
   
   

   
   

   
   

   
   

  

DEI îşi ia angajamentul să livreze la timp cele mai bune 
produse, să menţină o legătură continuă cu clienţii şi 
vânzătorii pentru a îmbunătăţi produsele noastre din 
punct de vedere al calităţii, livrării şi uşurinţei în utilizare.
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Prezenta garanţie nu poate fi transferată şi va deveni nulă în cazul în care: codul de bare 
sau numărul de serie al unităţii este şters, lipseşte sau a fost deteriorat; unitatea a fost mo-
dificată sau folosită în alte scopuri decât cele pentru care a fost concepută; unitatea a fost 
deteriorată în urma unui accident, folosiri incorecte, neglijenţe, întreţineri necorespunză-
toare, 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 GARANŢI-
ILE EXPLICITE, IMPLICITE, GARANŢIA DE VANDABILITATE, GARANŢIA PENTRU FOLOSIRE ÎN 
ANUMITE SCOPURI ŞI GARANŢIA NEÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELEC-
TUALĂ 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 ORICE RES PONSABILITATE CU PRIVI-
RE LA ACŢIUNI ALE TERŢILOR, INCLUSIV ALE DEALERILOR AUTORIZAŢI SAU TEHNICIENILOR 
DE INSTALARE DIRECTED� SISTEMELE DE SECURITATE DIRECTED, INCLUSIV ACEASTĂ UNI-
TATE, SUNT CONCEPUTE ÎN SCOPUL PRE VENIRII FURTURILOR AUTO� DIRECTED NU OFERĂ 
NICIO GARANŢIE ÎN CAZUL PRO DUCERII UNOR ACTE DE VANDALISM, ÎN CAZUL DETERIO-
RĂRII 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 GA-
RANŢIE NU ACOPERĂ COSTU RILE DE MANOPERĂ PENTRU ÎNTREŢINEREA, SCOATEREA SAU 
INSTALAREA UNITĂŢII SAU PENTRU DAUNE INDIRECTE DE ORICE NATURĂ� COMPENSAŢIA 
MAXIMĂ DIN PARTEA DIRECTED SE VA LIMITA LA PREŢUL DE CUMPĂRARE AL UNITĂŢII STA-
BILIT DE DEALERUL AUTORIZAT DIRECTED� DIRECTED NU VA RĂSPUNDE PENTRU DAUNE 
DE ORICE FEL INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE INDIRECTE, DAUNE ASUPRA VEHICULU-
LUI, DAUNE REZULTATE DIN TIMPUL PIERDUT, CÂŞTIGURI NEREALIZATE, PIERDERI COMER-
CIALE, RATAREA UNEI OPORTUNITĂŢI ECONOMICE ŞI AŞA MAI DEPARTE� ÎN CIUDA CELOR 
MENŢIONATE MAI SUS, PRODUCĂTORUL OFERĂ O GARANŢIE LIMITATĂ PENTRU ÎNLOCU-
IREA 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 Elec-
tronics 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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 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) Produ-
sul nu cauzează interferenţe dăunătoare, şi (2) Produsul trebuie să accepte in-
terferenţele recepţionate, inclusiv pe cele care pot determina operaţiuni nedorite.
Avertizare! Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate de responsabilul 
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 (manual)
Acest ghid de utilizare prezintă numai funcţiile şi informaţiile esen ţiale. Produsul achi-
ziţionat 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 corespunzător seriei pro-
dusului. 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. 

 Ce este inclus
 � Telecomandă bidirecţională Responder LC cu cod săritor  Supercode (P/N 7756V)
 � Telecomandă standard unidirecţională cu cod schimbător Supercde (P/N 7656V)
 � Centrală cu senzor de şoc dublă zonă Stinger DoubleGuard
 � Centru de comandă cu LED de stare integrat şi întrerupător Valet
 � Sirenă Revenger Soft Chirp cu 6 tonuri
 � Întrerupător basculant pentru anularea pornirii de motor din telecomandă
 � Încărcător pentru baterie
 � Stickere pentru geamuri
 � Ghidul utilizatorului şi certificatul de garanţie

                   

AUX

Certificat
de garanţie

Ghidul
utilizatorului
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Telecomandă bidirecţională Responder

Crt Descriere Acţiune

1 LCD (telecomanda pager) Afişare operaţiune/pictogramă

2 Buton incuiere Apasaţi scurt pentru a arma

3 Buton descuiere Apăsaţi scurt pentru a dezarma

4 Buton auxiliar Ţineţi apăsat timp de 1,5 secunde pentru a activa 
funcţia opţională de deschidere a portbagajului

5 Buton pornire motor Ţineţi apăsat timp de o secundă pentru a activa por-
nirea de motor.

6 Buton accesare funcţii Permite accesul în meniul de programare şi modifică 
funcţiile altor butoane.

7 Port pentru încărcarea bateriei (la 
telecomanda bidirecţională) Încărcătorul pentru baterie se cuplează la acest port.

