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PGT LaserAlert - lézeres traffipaxjelző
használati és beszerelési útmutató

1. A KÉSZÜLÉK CÉLJA
A PGT LaserAlert lézeres traffipaxjelző egy közlekedésbiztonsági eszköz, amely figyelmeztetésével 
segíti a jármű vezetőjét, hogy elkerülje a sebsségtúllépést. A nagyon egyszerűen beépíthető, 
szivargyújtós, rendszámtábla tartó keretbe integrált termék előre jelzi a folyamatban lévő lézeres 
sebességméréseket, így a jármű vezetője szükség szerint korrigálhatja a haladási sebességet, 
ezzel biztonságosabbá téve a közlekedést. Minden esetben tartsa be a sebességhatárokat és 
közlekedjen az út- és látási viszonyoknak megfelelően!
2012.09.01. KRESZ 3.§ (3): „Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, 
megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide NEM értve az ellenőrzést előre 
jelző eszközök használatát.”

2. A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE
A készülék a gyújtás ráadásával, vagy a szivargyújtós dugó hátoldalán található nyomókapcsoló 
bekapcsolásával aktiválódik, melynek tényét a szivargyújtós dugó nyomókapcsolójának folyamatos 
fényjelzése, valamint a készülék csipogójának csippanása jelzi.

Bekapcsoló gomb és visszajelző LED►

Megfelelő fényhullámhosszú infravörös fény (hétköznapi néven lézeres traffipax jelének, 
lézernek) érzékelésekor a szivargyújtós dugó nyomógombja villogással, valamint a készülék 
csipogással jelzi a járművezető számára a sebességmérés tényét. Jelzés esetén, körültekintően, 
figyelembe véve a forgalom többi résztvevőjét a jármű sebessége szükség esetén korrigálható.
A készülék passzív védelmet tesz lehetővé, amely azt jelenti, hogy érzékeli a lézeres 
sebességmérők jelét, de semmi esetben sem akadályozza (blokkolja) azt, így használata a több 
országban is legális.

3. A MEGFELELŐ TÍPUS KIVÁLASZTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSI INFORMÁCIÓK
A készülék lézerérzékelője a szettben található speciális, infravörös fényt áteresztő 
rendszámtábla tartó keretben helyezkedik el. Beépítéskor a járművön lévő rendszámtábla 
tartó keretet le kell szerelni, majd a speciális PGT rendszámtábla tartó keretre 
cserélni azt. A szenzor vezetékét ezután be kell vezetékelni az utasfülkébe, egészen 
a műszerfal aljáig, ahol a készülék központi egységéhez kell azt csatlakoztatni. 

érzékelő
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Abban az esetben, ha a jármű rendszámtábla tartó kerete a függőlegeshez képest valamilyen 
szögben bedől, az érzékelési hatékonyság növelése érdekében érdemes a keretben lévő érzékelőt 
az útfelülettel párhuzamosan vízszintbe állítani a tartókonzol oldalán található csavarok és a 
szintező segítségével.

Vízszintes úttest

Állító csavarÉrzékelő szenzor

Tartókonzol

►

►

►

Rögzítő csavar ►

A készülék áramellátása nagyon egyszerűen megvalósítható a szivargyújtós dugón keresztül. 
Miután kicserélte a rendszámtábla tartó keretet, a készülék központi egységét elhelyezte a 
műszerfal alatt, egyszerűen csatlakoztassa a szivargyújtós tápkábel egyik felét a központi 
egységbe, a másik felét pedig a jármű szivargyújtójába.

érzékelő

szivargyújtós dugó és LEDközponti egység hangszóróérzékelő
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Abban az esetben ha a jármű szivargyújtó aljzatában folyamatos az áram, azaz a gyújtás 
levétele után is áram alatt marad, akkor használat után a szivargyújtós dugó végén található 
nyomókapcsoló segítségével ki kell kapcsolni a készüléket megakadályozva ezzel, hogy az 
akkumulátor lemerüljön.

Az érzékelés hatékonyságának fenntartása érdekében fontos, hogy a rendszámtábla tartó keret 
a szennyeződésektől, sártól, bogaraktól mentes legyen, ezért rendszeresen tiszítsa meg azt. 
Előfordulhatnak olyan szituációk, amikor bizonyos külső körülmények miatt későn vagy egyáltalán 
nem jelez a készülék. Ez a fizika törvényszerűségei miatt fordulhat elő (erős napsugárzás, fénytörés, 
esős idő, hó, elkoszolódott szenzorok stb.), nem a készülék hibás működése az oka. 

