
   
   

   
   

   
   

   
   

  

 NIMENI 
 NU ÎNDRĂZNEŞTE 
 SĂ SE APROPIE®

Ghid de util izare

M O D E L

5 9 0 6 V

   
   

   
   

   
   

   
   

  



3© 2014 Falcon Electronics

Informaţii importante 

Norme guvernamentale 

Acest produs este conceput în conformitate cu Secţiunea 15 din 
Regulamentul FCC, iar funcţionarea acestuia este supusă următoarelor două 
condiţii: (1) Produsul nu cauzează interferenţe dăunătoare, şi (2) Produsul 
trebuie să accepte interferenţele recepţionate, inclusiv pe cele care pot deter-
mina operaţiuni nedorite.

Avertizare! Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate de respon-
sabilul cu conformitate produsului pot atrage anularea dreptului utilizatorului 
de a folosi acest sistem. 

Felicitări! 
Vă felicităm pentru alegerea unuia dintre cele mai bune sisteme de 
securitate cu pornire de motor din lume. Acest sistem a fost proiectat 
să funcţioneze o perioadă îndelungată de timp fără probleme. Citirea 
acestui ghid de utilizare înainte de a începe utilizarea produsului vă 
va ajuta să maximizaţi beneficiile oferite de acest sistem.

Despre ghid 
Acest ghid de utilizare prezintă numai funcţiile şi informaţiile esenţiale. 
Produsul achiziţionat de dvs. are numeroase funcţii complexe care 
nu sunt amintite aici. Pentru a le cunoaşte, puteţi solicita versiunea 
completă la service@falcon.ro

Despre garanţie
Veţi păstra certificatul de garanţie fără a îndepărta codul de bare co-
respunzător seriei produsului. Nu puteţi beneficia de garanţie dacă nu 
faceţi dovada existenţei certificatului. Este necesar să păstraţi şi o dovadă 
că sistemul a fost instalat de un distribuitor autorizat Falcon. Asiguraţi-vă 
că aţi primit certificatul de garanţie de la distribuitorul dumneavoastră. 
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Ce este inclus
Sistemul dumneavoastră conţine tot ceea ce aveţi nevoie:

	

1-800-274-0200
RPN  7941V

IC: 1513A-7941
FCC ID:EZSDEI7941

1-800-274-0200
RPN  7941P

IC: 1513A-7941
FCC ID:EZSDEI7941

1-800-274-0200
RPN  7941X

IC: 1513A-7941
FCC ID:EZSDEI7941

Mini-USB
Port

Mini-USB
Port

Mini-USB
Port

	 	   Telecomandă bidirecţională Responder cu cinci 

butoane şi cod schimbător Supercode (P/N 7944V) 

               

1-800-274-0200
RPN 7152P

IC: 1513A-7152
FCC ID:EZSDEI7152
BATTERY: CR2032

A U X

1-800-274-0200
RPN 7152X

IC: 1513A-7152
FCC ID:EZSDEI7152
BATTERY: CR2032

8

9

   Telecomandă standard cu cinci butoane şi  cod 

schimbător Supercde (P/N 7654V) 

       Încărcător pentru baterie 
 

   

 Stickere pentru geamuri 

     Certificatul de garanţie
                             

    
Certificat  

de garanţie

Manualulutilizatorului
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Informaţii utile

Telecomanda dumneavoastră Responder HD este alimentată de o ba-
terie reîncărcabilă care poate primi mentenanţă doar din partea unui 
dealer autorizat Falcon. Datorită transportului şi timpului de stocare 
dinaintea cumpărării, este posibil ca bateria să fie descărcată. Pentru 
a asigura o funcţionare corectă, verificaţi nivelul bateriei şi conectaţi 
încărcătorul dacă aceasta nu este complet încărcată. Vezi secţiunea 
Informaţii despre baterie, pentru detalii.

Încărcarea acumulatorului telecomenzii
Introduceţi încărcătorul în priză. Introduceţi conectorul mini 1. 
USB în portul de pe telecomandă. Veţi vedea afişat în Zona Info 
că bateria se încarcă.
După ce afişajul din Zona Info se va stinge, LED-ul albastru va 2. 
continua să clipească până când bateria va fi complet încărcată 
(telecomanda rămâne funcţională pentru a comanda sistemul sau 
pentru a accesa ecranul pentru verificarea nivelului bateriei).
Odată încărcată, telecomanda este gata de folosire. Scoateţi mai 3. 
întâi conectorul mini USB şi apoi adaptorul din priză. 

 

1-800-274-0200
RPN  7941V

IC: 1513A-7941
FCC ID:EZSDEI7941

1-800-274-0200
RPN  7941P

IC: 1513A-7941
FCC ID:EZSDEI7941

1-800-274-0200
RPN  7941X

IC: 1513A-7941
FCC ID:EZSDEI7941

Mini-USB
Port

Mini-USB
Port

Mini-USB
Port

Notă Dacă bateria este excesiv de descărcată atunci când este co-
nectat încărcătorul, este posibil ca aceasta să nu funcţioneze 
până nu ajunge la un nivel minim de tensiune necesară pen-
tru aprinderea ecranului, după care va funcţiona normal.



7© 2014 Falcon Electronics

Folosirea manualului

Acest manual conţine anumite cuvinte scrise cu litere îngroşate (bold) 
şi alte modalităţi de evidenţiere după cum urmează: 

  Navigare: înseamnă mişcarea rotiţei de meniu în sus şi în jos şi elibe-
rarea ei.

  Apăsare: implică apăsarea directă a rotiţei de meniu sau a butonu-
lui de comandă şi eliberarea acestuia.

  Menţinere: este folosit după acţiunile de navigare sau apăsare când 
rotiţa de meniu sau butonul de comandă trebuie menţinut în poziţie 
pentru o perioadă de timp mai lungă, de obicei câteva secunde.