8 Etichetă telecomandă Se lipeşte pe spatele telecomenzii pentru a indica 
tipul telecomenzii

9 Capac de la compartimentul bate-
riei (la telecomanda standard) Permite accesul la baterie ori de câte ori este nevoie

10 LED-ul de transmisie (la teleco-
manda standard) Se activează în timpul transmisiei

Notă Dacă opţiunea Blocare Taste este activă, apăsaţi şi apoi  pentru deblocare.

 Punctele 9 şi 10 se referă la telecomanda STANDARD unidirecţională (v. pag. 14)
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Caracteristică Descriere

Antena internă Folosită pentru transmiterea şi recepţionarea mesajelor

Display

   

2 © 2013 Directed. All rights reserved.

Responder LC Remote Control

Feature Description

Internal Antenna Used for transmitting and receiving information

Display

1
ALL

Status screen - the upper portion of the display contains status 
icons for the System, Siren, Alarm zones, Remote Start and 
Remote Control.  
Text field - the lower portion of display - shows the Clock, 
Runtime or Temperature during Remote Start, as well as 
Command confirmations, Page messages and programming 
menus

Command buttons (4)

  A U X  

Used to perform arming, disarming, auxiliary channel and 
remote start commands

Function button Used to access function levels for commands, configura-
tion menus for programming, Car Selection, and to request 
reports.

Mini-USB Port The  USB cable plugs into this port (located on remote control 
side).

Ecran indicator de stare - partea superioară a acestuia conţine 
pictograme de stare pentru sistem, sirena, zonele de declanşare şi 
telecomanda.

Câmpul de text - partea inferioară a ecranului indică ceasul, timpul 
de funcţionare sau temperatura în modul Pornire motor din tele-
comandă, precum şi confirmarea comenzilor, mesaje de alertă şi 
meniuri programabile

Butoane de comandă (4) Folosite pentru comenzile de armare, dezarmare, canal auxiliar şi por-
nire de motor

Buton accesare funcţii 
Folosit pentru accesarea comenzilor funcţiilor de nivel 1-4, meniurilor 
de configurare pentru programare, selecţia maşinii, şi de a solicita ra-
poarte.

Port Micro-USB Cablul USB se conectează la acest port (aflat pe laterala telecomenzii).

Centrul de control

4 © 2013 Directed. All rights reserved.

Remote Control

Feature Description

Internal Antenna Used for transmitting information

Transmit LED Active when transmitting information

Command buttons (4)

   AUX

Used to perform locking, unlocking, auxiliary channel and 
remote start commands

Function button Used to access function levels for commands, configuration 
menus for programming and Car Selection

Control Center

Control CenterLED Button

The Control Center, typically located on the upper part of the front 
windshield. It consists of: 

• The In-vehicle system antenna. 
• The Status LED, as  a visual indicator of the system’s status. 
• The Control button, for placing the system into Valet Mode* and 

to perform the  Emergency Override operation.

* See “Remote and System Operations” for details.

Centrul de control Buton

Centrul de control, situat de obicei în partea de sus a parbrizului transmite şi re-
cepţionează comenzi sau mesaje către şi de la sistem. Este compus din:

   Antena interioară, pentru comunicarea bidirecţională cu sistemul

   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/ Emergency Override**.

Vezi în 
manualul 

online:

*  “Remote and System Operations”/Utilizarea sistemului şi a telecomenzii din 
manualul online.

** “Alarm Features”/Funcţiile alarmei din manualul online 
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Pictograme STARE

Mesaje STARE sistem
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Simbol Stare Sistem

Ecran

Armed/Armat: Sistemul este armat, alarma este activată.

Locked/Închis:  Sistemul este închis în modul Valet, alarma  
este dezactivată.

Disarmed/Dezarmat:  Sistemul este dezarmat, alarma  
este dezactivată.