A készülék központi egysége összesen 4 érzékelővel bővíthető. Ha első és hátsó lézerérzékelés 
kiépítése a cél, akkor egy kiegészítő érzékelő és egy kiegészítő rendszámtábla tartó keret 
megvásárlásával az autó hátsó részére is felszerelhető a rendszámtábla tartó keretbe integrált 
lézerjelző, amely így lehetővé teszi a haladási irány szempontjából hátulról érkező lézeres 
sebességmérések jelzését is.

első és hátsó érzékelő

szívargyújtós dugó és LED
központi egység hangszóróelső érzékelő

hátsó érzékelő
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További 2 szenzor bővítésére nagyobb teherautók, buszok esetén lehet szükség. Ebben az 
esetben 1 további speciális rendszámtábla tartó keretet, valamint 3 db kiegészítő szenzor 
vásárlása szükséges az alapszett mellé.

első és hátsó dupla érzékelő

szívargyújtós dugó és LED
központi egység hangszóró

első érzékelők hátsó érzékelők

érzékelők
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4. BESZERELÉS NÉHÁNY LÉPÉSBEN
a) Szerelje le az autóról az eredeti rendszámtáblatartó keretet!

b) Próbálja fel a szettben található rendszámtáblatartó keretet az autóra! 

Ügyeljen arra, hogy a fejek számára kialakított vastagabb rész alulra essen, hiszen a 
hagyományos keretek esetében is az alsó rész a vastagabb. Így sokkal esztétikusabb 
a beszerelt termék kinézete. Abban az esetben, ha a rendszám a lökhárító alján lévő 
mélyedésben van, természetesen rakhatja felülre az érzékelőket, hogy azok közelebb essenek 
az autó közepéhez.

c) Abban az esetben, ha a jármű rendszámtábla tartó kerete a függőlegeshez képest valamilyen 
szögben bedől, az érzékelési hatékonyság növelése érdekében érdemes a keretben lévő 
érzékelőt az útfelülettel párhuzamosan vízszintbe állítani a tartókonzol oldalán található csavarok 
és a szintező segítségével.
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Az érzékelőket szerelje ki a rendszámkeretből, rögzítse fel a renszámtábla keretet az autóra és 
kétoldalú ragasztó segítségével ideiglenesen rögzítse a rendszámtábla tartó keret érzékelőnek 
fenntartott belső lapjával párhuzamos külső lapra az érzékelőt (lsd. felső kép), így ott 
kényelmesen el tudja végezni a vízszintezést a mellékelt vízszintező segítségével. A helyesen 
beállított vízszint rögzítésére az oldalsó állító csavarok megszorításával van mód.

d) A rendszámtábla tartó keret leszerelése, a szenzor helyére történő visszaszerelése, majd 
a rendszámtábla tartó keret újbóli felszerelése után a beépített érzékelő már beszintezett 
állapotban lesz. Helyezze vissza a rendszámtáblát a rendszámtábla tartó keretbe!

e) Az autó műszerfala mögött keressen egy megfelelő helyet a készülék központi egységének!

f) Az érzékelők vezetékeit vezesse be a jármű utasfülkéjébe! Ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne 
érhessenek forgó, mozgó, éles alkatrészekhez, valamint forró felületekhez (radiátor, ventilátor, 
motortömb stb.)! A vezetékek ne feszüljenek, de ne is tudjanak túlzottan mozogni. A vezetékeket 
rögzítse kábelkötegelő vagy szigetelőszalag segítségével! Ne csomózza össze, ne törje meg 
őket! A sérült vezeték az érzékelők és a központi egység meghibásodását is okozhatja, ami 
garanciavesztéshez vezethet.

g) Csatlakoztassa az érzékelők vezetékét a központi egység bármely csatlakozó aljzatába!



7

h) Kötegelő, vagy kétoldalú ragasztó segítségével rögzítse a hangszórót a műszerfal alá!

i) Csatlakoztassa a kábelköteg csatlakozóját a központi egységhez!

j) Csatlakoztassa a szivargyújtós dugót a jármű szivargyújtójába.

k) Ellenőrizze a működést a gyújtás ráadásával és szükség esetén a szivargyújtós dugó végén 
található nyomókapcsoló bekapcsolásával. Helyes működés esetén a nyomókapcsolóban 
található LED világítani fog.

5. AZ ALAPSZETT TARTALMA

(1) 1 db speciális rendszámtábla tartó keret
(2) 1 db hangjelző és tápellátó kábelköteg 
(3) 1 db használati és beszerelési útmutató
(4) 1 db Jótállási jegy
(5) 1 db rendszámtábla tartó keretbe szerelt érzékelő
(6) 1 db imbuszkulcs
(7) 1 db központi egység

6. KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ KIEGÉSZÍTŐK
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