  ArmAt  acest semn indică o pictogramă de pe ecran, împreună 
cu comanda cu care se identifică.

  Setare ceas  semnifică text pe ecran la configurarea sistemului sau 
a telecomenzii.

  Asterisc(*) când este folosit după un cuvânt sau o frază denotă  
faptul că detalii adiţionale pot fi găsite în capitole care urmează,  
de obicei notate la capătul paginii sau sfârşitul secţiunii. 
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Informaţii despre telecomandă

Antenă 
internă

Butoane de 
comandă

Rotiţă de 
meniu

Detalii 
despre 
teleco
mandă

Buton de 
resetare

Display

Funcţie Descriere

Antenă internă* Folosită pentru transmiterea şi recepţionarea informaţiilor

Display Display color

Butoane de comandă (4):

   

Folosite pentru armare, dezarmare, canal auxiliar  
şi comanda de pornire motor

Rotiţa de meniu Folosită pentru accesarea ecranelor nivelurilor de func-
ţio nare, pentru controlul stării ecranului şi navigarea prin 
telecomandă şi meniurile de configurare a sistemului

Buton de resetare** Resetează microprocesorul telecomenzii

Port Mini USB Folosit pentru încărcarea bateriei interne

*   Evitaţi atingerea zonei în care este localizată antena, pentru că ar putea 
să-i reducă raza de acţiune.

**  Dacă se întâmplă ca telecomanda să nu mai răspundă la apăsarea butoa-
nelor, introduceţi un vârf ascuţit sau capătul unei agrafe de birou şi apăsaţi 
butonul de resetare pentru o secundă.
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 Unitatea centrală (de control)

Status LED Control button

Menu
Wheel

Menu
Wheel

Menu
Wheel

Buton  
de stare

Buton 
control

Unitatea centrală, situată de obicei în partea de sus a parbrizului 
trimite şi recepţionează comenzi sau mesaje către şi de la sistem. 

Este compusă din: 

 Antena interioară, pentru comunicarea bidirecţională
 LED-ul, ca un indicator vizual al stării sistemului
  Butonul de control, pentru a trece sistemul în modul Valet şi  

pentru a executa operaţiunea de dezarmare de urgenţă.
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Pictogramele de stare
Clock

Battery Level

Timer Mode/Smart Start

Remote Start Status

Name Tag

Info Center

Sensor Status

Siren Status

Page/Alerts

System Status

Tabelul de mai jos descrie toate pictogramele de stare ale ecranului

Funcţie Descriere

Ceas Indică ora în format 12 sau 24 ore

Nivel baterie

     
Plină      ¾        ½        ¼    Goală

Temporizator / 
Pornire inteligentă

 Timer Mode is enabled.  Smart Start is enabled.

Pornirea din 
telecomandă  Remote start is active     Manual Transmission

Starea sistemului  Sistemul este armat, alarma este activă.

 Sistemul este dezarmat, alarma este dezactivată.

 Sistemul este încuiat în mod Valet, alarma este dezactivată.

 Sistemul este descuiat în mod Valet, alarma este dezactivată.

Comandarea celui de-al doilea sistem: Dacă este setat să  
controleze un al doilea sistem, pictogramele de mai sus vor  
adăuga un “2”

Sunete/Avertizări

Stare sirenă

Stare senzor

Zona Info

Nivel baterie

Temporizator/Pornire inteligentă

Stare pornire motor

Stare sistem

Indicator nume

Ceas

Modul temporizat  
este activat. 

Pornirea motorului 
este activată, motorul 
funcţionează.

Este activat modul de pornire  
la vehiculele cu transmisie manu-
ală, motorul poate fi pornit.

Pornirea inteligentă 
este activată
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Funcţie Descriere

Indicator nume Afişează cuvinte lungi de până la 15 caractere 

Zona Info Afişează timpul de funcţionare rămas al pornirii din telecomandă, 
temperatura, timp parcare şi cronometre. În timp ce ecranul Status este 
activ, apăsaţi rotiţa de meniu pentru a schimba informaţia afişată  

Stare senzor  Zonele de declanşare sunt active şi funcţionează normal.

 Zona de declanşare găsită activată la armare este anulată.

  NPC activat, un senzor a declanşat sistemul excesiv şi este 
dezactivat.

 Dezactivarea senzorului din telecomandă este permisă,  
senzorul anulat nu va declanşa sistemul.

Stare sirenă  Sirena este activă şi va suna la toate declanşările sistemului.

 Sirena este dezactivată pentru declanşările senzorilor, 
telecomanda primeşte avertizări pentru toate declanşările. 
(armare fără declanşare sonoră la senzori).

 Sirena este dezactivată pentru toate declanşările, 
telecomanda primeşte avertizări pentru toate declanşările. 
(armare fără declanşare sonoră)

Avertizări /Alerte

BLUE RED BLUE RED

  Avertizări active, 

BLUE RED BLUE RED

  Avertizări inactive. 

BLUE RED BLUE RED

 Consum redus baterie activ (punct roşu), Consum redus 
baterie dezactivat (fără punct). 

BLUE RED BLUE RED

      Sonor activat (pictograma nu este prezentă când sonorul este 
dezactivat).

 

BLUE RED BLUE RED

      Vibraţii activate (pictograma nu este prezentă când vibraţiile 
sunt dezactivate). 

Exemplu  Avertizări dezactivate, Vibraţii activate, Ton activat. 

Diferitele combinaţii ale acestor pictograme reflectă meniul de 
setări “Avertizări/Alerte”. 
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Folosirea sistemului

Comenzi şi confirmări
Comenzile, de bază sau avansate, sunt folosite pentru a activa funcţiile 
sistemului şi sunt executate prin apăsarea unuia dintre butoanele de co-
mandă. Comenzile de bază controlează cele mai des folosite funcţii de 
securitate şi pornire de motor, în timp ce comenzile avansate controlează 
funcţii mult mai specializate şi necesită rapoarte. 