Unlocked/Deschis:  Sistemul este deschis în modul Valet, alarma  
este dezactivată.

Sirenă dezactivată la declanşările senzorilor; telecomanda afişează 
avertizări la toate declanşările (Armare silenţioasă la senzori)

Sirenă dezactivată pentru toate declanşările; telecomanda afişează 
toate mesajele de alarmă (Full Silent Arm/Alarmă silenţioasă).

Pornirea de Motor este activă, motorul este pornit.

Temporizator de pornire a motorului din telecomandă activat;  
Pornirea motorului din telecomandă este activată. 
Notă:  Când pictograma nu are sageată: Temporizatorul este acti-

vat; Pornirea motorului din telecomanda este dezactivata.
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+

Funcţia Smart Start este activată; Pornirea motorului din teleco-
mandă este activată.
Notă:  Când pictograma nu are sageată: Temporizatorul este activat: 

Pornirea motorului din telecomanda este dezactivata.

Modul de pornire cu transmisie manuala este activat, motorul 
poate fi pornit.

Afiseaza temperatura interioara a vehiculului

Activat la pornirea motorului din telecomanda dupa efectuarea 
comenzii de dezaburire 

Activat în timpul mesajelor de preavertizare sau declanşare 
completă

Activat in timpul secventei de declansare completa cauzata de 
activarea iesirii de portbagaj sau a canalului auxiliar/portbagaj

Activat in timpul raportului de eroare pentru a indica faptul ca 
portbagajul a ramas deschis si zona lui a fost anulata la armare

Activat la secventa de declansare completa cauzata de iesirea  
unui senzor

Activat in timpul raportului de eroare pentru a indica faptul ca un 
senzor este activ si zona lui a fost anulata la armare

Activat in timpul secventei de declansare completa cauzata de 
iesirea de usi

Activat in timpul raportului de eroare pentru a indica faptul ca o 
usa a ramas deschisa si zona ei a fost anulata la armare

Activat in timpul secventei de declansare completa cauzata de 
iesirea de capota

Activat în timpul raportului de eroare pentru a indica faptul ca 
capota a ramas deschisa si zona ei a fost anulata la armare

Activat atunci cand telecomanda este programata sa comande 
sistemul setat ca Vehiculul 1*

Activat atunci cand telecomanda este programata sa comande 
sistemul setat ca vehiculul 2*

St
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ot

or
Simbol Stare Sistem
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Bara indică incărcarea bateriei: Plin, ¾, ½, ¼ sau Descărcată

În timp ce telecomanda transmite o comandă

În timp ce telecomanda primeşte un mesaj

Activat la mesajul „In afara razei de actiune” pentru a indica faptul 
ca telecomanda nu a receptionat confirmarea comenzii

Pager activat: Telecomanda va receptiona toate mesajele

Pager dezactivat: Telecomanda nu va receptiona mesaje

Telecomanda emite vibraţii atunci când primeşte mesaj

Telecomanda emite sunete atunci cand primeste mesaje

Afişează Clock, Runtime, Temperature, text mesaj şi caracteristici 
meniuri

Activat dupa receptionarea mesajului care confirma deschiderea 
usii de la garaj.**

Activat dupa receptionarea mesajului care confirma inchiderea 
usii de la garaj.**

*   Această  pictogramă nu este prezentă până când vehiculul 2 nu 
este activat în meniul de configurare a telecomenzii.

**   Această  pictogramă nu este prezentă până când telecomanda 
nu este conectată la modulul opţional de deschidere a uşii de 
garaj .
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Simbol Stare Sistem

Afişare text
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Folosirea sistemului

Comenzile sistemului
Comenzile de bază sau cele avansate sunt utilizate pentru a activa funcţiile siste-
mului, prin apăsarea unuia dintre butoanele de comandă. Comenzile de bază co-
ordonează cele mai frecvent utilizate funcţii ale închiderii centralizate şi pornirii 
motorului din telecomandă, în timp ce comenzile avansate coordonează funcţiile 
mai speciale. 

Confirmările pentru comenzile de bază şi pentru cele avansate sunt date de me-
saje text, pictograme, sunete scurte ale claxonului şi de clipirea luminilor de pozi-
ţie. În secţiunile de mai jos se găsesc descrierile confirmărilor pentru funcţiile de 
bază şi funcţiile avansate .

