujemy w pierwszej kolej-
ności zainstalować interfejs i podłączyć zasilanie 12 V.

Następnie przed instalacją reszty komponentów, 
należy podłączyć je do interfejsu w celu sprawdzenia 
czy wszystkie elementy są sprawne i prawidłowo 
podłączone.

Zalecamy aby 
instalację wykonywał 
specjalistyczny warsztat.

Zalecamy skorzystanie z usług 
profesjonalnego warsztatu w celu 
instalacji urządzenia. Montaż 
wymaga doświadczenia i wiedzy 
o instalacjach elektroniki samo-
chodowej. Dealerzy systemów Car 
Audio lub autoryzowany serwis 
Twojego pojazdu z łatwością zain-
stalują wykrywacz.

Instalacja przez osobę bez do-
świadczenia w montażu elektroniki 
samochodowej grozi obrażeniami 
ciała lub uszkodzeniem pojazdu.

Nieprawidłowy montaż grozi utratą 
gwarancji.

Jak prawidłowo
zainstalować odbiornik.

Najważniejszym elementem 
instalacji jest odbiornik radarowo/
laserowy. Montaż odbiornika 
w nieprawidłowy sposób może 
spowodować obniżoną czułość lub 
brak detekcji. Sygnały radarowe 
przechodzą przez plastikowe 
elementy pojazdu, jednak sygnały 
laserowe wymagają aby odbiornik 
posiadał czysty "widok" na drogę.

WSKAZÓWKA: Zainstaluj odbiornik 
w poziomie, tak aby miał czysty 
"widok" na drogę.

PASSPORT Qi45 EURO - elementy zestawu

Odbiornik Radarowo/Laserowy
• Wodoodporny odbiornik Radarowo/

Laserowy.
• Uniwersalne uchwyty montażowe 

wykonane ze stali nierdzewnej.
• Wbudowany przewód o długości 

5 m, ekranowany z wodoodpornym 
złączem.

• 12 opasek zaciskowych do zabezpie-
czenia przewodów.

Wyświetlacz/Kontroler
• Łatwy w instalacji wyświetlacz/kon-

troler.
• Dioda Led jako dodatkowe ukryte 

powiadomienie.

Interfejs
• Moduł zasilany napięciem 12 z biegu-

nem ujemnym na masie.
• Wszystkie elementy podłączane 

bezpośrednio do interfejsu.
• Konektor pozwalający na wpięcie 

zasilania bezpośrednio do instalacji.

Dokumentacja
• Instrukcja obsługi
• Instrukcja instalacji

Wbudowany program diagno-
styczny
• Potwierdzenie o poprawnym działa-

niu każdego z elementów zestawu
• Kompatybilny z zestawem Shifterów 

Laserowych

Instrukcja instalacji

PROSTA • SZYBKA • INSTALACJA
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski
Revotech, ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

www.escortradar.pl
info@escortradar.pl
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PASSPORT Qi45 EURO - Instrukcja instalacji
Odbiornik Radarowo/Laserowy Przewód odbiornika Wyświetlacz/Kontroler

Interfejs Dioda LED (Opcjonalnie)

1. Wybierz miejsce do instalacji odbiornika. Naj-
lepszym miejscem instalacji są kratki grilla przed 
chłodnicą lub wloty powietrza w zderzaku. Aby 
zapewnić najlepszą czułość zainstaluj odbiornik 
poziomo, tak aby miał czysty "widok" na drogę.

2. Korzystając z otworów w obudowie odbiornika, lub 
dołączonych akcesoriów, zaznacz miejsce wykona-
nia otworów.

3. Zamocuj odbiornik używając załączonych elemen-
tów zestawu. Upewnij się, że odbiornik zamonto-
wany jest w poziomie

 WSKAZÓWKI:
1. Nie wolno wykonywać otworów w odbiorniku!
2. Należy dokładnie sprawdzić każde miejsce 

przed wykonaniem otworów.
3. Wszystkie przewody powinny być zamocowane 

z dala od ruchomych i gorących powierzchni.
4. Nie wolno samodzielnie dzielić/łączyć przewo-

dów.

1. Połącz oba przewody odbiornika.
2. Przeprowadź kabel przez przegrodę i upewnij się, 

że jest prawidłowo zamocowany.
3. Przeprowadź kabel przez środek pojazdu, w przy-

padku problemu ze znalezieniem odpowiedniego 
otworu należy go wywiercić. Średnica wymagane-
go otworu to 1,2 cm.

4. Po przeprowadzeniu kabla przez ścianę grodziową, 
należy podłączyć go do gniazda oznaczonego jako 
"Antenna".

5. Miejsce w którym kabel przechodzi przez prze-
grodę należy uszczelnić silikonem.

WSKAZÓWKI:
1. Należy dokładnie sprawdzić miejsce w którym 

wykonujemy otwór, przed wierceniem upewnij 
się, że nie uszkodzisz węży, wiązki elektrycznej 
lub innych elementów, które mogą znajdować 
się przy ścianie grodziowej.

2. Wszystkie przewody powinny być zamocowane 
z dala od ruchomych i gorących powierzchni.

3. Nie wolno samodzielnie dzielić/łączyć przewo-
dów.

1. Postaraj się odnaleźć najlepsze miejsce do monta-
żu wyświetlacza/kontrolera (należy skontaktować 
się z klientem).

2. Usuń taśmę z tylnej części wyświetlacza/kontro-
lera jednocześnie umieszczając go w wybranym 
miejscu. Upewnij się, że powierzchnia do której 
przyklejasz wyświetlacz jest czysta i odtłuszczona.

3. Przeprowadź kabel i podłącz go do interfejsu 
w miejscu oznaczonym jako "Display".

WSKAZÓWKI:
1. Upewnij się, ze wyświetlacz zamocowany 

jest w miejscu dobrze widocznym dla 
kierowcy i zapewniającym swobodę obsługi 
urządzenia.

1. Zamocuj interfejs pod deską rozdzielczą, korzy-
stając z dołączonych akcesoriów montażowych. 
INTERFEJS NIE MOŻE BYĆ ZAMONTOWANY W KO-
MORZE SILNIKA.

2. Czarny przewód należy podłączyć do masy (-).Czer-
wony przewód należy podłączyć do (+). Urządzenie 
zasilane jest napięciem 12 V. Wykrywacz pozo-
stawiony w pozycji ON, zostanie automatycznie 
włączony po włączeniu zasilania.

3. Odbiornik radarowo/laserowy oraz kontroler/
wyświetlacz podłączane są bezpośrednio do 
interfejsu. Upewnij się, że wtyczki są w prawidło-
wych miejscach.

W zestawie znajduje się dioda LED, którą można 
wykorzystać do dyskretnego powiadamiania, 
podczas gdy wyświetlacz jest całkowicie wyga-
szony.
1. Do instalacji diody należy wywiercić otwór 

o średnicy 6 mm.
2. Należy umieścić diodę w uchwycie od tylnej 

strony.
3. Podłącz przewód do interfejsu w miejsce 

oznaczone jako "LED".

Po instalacji wszystkich elementów:

1. Włącz zapłon.
2. Włącz Qi45 Euro naciskając przycisk 

zasilania, który znajduje się na kontrolerze/
wyświetlaczu.

3. Qi45 Euro uruchomi procedurę startu, usły-
szysz sekwencję dźwięków.

4. Jeżeli pojawi się komunikat błędu (error), 
zobacz do instrukcji obsługi.