Confirmările pentru comenzile de bază sau avansate sunt indicate 
mai întâi prin sunetele sirenei şi clipirea luminilor şi apoi ca pictograme 
animate, sau statice, sunete sau tonuri ale telecomenzii. În capitolele ur-
mătoare despre comenzile de bază sau avansate este o descriere a fiecă-
rei confirmări a unei funcţii. 

Navigarea
Pentru a naviga prin ecranele de stare şi cele ale funcţiilor, mişcaţi în sus 
şi-n jos rotiţa de meniu, iar ecranele se vor desfăşura ca în pagina anteri-
oară. Afişajul rămâne activ timp de trei secunde, după care revine la nor-
mal. Pentru a afişa o pictogramă 20 de secunde, mişcaţi rotiţa de meniu 
şi menţineţi-o în acea poziţie, pe pictograma dorită, pentru această peri-
oadă, după care ecranul va reveni la normal. 

Executarea comenzilor
Executaţi comenzile de bază prin apăsarea unuia dintre butoanele de co-
mandă în timp ce display-ul telecomenzii este stins sau ecranul de stare 
este activat. 

Executaţi comenzile avansate prin apăsarea unui buton de coman-
dă în timp ce este afişat un ecran cu nivelul funcţiilor.

Exemplu de comandă avansată: Armare silenţioasă
Mişcaţi1.  rotiţa de meniu pentru a afişa ecranul cu funcţiile de 
nivelul 2 (Function Level 2).
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Apăsaţi2.  butonul  în timp ce ecranul este încă aprins pentru 
a executa comanda de armare silenţioasă.
Telecomanda3.  Responder HD va afişa animaţia silent Arm  ARMARE 

SILENţIOASă şi apoi ecranul de stare.

Avertizări pentru neexecutarea unei comenzi
Dacă în momentul în care executaţi o comandă, există un motiv care 
nu permite activarea acelei funcţii, veţi primi o avertizare auditivă şi 
vizuală. Pentru mai multe detalii despre condiţii şi posibile rezolvări, 
folosiţi descrierea acestei avertizări şi localizaţi secţiunea respectivă 
în manual.

Mişcaţi rotiţa 
în sus sau 
în jos

Butoane
comenzi

Ecran de stare

Ecran  
fără afişaj
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Comenzi de bază (funcţii de nivelul 1)

Armarea
Apăsaţi şi eliberaţi 

Sistemul se armează, uşile se încuie (dacă sunt conectate), sirena emite 
un sunet şi luminile clipesc o dată. Pe ecran apare animaţia ArmeD  AR-

MAT şi telecomanda emite sunete de confirmare. Dacă modul Valet este 
activ*, uşile se încuie, iar pe ecran apare animaţia lockeD (in VAlet)  ÎN-

CUIAT (ÎN VALET) şi telecomanda emite sunete de confirmare. Ieşiţi din mo-
dul Valet pentru a arma normal sistemul.

Dacă este detectată o zonă de declanşare deschisă, sirena emite încă 
un sunet şi este afişat raportul** de zona anulată. 

Pentru armare şi mod panică apăsaţi şi menţineţi  
Sistemul se armează (sau se încuie în Valet) şi, după 2 secunde, 
sirena suna şi luminile clipesc. Pe ecran apare animaţia PAnic  
PANICă şi sirena emite sunete de confirmare. Apăsaţi  sau  
pentru a opri sirena. 

Auxiliar / Portbagaj
Apăsaţi şi menţineţi 

Portbagajul se deschide (dacă este conectat) când acest buton este 
apăsat pentru 2 secunde. Pe ecran apare animaţia trunk releAse  
DESCHIDEREA PORTBAGAjULUI şi sunt emise sunetele de confirmare.
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Dezarmarea
Apăsaţi şi eliberaţi 

Sistemul se dezarmează, uşile se descuie (dacă descuierea este conec-
tată), sirena emite 2 sunete şi luminile clipesc de două ori. Pe ecran 
apare animaţia  DisArm   DEZARMARE şi telecomanda emite sunete de 
confirmare. Dacă modul Valet este activat, uşile se descuie şi animaţia 

unlock (in VAlet)   DESCUIERE (ÎN VALET) apare pe ecran.

Dacă sirena şi telecomanda emit mai mult de 2 sunete, înseamnă că a 
avut loc o declanşare a sistemului. Animaţia DEZARMARE va fi înlocuită 
cu raportul de declanşare a sistemului. 

Pornirea de motor
Apăsaţi şi eliberaţi 

Activează (sau dacă este activă, dezactivează) pornirea de motor. 
Motorul porneşte, luminile se aprind, iar pe ecran apare animaţia 
remote stArt ActiVAteD  PORNIRE MOTOR ACTIVATă şi sunt redate sune-

te de activare sau motorul se opreşte, luminile se sting, iar pe ecran 
apare animaţia remote stArt DeActiVAteD  PORNIRE MOTOR DEZACTIVATă şi 
sunt redate sunete de dezactivare pentru confirmarea comenzii. Pic-
togramele de stare specifice pornirii de motor din ecranul de stare 
sunt actualizate corespunzător. Dacă pornirea din telecomandă nu se 
activează, telecomanda emite sunete şi pe ecran apare motivul pen-
tru care comanda nu a fost executată. 
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Configurarea sistemului

Puteţi personaliza felul în care telecomanda HD comunică informaţiile şi 
puteţi regla o varietate de funcţii ale sistemului în meniurile de setare, re-
glare şi opţiuni (Settings, Adjustments şi Options). Următoarele funcţii 
sunt listate în aceeaşi ordine secvenţială în care apar în sistem.