Comenzi de bază
Efectuaţi comenzi de bază prin apăsarea unui buton de comandă în timp ce vă 
aflaţi în nivelul Direct Acces. Accesul Direct este accesabil în timp ce în câmpul 
Text al Display-ului apare Clock, Temperature sau Runtime. Efectuaţi comenzi 
avansate accesând mai întâi nivelele 1-4 prin folosirea butonului  şi prin apăsa-
rea unui buton de comandă în timp ce vă aflaţi în nivelul corespunzător.

Exemplu de comandă avansată: Silent Arm/Armare Silenţioasă

1.  Apasă butonul  o dată pentru a accesa Funcţia de nivel 1, pe câmpul text al 
display-ului va apărea LEVEL 1 .

2.  Apasă butonul  în timp ce textul LEVEL 1  este afişat, pentru a efectua co-
manda Silent Arm/Armare Silenţioasă.

3.  Telecomanda LC va afişa SILENT ARM  pe câmpul text al display-ului şi va afişa 
pictogramele de stare pe display.
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Tabelul funcţiilor - Responder LC

Acces Direct  x 1
LEVEL 1

 x2
LEVEL 2

 x 3
LEVEL 3

 x 4
LEVEL 4

Armare/
Încuiere  
(Modul Panică)

Armare 
Silenţioasă

Anulare  
Senzor

Armare  
(Senzor  
Silenţios)

Armat -   
Declanşare 
Silenţioasă 
Toate Zonele

Dezarmare/ 
Descuiere

Dezarmare  
Silenţioasă

Modul Valet  
Activat/ 
Dezactivat

Localizare  
Vehicul

REMOTE START 
Pornire din  
Telecomandă  
Activat/Dezac-
tivat

RUNTIME RESET

Resetare a  
Timpului de 
funcţio nare  
a Motorului

TIMER START

Mod Tempori-
zat Activat/ 
Dezactivat

SMART START

Pornire  
Inteligentă  
Activat/ 
Dezactivat

DEFOGGER

Dezaburitor 
Activat

Deschidere 
Portbagaj

AUX 1 AUX 2 AUX3 AUX4

ADVANCED LEVEL

Funcţie Opti mi-
zata de Schim-
bare Maşină (3s) 
Acces Funcţii 
Programare (8s)

TEMPERATURE 
ChECk*

Interogare 
Temperatura*

RUNTIME 
REMANING 
Timp de 
Funcţionare 
Rămas*

ALARM 
REPORT

Raport  
Evenimente*

Nivel

Buton

Mesaje de eroare
În cazul în care, atunci când efectuezi o comandă, există o condiţie care nu permite 
activarea unei opţiuni a sistemului de alarmă* sau a pornirii de motor**, textele
NOT AVAILABLE  sau REMOTE START ERROR   şi un ton de eroare vor apărea.

Vezi:  *  “Feature not Available”/Opţiuni neincluse  din manualul online.
 ** “Remote Start Error”/Eroare pornire de motor din manualul online.
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Comenzi de bază - Access direct

Armare
Apasă şi eliberează  
Sistemul se armează, uşile se încuie (dacă sunt conectate), sirena emite un sunet 
scurt iar luminile de semnalizare clipesc o dată. Textul ARMEd  va fi afişat şi un 
beep va confirma actualizarea pictogramelor de stare. Dacă sistemul este în mo-
dul Valet*, uşile se închid, textul VALET  este afişat şi se emite un ton de avertiza-
re. Ieşiţi din modul Valet pentru a arma sistemul normal.

Dacă o zonă de declanşare este detectată sirena emite un sunet în plus şi un ra-
port de evenimente (Trigger Zone Fault report) va fi afişat.**

Mod Panică
Apasă şi menţine  

 Sistemul se armează (se încuie în mod Valet) şi, după 2 secunde, sirena emite 
un sunet scurt iar luminile de semnalizare clipesc. Textul pANIc  este afişat şi 
sirena începe să sune continuu. 

Apasă butoanele    sau    pentru a ieşi din modul panică.

Dezarmare
Apasă şi eliberează  
Sistemul se dezarmează, uşile se descuie (dacă sunt conectate), sirena emite două 
sunete scurte iar luminile de semnalizare clipesc de două ori. Textul dISARM  va fi 
afişat şi un beep va confirma actualizarea pictogramelor de stare. Dacă sistemul 
este în modul Valet*, uşile se deschid, textul VALET  este afişat şi se emite un ton 
de avertizare.