Buton auto încuiere
Tipuri de avertizări
Animaţii
Sunete butoane
Pager
Unităţi temperatură

Setări ceas
Pornire temporizată
Pornire inteligentă
Împerechere telecomandă
Reglaj senzor

Oprit
Cronometru parcare
Cronometru
Indicatori nume
Mod demo
Ecranul nivelului 5

Fără funcţie, folosit doar 
pentru ieşirea din meniu

 

Meniuri de navigare şi configurarea funcţiilor 
Configurarea sistemului se face prin intermediul rotiţei de meniu şi bu-
toanelor de comenzi. 

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

Menu
Wheel

Press in
to Enter

Menu
Wheel

Menu
Wheel

Press in
to Enter

Press in
to Enter

Toggle Up

Toggle Down

Toggle Up

Toggle Down

Toggle Up

Toggle Down

Rotiţă  
de meniu

Mişcaţi  
în sus

Mişcaţi  
în josApăsaţi 

pentru a 
accesa
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Următoarele instrucţiuni prezintă modul în care puteţi accesa şi con-
figura funcţiile disponibile, permiţându-vă să vă personalizaţi teleco-
manda HD în funcţie de preferinţele dumneavoastră.

Pentru a accesa ecranele meniurilor principale (de la ecran fără afişaj): 
Apăsaţi şi menţineţi1.  rotiţa de meniu pentru 3 secunde, telecoman-
da intră în meniul principal şi afişează ecranul de SETăRI - Settings.
Mişcaţi rotiţa de meniu2.  pentru a trece prin ecranele de SETăRI, 
OPţIUNI, REGlAjE şi ecranul de IEşIRE (Settings, Options, Adjust-
ments şi Exit).
Apăsaţi rotiţa de meniu3.  pentru a intra în meniul afişat.
Mişcaţi rotiţa de meniu4.  pentru a selecta o funcţie dintr-un meniu.
Apăsaţi rotiţa de meniu5.  pentru a accesa afişajul cu meniul.

Selectaţi, mergeţi înapoi şi ieşiţi: 
Mişcaţi rotiţa de meniu6.  pentru a muta selecţia pe configuraţia 
dorită şi apăsaţi pentru a seta. Configuraţia selectată este indica-
tă de săgeata din partea dreaptă. Menţineţi apăsată rotiţa pentru 
a vă reîntoarce la funcţionarea normală sau eliberaţi-o pentru a 
rămâne în meniu. Selectaţi Back  ÎNAPOI şi apăsaţi pentru a vă 
întoarce la meniul anterior sau menţineţi apăsat pentru a vă în-
toarce la funcţionarea normală.

Reglarea temporizatoarelor şi funcţiilor  
Când sunt accesate ecranele de reglaj7. , sunt afişate setările cu-
rente. Mişcaţi rotiţa de meniu pentru a selecta un câmp de setări 
şi apoi apăsaţi pentru a regla setarea. Urmaţi instrucţiunile de 
pe ecran sau descrierea din fiecare capitol al funcţiilor pentru a 
regla setările funcţiilor.

Se iese automat din meniuri după o inactivitate de 30 secunde a bu-
toanelor. 
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Telecomanda Companion unidirecţională

LED

Butoane 
de comandă

Buton  
de funcţie

Funcţii  
de bază

Comenzi 
avansate*

Funcţie 
nivel 1

Funcţie 
nivel 2

Funcţie 
nivel 3

Funcţie 
nivel 4

Funcţie 
nivel 5

Buton

Nivel Acces direct
 x 1  x 2  x 3  x 4

Armare/Incuiere
(Panică)

Armare 
silenţioasă

Anulare 
senzor

Senzor mod 
silenţios 

Mod complet 
silenţios*

Dezarmare/
Descuiere 

Dezarmare 
silenţioasă

Mod  
Valet 

Cautare în 
parcare

Pornire din 
telecomandă

Resetare 
timp
func ţionare 
motor

Mod tempo-
rizator*

Pornire 
inteligentă*

Dezaburire*

Aux/Portbagaj AUX 1 AUX 2 AUX 3 AUX 4

Neutilizat Folosit pentru a activa nivelurile funcţiilor pentru comenzi 
avansate (  împreună cu multiplicatorul indică de câte ori 
trebuie apăsat butonul) 

 

 *  Aceste comenzi, pe telecomanda unidirecţională, nu se fac în acelaşi fel ca pe 
Responder HD.
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Folosirea telecomenzii companion unidirecţională
Telecomanda companion unidirecţională comandă funcţiile sistemului 
aşa cum a fost arătat în atbelul anterior, dar fără afişarea mesajelor pe 
ecran, precum la telecomanda Responder HD. Sunetele sirenei şi clipirea 
luminilor maşinii vor fi utilizate pentru a indica faptul că această coman-
dă a fost recepţionată şi funcţia activată.  

Comenzi de acces
Într-un mod similar cu telecomanda HD, comenzile de bază sunt inde-
plinite atunci când apăsăm butonul corespunzător. Pentru a efectua co-
menzi avansate, butonul  trebuie apăsat de la 1 la 4 ori, pentru a accesa 
funcţiile de pe diversele niveluri. De exemplu  x 4 din tabel implică 4 
apăsări pe butonul . Led-ul se aprinde pentru câteva secunde pentru a 
indica nivelul. Pentru a efectua comanda, apăsaţi butonul de comandă 
dorit în timp ce LED-ul clipeşte.

Comanda de anulare a senzorilor
Luminile clipesc de fiecare dată când sistemul recepţionează această co-
mandă pentru a indica tipul de anulare al senzorilor. Două clipiri succesive 
inseamnă că preavertizarea senzorilor a fost anulată. Trei clipiri înseamnă că 
preavertizarea si declansarea completa a senzorilor au fost anulatei. O sin-
gură clipire înseamnă că funcţia de anulare a senzorilor a fost dezactivată. 

Butonul Auto Lock
Când este activată, funcţia blochează butoanele telecomenzii dacă s-au 
scurs mai mult de 20 de secunde de la apăsarea unui buton. Dacă apăsaţi 
vreun buton cât timp telecomanda este blocată, se va emite un sunet de 
avertizare. Pentru a debloca telecomanda apăsaţi butonul , urmat de 
butonul   . Se va emite un sunet de confirmare a comenzii.
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Informaţii despre baterie (Responder HD)
Telecomanda Responder HD este alimentată de o baterie reîncărcabilă inter-
nă care poate primi mentenanţă doar în service-urile autorizate. Informaţiile 
din această secţiune vă pot ajuta să prelungiţi viaţa bateriei şi a telecomenzii. 

Avertisment! Niciodată nu conectati adaptorul CA livrat la alte produse 
decât telecomanda Responder HD. Adaptorul este un echipament de 
curent ridicat proiectat special pentru încărcarea rapidă a bateriei tele-
comenzii Responder HD la priză. Utilizarea necorespunzătoare a adap-
torului poate cauza defecţiuni severe sau chiar explozie în cazul în care 
o folosiţi cu alte aparate. 
Încărcarea bateriei trebuie făcută la temperaturi mai mari de 00C, dar mai 
mici de 450C. Altfel riscaţi defecţiuni severe ale bateriei sau reducerea du-
ratei de viaţă a acesteia. Evitaţi plasarea telecomenzii în zone expuse la 
temperaturi extreme sau în soare direct atunci când reîncărcaţi bateria. 

Baterie descărcată
 După ce au efectuat comanda dată, telecomanda Responder HD sau 
companionul unidirectional verifică nivelul de încărcare al bateriei şi 
dacă acesta necesită atenţie vor genera semnale de alertă. Odată ce 
s-a declanşat alerta vor continua să comande sistemul pentru câteva 
zile, timp în care vă recomandăm să reîncărcaţi bateria de îndată ce 
aveţi ocazia. Altfel riscaţi să epuizaţi bateria şi să nu mai puteţi co-
manda sistemul de securitate. 

Alertele de nivel scăzut al bateriei
Când dezarmaţi sistemul folosind o telecomandă cu baterie în curs de des-
cărcare, sirena va emite un sunet adiţional ce are rol de alertă. Dacă sune-
tele de confirmare nu sunt programate, sistemul va emite el însuşi un su-
net de avertizare la dezarmare. Telecomanda Responder HD va întrerupe 
mesajele de indicare a statusului de pe ecran pentru a emite câteva mesaje 

low bAttery on remote  şi sunete de alertă în legătură cu nivelul bateriei.
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Important Pentru a conserva energia la bateriile cu nivel critic, tele-
comanda responder HD dezactivează display-ul color, 
întrerupe recepţionarea mesajelor de la sistemul de se-
curitate şi va efectua doar comenzile de bază. Sunetele 
şi clipirea LED-ului vor continua să fie active la efectuarea 
comenzilor de bază până ce reîncărcaţi bateria.

Durata de viaţă a bateriei
Telecomanda Respoder HD are mai multe funcţii care o fac unică pe piaţă, 
inclusiv datorită razei mari de comunicare cu sistemul de securitate. Setările 
implicite ale sistemului şi telecomenzii sunt făcute în aşa fel încât să aveţi o 
durată de viaţă mare a bateriei şi un timp de încărcare optim. Cu toate aces-
tea, pentru a majora durata de viaţă a a bateriei între două încărcări succesi-
ve, vă recomandăm următoarele:  

Inchideţi telecomanda: Când nu este utilizată sau când nu se află  �
în raza de control a sistemului, telecomanda poate fi închisă din 
meniul OPţIUNI Options.
Setaţi animaţiile doar pentru declanşare: Animaţiile care rulează  �
în timpul efectuării comenzilor pot fi dezactivate din meniul OPţI-
UNI Options. Ele vor fi active doar la mesajele de declanşare.
Opriţi funcţia de pager: Telecomanda nu va verifica mesajele de la  �
sistem dacă dezactivaţi această funcţie din meniul SETăRI Settings.
Atenţie!:  Telecomanda nu va recepţiona nici mesajele de declan-
şare în acest mod de funcţionare! 
Eliminaţi sunetele: Confirmarea sonoră la acţionarea butoanelor  �
poate fi dezactivată din meniul SETăRI Settings. Sunetele de co-
mandă vor rula însă normal.

Aruncarea bateriilor

Dacă este necesar să aruncaţi bateriile, procedaţi în con-
cordanţă cu reglementările legale în vigoare. 
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Glosar de termeni

Termeni folosiţi

Unitatea centrală Este “creierul” sistemului dvs, de obicei ascuns undeva 
sub planşa de bord a vehiculului. El cuprinde un micro-
procesor ce monitorizează vehiculul dvs şi controlează 
funcţiile acestuia.

Responder HD (tele co-
mandă bidirecţională)

O telecomandă de mici dimensiuni ce operează de la 
distanţă diversele funcţii ale sistemului de securitate, 
primeşte mesaje de la acesta şi poate acţiona în regim de 
pager pentru comunicaţia cu sistemul.

Telecomandă Companion 
unidirecţională

Telecomandă manevrabilă cu o singură mână ce ope rea-
ză diversele funcţii ale sistemului de securitate, dar care 
nu afişează mesaje.

Centrul de control Centrul de control cuprinde antena radio a sistemului, buto-
nul de control şi LED-ul de status. Pentru a putea accesa cen-
trul de control de la distanţă cât mai mare, el este localizat în 
partea superioară a parbrizului, lângă oglinda retrovizoare 
internă.

LED-ul de stare O diodă electroluminsicentă utilizată pentru a indica 
statusul sistemului de securitate. Este localizată în zona 
Centrului de Control a sistemului de securitate.