Mai mult de două sunete ale sirenei şi beep-uri ale telecomenzii indică faptul că o 
declanşare a avut loc. Textul dISARM   este înlocuit de un raport de evenimente.**

AUX/Trunk (Auxiliare/Portbagaj)
Apasă şi menţine  

Portbagajul se deschide (dacă este conectat) atunci când butonul este apăsat mai 
mult de două secunde. Textul TRUNK  este afişat şi se emite un ton de confirmare.

   

1
ALL

 6:30
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Remote Start/Pornire Motor
Apasă şi eliberează  
Activează (dacă este pornită, dezactivează) pornirea de motor. Motorul şi luminile 
de parcare pornesc şi textul REMOTE START ON  este afişat pe display, respectiv 
motorul şi luminile de parcare se opresc şi textul REMOTE START OFF  este afişat 
în câmpul text, în timp ce pictogramele de stare se actualizează şi sirena emite 
sunete de confirmare.

Pictograma  va fi afişată în zona status pe display iar în câmpul text va apărea  
Runtime, Temperature sau Clock după cum au fost programate. Dacă pornirea de  
motor eşuează textul REMOTE START ERROR  va fi afişat şi sirena va emite un su net 
de eroare în timp ce luminile de semnalizare se aprind pentru a identifica moti-
vul.*** 

Vezi în 
manualul 

online:

*  “Remote and System Operations”/Utilizarea sistemului şi a telecomenzii din 
manualul online.

** “Alarm Features”/Funcţiile alarmei din manualul online 
*** “Remote Start Error”/Eroare pornire de motor din manualul online.

Pornirea de motor pentru vehicule cu transmisie manuală
În cazul unui vehicul cu transmisie manuală, respectaţi următoarele proceduri 
înainte de a părăsi vehiculul parcat sau de a dezactiva pornirea motorului din te-
lecomandă.
n Scoateţi maşina din viteză.
n Apăsaţi pedala de frână.
n Trageţi frâna de mână.
n Eliberaţi pedala de frână.
  Notă: Dacă apăsaţi din nou pedala de frână, sistemul va dezactiva funcţia de por-

nire motor din telecomandă.
n Activaţi pornirea motorului din telecomandă în următoarele 15 secunde.
n Luminile vor clipi pentru a confirma activarea acestei funcţii.
n Luaţi contactul (motorul trebuie să meargă la răsucirea cheii pe OFF (Închis)
n Ieşiţi din vehicul
n Activaţi alarma (motorul ar trebui să se oprească când se armează sistemul).

  Acum puteţi porni motorul din telecomandă. Dacă deschideţi o uşă sau se de-
clanşează alarma până la următoarea activare a funcţiei de pornire motor din 
telecomandă, vehiculul nu mai poate fi pornit din telecomandă.

Pentru a conduce vehiculul după pornirea motorului din telecomandă:
1. Nu călcaţi pedala de frână.
2. Introduceţi cheia şi puneţi contactul.
3. Apăsaţi pedala de frână.

Telecomanda va emite sunetul specific pentru dezactivarea pornirii din teleco-
mandă. Puteţi acum să comandaţi sistemul manual.
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Configurarea telecomenzii bidirecţionale LC
Modul de operare şi de primire a mesajelor pentru telecomenda bidirecţională LC 
se configurează din meniul principal.

Meniuri şi opţiuni de navigaţie
Meniuri şi funcţii de navigaţie, schimbarea opţiunilor, şi ieşirea sunt efectuate fo-
losind butoanele telecomenzii. 

Instrucţiunile de mai jos arată modul de accesare şi configurare a preferinţelor.

Accesarea meniurilor
•  Pentru a accesa meniurile, configurarea opţiunilor, şi pentru a accesa acţiunile  

afişate în câmpul text folosiţi butonul .

• Pentru a derula listele de meniu în câmpul de text folosiţi butoanele  &  .

• Pentru a ieşi din modul de configurare: folosiţi butoanele  sau  . 

Accesarea opţiunilor din meniul principal
1.  Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul  timp de 8 secunde, telecomanda va emite un 

beep,  MAIN MENU  va fi afişat. (Dacă este activ Car 2, ignoraţi textul Car Select 
şi după 3 secunde va fi emis un beep).