Butonul de control Un buton de control ce este localizat în zona Centrului de 
Control. Este utilizat pentru a dezarma sistemul de secu-
ritate când nu este disponibilă telecomanda sau când nu 
se poate intra sau ieşi din Modul Valet.
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Specificaţii

Telecomandă Responder HD bidirectionala SST

Cerinţe de alimentare: 5V cc, 500 mA

Ecran: 128 x 128 pixeli, 65.000 culori, Color OLED (Organic Light 
Emitting Diode)

Temperatura de 
funcţionare:

-10°C până la +40°C 
(23°F până la 104°F)

Dispozitiv de securitate cu pornire din telecomandă (instalat în vehicul)

Cerinţe de alimentare: 11V cc – 14V cc

Putere ieşire sirenă: 120 dB la 1 metru

Frecvenţă: 900 – 928 MHZ, spectru întins

Temperatura de 
funcţionare:

-40°C to +85°C 
(-40°F to 185°F)

Telecomandă companion unidirecţională

Cerinţe de alimentare: 3V cc, baterie CR2032

Temperatura de 
funcţionare:

de la -10°C la +40°C 
(de la 23°F la 104°F)
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Informaţii despre brevete

Acest produs este în conformitate cu mai multe brevete

ale Statelor Unite ale Americii:

Brevete pentru sisteme de pornire motor de la distanţă:

5,349,931; 5,872,519; 5,914,667; 5,952,933; 5,945,936;

5,990,786; 6,028,372; 6,467,448; 6,561,151; 7,191,053;

7,483,783

Brevete pentru sisteme de securitate auto:

5,467,070; 5,532,670; 5,534,845; 5,563,576; 5,646,591;

5,650,774; 5,673,017; 5,712,638; 5,872,519; 5,914,667;

5,952,933; 5,945,936; 5,990,786; 6,028,505; 6,452,484

Alte brevete în aşteptare.
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Reglementări
Acest produs este conceput în conformitate cu Secţiunea 15 din Regulamen-
tul FCC, iar funcţionarea acestuia este supusă următoarelor două condiţii: (1) 
Produsul nu cauzează interferenţe dăunătoare, şi (2) Produsul trebuie să ac-
cepte interferenţele recepţionate, inclusiv pe cele care pot determina opera-
ţiuni nedorite. 

Acest produs a fost testat şi declarat conform în limitele clasei B de dispozitive 
digitale conform Secţiunii 15 din Regulamentul FCC. Scopul acestor limite este 
să asigure o protecţie adecvată împotriva interferenţelor periculoase atunci când 
sistemul este instalat în spaţii locuibile. Acest produs generează şi poate emite 
frecvenţe radio, iar în cazul în care este instalat incorect poate afecta grav comu-
nicaţiile radio. În orice caz, nu există dovezi conform cărora sistemul generează 
interferenţe în cazul unor instalări specifice. Dacă acest produs interferează cu 
aparate radio sau TV, mai ales la pornirea sau oprirea produsului, utilizatorul poate 
corecta interferenţa prin una din modalităţile următoare:

 Poate redirecţiona sau muta antena receptoare.
 Poate mări distanţa dintre produs şi receptor.
 Poate cupla produsul la un alt circuit electric decât cel al receptorului.
 Poate contacta distribuitorul sau specialistul radio / TV. 

Telecomenzi
Acest dispozitiv trebuie utilizat doar în configuraţie manuală pentru a respecta 
cerinţele FCC privind expunerea la radiofrecvenţă. Dispozitivul şi antena re-
ceptoare se vor ţine la minim 20 cm de corp, cu excepţia palmei şi încheieturii 
mâinii, în sensul aceloraşi cerinţe privind expunerea. Acest produs va funcţiona 
doar dacă este ţinut în mână şi nu în buzunar sau într-o husă în apropiere de  
corpul operatorului. 
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Centrul de comandă
Dispozitivul şi antena receptoare se vor ţine la minim 20 cm de corp, cu ex-
cepţia palmei şi încheieturii mâinii, în conformitate cu cerinţele FCC privind 
expunerea la frecvenţele radio.

Acest produs este certificat conform Specificaţiei RSS 210 privind Standardele 
Radio în Canada. Produsul poate fi folosit doar dacă nu cauzează interferenţe 
şi este protejat, adică nu va fi folosit în situaţia în care se dovedeşte că gene-
rează interferenţe periculoase asupra serviciilor aprobate de IC. În plus, utiliza-
torul trebuie să accepte orice interferenţă radio recepţionată, chiar dacă poate 
dăuna sistemului.

AVERTIzARE! Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate 
de responsabilul cu conformitate produsului pot atrage 
anularea dreptului utilizatorului de a folosi acest sistem.
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Avertisment! Siguranţa înainte de toate!
 Vă rugăm citiţi instrucţiunile şi avertismentele legate de securitate înainte 
să întreprindeţi orice acţiune. Utilizarea incorectă a produsului poate fi in-
corectă sau ilegală.

Instalarea
Datorită complexităţii sistemului instalarea produsului nu poate fi făcută de-
cât de către un dealer autorizat Falcon.

Posibilitatea pornirii motorului din telecomandă
Atunci când este corect instalat, sistemul poate porni vehiculul prin intermediul 
unui semnal de comandă transmis de la telecomandă. Nu operaţi sistemul nici-
odată într-un spaţiu închis. Când parcaţi într-un spaţiu public închis sau parţial 
închis sau când lăsaţi maşina la service, dezactivaţi funcţia de pornire din tele-
comandă. Este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului de a ţine telecomanda 
departe de accesul copiilor şi de a se asigura că nimeni nu poate porni accidental 
maşina utilizând funcţia de pornire din telecomandă. UTILIZATORUL TREBUIE Să 
INSTALEZE UN DETECTOR DE MONOXID DE CARBON ÎN SPAţIUL ADIACENT VEHI-
CULULUI. TOATE UŞILE CARE MăRGINESC ÎNCăPEREA ADIACENTă VEHICULULUI 
TREBUIE Să RăMÂNă ÎNCHISE TOT TIMPUL. Toate aceste precauţii sunt responsa-
bilitatea exclusivă a utilizatrorului.