2.  Eliberaţi butonul  pentru a afişa pictograma cu lista meniului principal, şi
SETUp REMOTE   va fi afişat.

3.  Meniul principal a fost accesat şi configurarea poate începe. Folosiţi procesul 
următor pentru a vedea principalele caracteristici din meniul principal, opţiuni 
şi setări în câmpul de text.

  Următoarele acţiuni sunt utilizate în mod obişnuit în tot timpul operaţiei de 
configurare.

 •  Apasă butoanele  sau  pentru a schimba caracteristica sau opţiunea 
care este afişată în câmpul de text.

 •  Apasă butonul  pentru a alege funcţia în câmpul de text şi a vizualiza opţiu-
nile sale. Apăsaţi-l când caracteristica sau opţiunea dorită este în câmpul de 
text pentru a o seta ca nouă setare.
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AUX

9

8

2

3

5

6

4

10

Acces Direct  x 1
Nivel 1

 x 2
Nivel 2

 x 3
Nivel 3

 x 4
Nivel 4

Armare/
Încuiere  
(Modul Panică)

Armare 
Silenţioasă

Anulare  
Senzor

Anulare  
(Senzor  
Silenţios)

Armat -   
Declanşare 
Silenţioasă 
Toate Zonele

Dezarmare/ 
Descuiere

Dezarmare  
Silenţioasă

Modul Valet  
Activat/ 
Dezactivat

Localizare  
Vehicul

Pornire din  
Telecomandă  
Activat/Dezac-
tivat

Resetare a  
Timpului de 
funcţio nare a  
Motorului

Mod Tempori-
zat Activat/ 
Dezactivat

Pornire  
Inteligentă  
Activat/ 
Dezactivat

Dezaburitor 
Activat

Deschidere 
Portbagaj AUX 1 AUX 2 AUX3 AUX4

NOT USED

Neutilizat
FOLOSIT PENTRU A ACCESA NIVELURILE PENTRU COMENZI AVANSATE*

(se apasă  de câte ori este indicat -cap coloană- pentru 
fiecare nivel în parte)

Nivel

Buton

Butonul  trebuie apăsat şi mentinut apăsat pentru a accesa starea, de exemplu: pentru a 
accesa „Temperature Check” - lnterogare temperatură sau „Runtime” - Timp de funţionare 
rămas, apăsaţi butonul  de numărul de ori corespunzător şi mentineţi apăsat.

Notă:  Dacă se apasă mai multe butoane simultan, sistemul va emite un sunet de eroare.

Telecomandă unidirecţională standard

Notă: Vezi tabelul pentru telecomanda pager de Ia pagina 4.
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Utilizarea telecomenzii unidirecţionale
Telecomanda unidirecţională comandă funcţiile sistemului aşa cum se arată în tabelul an-
terior, dar fără afişarea mesajelor care apar pe display-ul telecomenzii Responder LC bidi-
recţional. Avertizările emise de sirenă şi clipirea luminilor de poziţie sunt folosite pentru a 
indica lansarea unei comenzi care a fost recepţionată şi activată, după cum este prezentat 
în secţiunea Comenzi de bază şi avansate.

Accesarea comenzilor
Comenzile de bază sunt date apăsând direct pe butoane, în mod similar cu apăsarea butoa-
nelor telecomenzii bidirecţionale Responder LC. Pentru a accesa comenzile avansate apă-
saţi butonul  de o dată până la patru ori corespunzător nivelului funcţii dorite (v. tabel). 
LED+ul se aprinde intermitent, indicând nivelul funcţiei accesate. Apăsaţi comanda dorită 
în timp ce LED-ul este aprins, în aşteptare.

Informaţii despre baterie (Responder LC)
Telecomanda Responder LC este alimentată de un acumulator intern (baterie reîncărcabi-
lă) care poate fi servisată doar de către un dealer autorizat Falcon.

Atenţie!   Când încărcaţi acumulatorul, NICIODATă nu utilizaţi un alt cablu decât cel 
furnizat şi nu conectaţi la o sursă neverificată. Vătămări fizice, daune severe 
sau explozii pot apărea atunci când se conectează la alte produse sau este 
folosit în alt mod decât cel recomandat de producător.

Informaţii despre baterie (Unidirecţională)
Telecomanda unidirecţională este alimentată de o baterie litiu (tip monedă mică) de 3V  
(PN CR-2032) care are o durată de funcţionare medie de 1 an.

Depozitarea bateriilor
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Battery Information (Responder LC)
The Responder LC remote control is powered by an internal recharge-
able battery that can be serviced only through an authorized Directed 
dealer.

Warning! When charging, NEVER use a cable other 
than the one provided or plug into an unspecified 
source. Injury, severe damage or explosion may occur 
when connected to any other products or used in a 
way not intended.

Battery Information (1-Way)
The 1way companion remote is powered by one 3V coin cell lithium 
battery (PN CR-2032) that will last approximately one year under 
normal use.

Battery Disposal
Directed cares about the environment. If you need to dis-
pose of the battery, please do so in accordance with your 
municipal requirements for battery disposal. 
 
 

 Dacă este necesar să aruncaţi bateriile, procedaţi în concordanţă  
cu reglementările legale în vigoare.

Informaţii despre brevete
Acest produs este în conformitate cu mai multe brevete ale SUA:
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 Regulamentul FCC, iar func-
ţionarea acestuia este supusă următoarelor două condiţii: (1) Produsul nu cauzează interfe-
renţe dăunătoare, şi (2) Produsul trebuie să accepte interferenţele recepţionate, inclusiv pe 
cele care pot determina operaţiuni nedorite. 
Acest produs a fost testat şi declarat conform în limitele clasei B de dispozitive digitale con-
form 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 in-
stalat incorect poate afecta grav comunicaţiile 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. 

Telecomanda
Acest dispozitiv trebuie utilizat doar în configuraţie manuală pentru a respecta cerinţele 
FCC privind expunerea la radiofrecvenţă. Dispozitivul şi antena receptoare 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 buzu-
nar sau într-o husă în apropiere de corpul operatorului. 

Centrul de comandă
Dispozitivul şi antena receptoare se vor ţine la minim 20 cm de corp, cu excepţia palmei şi 
încheieturii mâinii, în conformitate cu cerinţele FCC privind expunerea la frecvenţele radio.

Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate de responsabilul cu conformitatea 
produsului pot atrage anularea dreptului utilizatorului de a folosi acest sistem.

Atenţie! Siguranţa dumneavoastră mai întâi!

!     Citiţi aceste instrucţiuni de avertizare înainte de a folosi sistemul. Folosirea incorec-
tă a sistemului poate fi periculoasă sau ilegală.

Instalarea
Datorită complexităţii sistemului instalarea produsului nu poate fi făcută decât de către un 
dealer autorizat Falcon.
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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 teleco-
mandă. 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 
VEHICULULUI. TOATE UŞILE CARE MĂRGINESC ÎNCĂPEREA ADIACENTĂ VEHI-
CULULUI TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎNCHISE TOT TIMPUL. Toate aceste precauţii 
sunt responsabilitatea 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 utilizatorului pentru a vă familiariza 
cu procedurile corecte legate de aceste aspecte.

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

vehiculului.

		Utilizaţi funcţia doar când vehiculul este pe o suprafaţă plană

		Aveţi frâna de parcare complet trasă

! 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.

Folosirea acestui produs în alt scop decât acela pentru care a fost proiectat poate provoca 
pagube, rănirea sau decesul persoanelor. (1) Nu porniţi niciodată 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 neutră, iar motorul nu trebuie pornit din telecomandă atunci când vehiculul este 
„în viteză”. Acest test trebuie realizat de către un distribuitor autorizat Falcon. Dacă vehicu-
lul porneşte atunci când este „în viteză“, încetaţi imediat funcţionarea 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 MODU-
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LULUI DE PORNIRE MOTOR DIN TELECOMANDă ESTE CONTRARă SCOPULUI ACESTUIA. 
FUNCŢIONAREA SISTEMULUI ÎN ACESTE CONDIŢII POATE PRODUCE PAGUBE MATERIALE 
SAU RăNIREA PERSOANELOR. ÎNCETAŢI IMEDIAT FOLOSIREA UNITăŢII ŞI REPARAŢI SAU 
DECONECTAŢI MODULUL DE PORNIRE MOTOR DIN TELECOMANDă 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 interferenţe.

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

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.