Vehicule cu schimbător de viteze manual
Vehiculele echipate cu transmisie manuală funcţionează diferit decât cele 
echipate cu transmisie automată dat fiind că trEbuiE Să LăSAţi LEviEruL 
SchiM bătOruLui dE vitEzE îN pOziţiA NEutră. Trebuie să citiţi ghidul uti-
lizatorului pentru a vă familiariza cu procedurile corecte legate de aceste aspecte.

Înainte de a porni din telecomandă un vehicul echipat cu transmisie ma-
nuală asiguraţi-vă că:
	 	Aţi lăsat cutia de viteze în poziţia neutră şi că nimeni nu stă în faţa sau în 

spatele vehiculului.
	 Utilizaţi funcţia doar când vehiculul este pe o suprafaţă plană
	 Aveţi frâna de parcare complet trasă

AVERTIzARE! Este responsabilitatea proprietarului de a se asigura că frâna de 
par  care/urgenţă funcţionează corect. Neglijarea acestui as pect 
poate determina accidente. Recomandăm utilizatorului să verifice  
de două ori pe an starea sistemului de frânare a automobilului.



28 Model 5906V

Folosirea acestui produs în alt scop decât acela pentru care a fost proiectat 
poate provoca pagube, rănirea sau decesul persoanelor. (1) Nu porniţi nici-
odată motorul din telecomandă atunci când vehiculul este „în viteză“ şi (2) 
Nu porniţi niciodată motorul din telecomandă atunci când cheile se află în 
contact. Utilizatorul trebuie să verifice periodic întrerupătorul de poziţie neu-
tră, iar motorul nu trebuie pornit din telecomandă atunci când vehiculul este 
„în viteză”. Acest test trebuie realizat de către un distribuitor autorizat Falcon. 
Dacă vehiculul porneşte atunci când este „în viteză“, încetaţi imediat funcţi-
onarea sistemului de pornire motor din telecomandă şi consultaţi un dealer 
autorizat Falcon pentru a rezolva problema.

DACă VEHICULUL PORNEŞTE ATUNCI CÂND ESTE „ÎN VITEZă”, FUNCţIONAREA MO-
DULULUI DE PORNIRE MOTOR DIN TELECOMANDă ESTE CONTRARă SCOPULUI 
ACESTUIA. FUNCţIONAREA SISTEMULUI ÎN ACESTE CONDIţII POATE PRODUCE PA-
GUBE MATERIALE SAU RăNIREA PERSOANELOR. ÎNCETAţI IMEDIAT FOLOSIREA UNI-
TăţII ŞI REPARAţI SAU DECONECTAţI MODULUL DE PORNIRE MOTOR DIN TELECO-
MANDă INSTALAT. DIRECTED NU VA FI TRASă LA RăSPUNDERE PENTRU ASTFEL DE 
EVENIMENTE ŞI NU VA PLăTI PENTRU INSTALAREA SAU REINSTALAREA SISTEMULUI.

Acest produs a fost conceput doar pentru vehicule cu injecţie de combustibil. 
Folosirea produsului pe un vehicul cu transmisie standard se va face conform 
acestui ghid.

AVERTIzARE! Nu este recomandată utilizarea acestui produs pe maşini 
decapotabile.

Interferenţe
Toate dispozitivele cu transmisie radio pot fi influenţate negativ de interfe-
renţe.

Schimbarea bateriilor
Schimbarea bateriilor trebuie făcută numai de către un distribuitor autorizat 
Falcon Electronics.

Rezistenţa la apă şi foc
Acest produs nu este proiectat pentru a rezista la interacţiunea cu apa sau focul.  
Orice astfel de interacţiune duce la pierderea garanţiei.
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Garanţie pe viaţă
Directed garantează cumpărătorului repararea sau înlocuirea (la alegerea Di-
rected) a oricărei unităţi Directed (“unitatea”) cu un model recondiţionat similar, 
excluzând, fără limitare la acestea, sirena, telecomenzile, senzorii şi accesoriile cu 
defecte de fabricaţie şi manoperă, pe toată durata de funcţionare a vehiculului, 
cu condiţia îndeplinirii următoarelor: dacă unitatea a fost achiziţionată de la un 
dealer autorizat Falcon Electronics, dacă unitatea a fost instalată şi întreţinută de 
un dealer autorizat Falcon Electronics, dacă unitatea a fost reinstalată într-un ve-
hicul în care a fost instalată pentru prima dată de un un dealer autorizat Falcon 
Electronics şi dacă unitatea este retrimisă la Falcon Electronics fără rambursare, 
însoţită de o copie a facturii de cumpărare sau de un alt document de achiziţie 
care conţine următoarele informaţii: numele cumpărătorului, numărul de telefon 
şi adresa, numele dealerului autorizat, numărul de telefon şi adresa acestuia, de-
scrierea completă a produsului, inclusiv a accesoriilor, anul, marca de fabricaţie şi 
modelul vehiculului, numărul de înmatriculare şi de identificare ale vehiculului. 
Celelalte componente pe lângă unitate, incluzând fără limitare sirena, telecomen-
zile, senzorii şi accesoriile aferente, beneficiază de o garanţie de 2 ani de la data 
achiziţionării. TOATE PRODUSELE PRIMITE DE FALCON ELECTRONICS PENTRU 
EFECTUAREA DE REPARAţII SUB GARANţIE VOR FI RESPINSE DACă NU SUNT ÎN-
SOţITE DE DOVADA ACHIZIţIONăRII. 

Prezenta garanţie nu poate fi transferată şi va deveni nulă în cazul în care: 
cumpărătorul nu a completat certificatul de garanţie şi nu l-a expediat în termen 
de 10 (zece) zile de la data achiziţionării la adresa menţionată pe certificat; codul de 
bare sau numărul de serie al unităţii este şters, lipseşte sau a fost deteriorat; unitatea 
a fost modificată sau folosită în alte scopuri decât cele pentru care a fost concepută; 
unitatea a fost deteriorată în urma unui accident, folosiri incorecte, neglijenţe, 
întreţineri necorespunzătoare, instalării sau din orice alt motiv, cu excepţia defectelor 
de fabricaţie sau manoperă. Garanţia nu acoperă daunele cauzate de instalarea sau 
mutarea unităţii. Falcon Electronics va decide la latitudinea sa ce înseamnă daune 
excesive şi poate refuza primirea unor unităţi mult prea deteriorate.

ÎN LIMITELE IMPUSE DE LEGE, TOATE GARANţIILE, INCLUZÂND FăRă LIMITARE 
GARANţIILE EXPLICITE, IMPLICITE, GARANţIA DE VANDABILITATE, GARANţIA PENTRU  
FOLOSIRE ÎN ANUMITE SCOPURI ŞI GARANţIA NEÎNCăLCăRII DREPTURILOR DE 
PROPRIETATE INTELECTUALă SUNT EXCLUSE ÎN MOD EXPRES; DIRECTED NU ÎŞI ASUMă 
ŞI NICI NU AUTORIZEAZă O ALTă PERSONă Să-ŞI ASUME ÎN NUMELE DIRECTED 
OBLIGAţIA SAU RăSPUNDEREA CU PRIVIRE LA PRODUSELE SALE. DIRECTED ÎŞI DECLINă 
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ORICE RES PONSABILITATE CU PRIVIRE LA ACţIUNI ALE TERţILOR, INCLUSIV ALE 
DEALERILOR AUTORIZAţI SAU TEHNICIENILOR DE INSTALARE DIRECTED. SISTEMELE 
DE SECURITATE DIRECTED, INCLUSIV ACEASTă UNITATE, SUNT CONCEPUTE ÎN SCOPUL 
PRE VENIRII FURTURILOR AUTO. DIRECTED NU OFERă NICIO GARANţIE ÎN CAZUL 
PRO DUCERII UNOR ACTE DE VANDALISM, ÎN CAZUL DETERIORăRII SAU FURTULUI 
AUTOMOBILULUI, A COMPONENTELOR ACESTUIA SAU ARTICOLELOR DIN INTERIOR, 
PRIN URMARE ÎŞI DECLINă ORICE RăSPUNDERE PENTRU, FăRă LIMITARE, FURTURI, 
DETERIORăRI ŞI/SAU ACTE DE VANDALISM LEGATE DE VEHICUL. PREZENTA GARANţIE 
NU ACOPERă COSTU RILE DE MANOPERă PENTRU ÎNTREţINEREA, SCOATEREA SAU 
INSTALAREA UNITăţII SAU PENTRU DAUNE INDIRECTE DE ORICE NATURă. ÎN CAZUL 
ÎN CARE APARE O RECLAMAţIE SAU UN LIGITIU CARE IMPLICă DIRECTED SAU UNA 
DIN FILIALELE SALE, LITIGIUL VA FI SOLUţIONAT ÎN DISTRICTUL SAN DIEGO DIN 
CALIFORNIA CONFORM LEGILOR FEDERALE DE STAT DIN CALIFORNIA. COMPENSAţIA 
MAXIMă DIN PARTEA DIRECTED SE VA LIMITA LA PREţUL DE CUMPăRARE AL 
UNITăţII STABILIT DE DEALERUL AUTORIZAT DIRECTED. DIRECTED NU VA RăSPUNDE 
PENTRU DAUNE DE ORICE FEL INCLUZÂND, FăRă LIMITARE, DAUNE INDIRECTE, 
DAUNE ASUPRA VEHICULULUI, DAUNE REZULTATE DIN TIMPUL PIERDUT, CÂŞTIGURI 
NEREALIZATE, PIERDERI COMERCIALE, RATAREA UNEI OPORTUNITăţI ECONOMICE 
ŞI AŞA MAI DEPARTE. ÎN CIUDA CELOR MENţIONATE MAI SUS, PRODUCăTORUL 
OFERă O GARANţIE LIMITATă PENTRU ÎNLOCUIREA SAU REPARAREA MODULULUI DE 
COMANDă ÎN CONDIţIILE DESCRISE LA ACEASTă SECţIUNE. PREZENTA GARANţIE 
DEVINE NULă ÎN CAZUL ÎN CARE UNITATEA NU A FOST ACHIZIţIONATă DE LA 
FALCON ELECTRONICS SAU DE LA UN DEALER AUTORIZAT FALCON ELECTRONICS 
SAU DACă A FOST DETERIORATă ÎN URMA UNUI ACCIDENT, A FOLOSIRII INCORECTE, 
A NEGLIjENţEI, DEZASTRELOR NATURALE, ÎNTREţINERII INCORECTE SAU DIN ALTE 
CAUZE DECÂT CELE LEGATE DE DEFECTE DE MATERIAL SAU DE FABRICAţIE. 

Asiguraţi-vă că aveţi următoarele date de bază din partea distribuitorului.  
O copie a facturii de cumpărare cu următoarele date:

 n  Data achiziţionării produsului
 n  Numele complet şi adresa cumpărătorului
 n  Numele şi sediul dealerului autorizat
 n  Tipul de sistem de alarmă instalat
 n  Anul fabricaţiei, modelul şi culoarea automobilului
 n  Nr. de înmatriculare
 n  Numărul de identificare al vehiculului
 n  Toate opţiunile de securitate instalate pe vehicul
 n  Fişele de instalare.
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0364-730.561; offi ce.cluj@falcon.ro
Offi ce Falcon Electronics
 Splaiul Unirii, nr. 247-251, sector 3, cod 030137, Bucureşti; 
Tel.: 021-410.95.58, 021-410.05.83; Fax: 021-411.63.47; 
offi ce@falcon.ro

Directed se angajează să livreze produse şi servicii 

de cea mai înaltă calitate la nivel mondial, care să le 

ofere clienţilor benefi cii şi satisfacţia de a folosi cele 

mai competitive soluţii. 