Garanţie pe viaţă
Directed Electronics. (“Directed”) garantează cumpărătorului repararea sau înlocuirea (la 
alegerea Directed) 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 vehicul 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, descrierea 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, telecomenzile, senzorii şi accesoriile aferente, beneficiază de 
o garanţie de 2 ani de la data achiziţionării. TOATE PRODUSELE PRIMITE DE Falcon Electro-
nics PENTRU EFECTUAREA DE REPARAŢII SUB GARANŢIE VOR FI RESPINSE DACă NU SUNT 
ÎNSOŢITE DE DOVADA AChIZIŢIONăRII. 
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Prezenta garanţie nu poate fi transferată şi va deveni nulă în cazul în care: codul de bare 
sau numărul de serie al unităţii este şters, lipseşte sau a fost deteriorat; unitatea a fost mo-
dificată sau folosită în alte scopuri decât cele pentru care a fost concepută; unitatea a fost 
deteriorată în urma unui accident, folosiri incorecte, neglijenţe, întreţineri necorespunză-
toare, 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 GARANŢI-
ILE EXPLICITE, IMPLICITE, GARANŢIA DE VANDABILITATE, GARANŢIA PENTRU FOLOSIRE ÎN 
ANUMITE SCOPURI ŞI GARANŢIA NEÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELEC-
TUALĂ 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 ORICE RES PONSABILITATE CU PRIVI-
RE LA ACŢIUNI ALE TERŢILOR, INCLUSIV ALE DEALERILOR AUTORIZAŢI SAU TEHNICIENILOR 
DE INSTALARE DIRECTED� SISTEMELE DE SECURITATE DIRECTED, INCLUSIV ACEASTĂ UNI-
TATE, SUNT CONCEPUTE ÎN SCOPUL PRE VENIRII FURTURILOR AUTO� DIRECTED NU OFERĂ 
NICIO GARANŢIE ÎN CAZUL PRO DUCERII UNOR ACTE DE VANDALISM, ÎN CAZUL DETERIO-
RĂRII 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 GA-
RANŢIE NU ACOPERĂ COSTU RILE DE MANOPERĂ PENTRU ÎNTREŢINEREA, SCOATEREA SAU 
INSTALAREA UNITĂŢII SAU PENTRU DAUNE INDIRECTE DE ORICE NATURĂ� COMPENSAŢIA 
MAXIMĂ DIN PARTEA DIRECTED SE VA LIMITA LA PREŢUL DE CUMPĂRARE AL UNITĂŢII STA-
BILIT DE DEALERUL AUTORIZAT DIRECTED� DIRECTED NU VA RĂSPUNDE PENTRU DAUNE 
DE ORICE FEL INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE INDIRECTE, DAUNE ASUPRA VEHICULU-
LUI, DAUNE REZULTATE DIN TIMPUL PIERDUT, CÂŞTIGURI NEREALIZATE, PIERDERI COMER-
CIALE, RATAREA UNEI OPORTUNITĂŢI ECONOMICE ŞI AŞA MAI DEPARTE� ÎN CIUDA CELOR 
MENŢIONATE MAI SUS, PRODUCĂTORUL OFERĂ O GARANŢIE LIMITATĂ PENTRU ÎNLOCU-
IREA 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 Elec-
tronics 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�



   
   

   
   

   
   

   
   

  

DEI îşi ia angajamentul să livreze la timp cele mai bune 
produse, să menţină o legătură continuă cu clienţii şi 
vânzătorii pentru a îmbunătăţi produsele noastre din 
punct de vedere al calităţii, livrării şi uşurinţei în utilizare.
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Y o u r  M o b i l e  E l e c t r o n i c s  S u p p l i e r

Showroom Bucureşti  B-dul Magheru, nr. 6-8,  
sector 1; Tel.: 021-316.67.16; office.magheru@falcon.ro;

Showroom Timişoara  B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 43;  Tel.: 0256-274.788;  office.timisoara@
falcon.ro;

Showroom Braşov  Str. Buzeşti, nr. 13, Braşov; Tel.: 0368-456.003;  
office.brasov@falcon.ro;

Showroom Cluj-Napoca  Str. Dorobanţilor, nr. 30 - 32, Cluj-Napoca;  
Tel.: 0368-456.003; office.cluj@falcon.ro;

Showroom Iaşi Şos. Bucium nr. 17, Iaşi; Tel.: 0332.441.826; office.iasi@falcon.ro;

Falcon Office  Splaiul Unirii, nr. 247-251, sect. 3, OP 80, cod 030137, Bucureşti;  
Tel.: 021-410.95.58, 021-410.05.83;  Fax: 021-411.63.47; office@falcon.ro;

www.store.falcon.ro
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