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Conþinut
►�Unitatea�centrală�şi�cablajul
►�Un�senzor�de�şoc�dublă�zonă�Stinger®DoubleGuard®�(încorporat�în�

unitatea�centrală)
►�Întrerupător�Valet®�precablat�şi�LED�indicator�de�stare
►�Releu�de�întrerupere�a�starterului�FailSafe®

Informaþii importante
Vă� felicităm� pentru� alegerea� unuia� dintre� cele�maibune� sisteme� de�
securitate.� Acest� sistem� a� fostproiectat� să� funcţioneze� o� perioadă�
îndelungată�de� timp� fără�probleme.�Datorită�complexităţii�sale,�acest�
sistem�trebuie�să�fie�instalat�de�un�distribuitor�autorizat.�Instalarea�lui�
de�către�altă�persoană�atrage�după�sine�anularea�oricărei�garanţii.�Toţi�
distribuitorii�au�un�certificat�tipărit�care�să�ateste�că�sunt�autorizaţi.�Acest�
ghid�de�utilizare�vă�ajută�să�utilizaţi�în�cele�mai�bune�condiţii�sistemul�
dumneavoastră� de� securitate.� Citiţi-l� cu� atenţie� înainte� de� a� utiliza�
sistemul.�Dacă�pierdeţi�acest�manual,�puteţi�găsi�o�copie�pe�Internet�la�
adresa�www.directed.ro.

Folosirea sistemului
Armarea activă
Puteţi�arma�sistemul�încuind�uşile�cu�cheile�maşinii�(dotate�cu�
închidere�pe�cheie).�Când�sistemul�s-a�armat,�veţi�auzi�un�sunet�
scurt�al�claxonului�şi�veţi�vedea�luminile�clipind�o�dată.�În�timp�ce�
sistemul�este�armat,�LED-ul�indicator�de�stare�va�clipi�de�două�
ori�pe�secundă�arătând�că�sistemul�este�activ�şi�vă�protejează�
vehiculul.�Dacă�auziţi�un�al�2-lea�sunet�după�armare�şi�vedeţi�
LED-ul� indicator� de� stare� clipind� de�mai�multe� ori,� citiţi� capi-
tolul�”Diagnosticare”.�Acest�sunet�suplimentar�este�înştiinţarea�
despre�anulare.

►Senzor�de�înclinare/antitractare
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Protecþie la armare

Când sistemul este armat, vehiculul este protejat astfel:
ã Un impact uºor va declanºa semnalul de

preavertizare WarnAway®. Atunci când acesta
este declanºat, claxonul va emite sunete, iar
luminile vor clipi timp de câteva secunde. 

ã Un impact mai puternic va declanºa sistemul.
Claxonul va emite sunete în secvenþe de 30 sau
60 de secunde, iar luminile vor clipi.

ã Dacã deschideþi o uºã, sistemul va comanda
claxonului sã emitã sunete ºi luminilor sã
clipeascã. Trei secunde mai târziu, claxonul va
emite un semnal continuu. Acest rãspuns
progresiv vã dã timp sã dezarmaþi sistemul cu
telecomanda, dacã aþi deschis întâmplãtor uºa în
timp ce sistemul era armat, furnizând totuºi un
rãspuns instantaneu (chiar dacã uºa este închisã
imediat).

ã Punerea contactului cheie va avea acelaºi
rãspuns din partea sistemului de securitate, ca ºi
la deschiderea unei uºi.

ã Dacã vehiculul este echipat cu un releu opþional
de întrerupere a starterului, acesta va împiedica
pornirea motorului.

NOTÃ: Este posibil ca vehiculul sã fie deja echipat
cu un releu de întrerupere a starterului din fabricã. 

NOTÃ: Dacã sistemul este programat pentru
declanºare instantanee, claxonul va rãspunde cu o
declanºare completã dupã ce uºa a fost deschisã. 

4 3901_2_3 / 1207

Armarea cu mai multe niveluri de securitate

(Dacã este activatã)
Armarea cu mai multe niveluri de securitate
permite utilizatorului sã selecteze ce senzori sã fie
activaþi ºi ce senzori sã fie dezactivaþi atunci când
sistemul este armat. Pentru a folosi armarea cu mai
multe niveluri de securitate numai dacã aceastã
funcþie este activatã). 
La armarea sistemului ,apãsând butonul LOCK de
mai multe ori într-un interval de 3-7 secunde, veþi
activa funcþia de armare cu mai multe niveluri de
securitate. Dacã apãsaþi butonul LOCK încã o datã
sistemul va anula dezactivarea senzorilor. Existã
mai multe niveluri de securitate care pot fi
selectate: 

Pas Nr. apãsãri
buton Lock

Nr. sunete
sirenã

Armare cu zone
anulate

1 1 1 Fãrã zone anulate
2 2 2 Zonele 2&4 anulate
3 Dacã butonul Lock este apãsat din nou,

sistemul va reveni la pasul 1. Puteþi repeta
paºii dacã apãsaþi butonul LOCK timp de 3-7
sec  fãrã a mai apãsa alte butoane. 

©2010 Falcon Electronics 5
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Dezarmarea
Pentru a dezarma sistemul, descuiaþi uºile din
telecomandã. Claxonul va emite 2 sunete, iar
luminile vor clipi de 2 ori. Dacã claxonul va emite 4
sau 5 sunete la dezarmare, consultaþi capitolul
"Diagnosticare" al acestui manual. Aceasta se
numeºte înºtiinþare despre declanºare.

Dezarmarea fãrã telecomandã
Aceastã funcþie vã permite sã dezarmaþi sistemul
fãrã a folosi o telecomandã, în cazul în care aceasta
este furatã, pierdutã sau defectã. Pentru a dezarma
sistemul fãrã telecomandã trebuie sã aveþi cheia de
contact ºi trebuie sã ºtiþi unde este amplasat
întrerupãtorul Valet. Întrerupãtorul Valet este activat
prin apãsarea LED-ului indicator de stare.

Puneþi contactul cheie.
Apãsaþi întrerupãtorul Valet
într-un interval de 10 secun-
de. Dupã câteva secunde
LED-ul nu va mai clipi, iar

vehiculul ar trebui sã porneascã. Dacã nu, înseamnã
cã aþi aºteptat prea mult timp pânã sã apãsaþi
întrerupãtorul, aºa cã luaþi contactul ºi încercaþi din
nou.

NOTÃ: Numãrul de apãsãri ale întrerupãtorului
Valet este stabilit în capitolul “Programare” al
acestui ghid.

á

á
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Modul Valet
Puteþi împiedica sistemul sã se armeze sau sã se
declanºeze automat folosind modul Valet. Acest
lucru este foarte folositor când duceþi maºina la
spãlãtorie sau la service. În modul Valet, sistemul
nu se va arma nici chiar din telecomandã, dar toate
funcþiile de confort (încuierea uºilor, deschiderea
portbagajului, etc.) vor funcþiona normal.

Pentru a intra sau ieºi din modul Valet:
Puneþi contactul cheie, apoi
luaþi-l. Apãsaþi scurt
întrerupã-torul Valet într-un
interval de 10 secunde. LED-
ul indicator de stare va
lumina continuu dacã aþi

intrat în modul Valet ºi se va stinge dacã aþi iesit din
modul Valet. 

Modul panicã
(Dacã este activat, Pasul 3-2)

Dacã sunteþi ameninþat când va aflaþi în maºinã sau
în apropierea acesteia, puteþi atrage atenþia tuturor,
declanºând sistemul din telecomandã. Dacã
sistemul dumneavoastrã de închidere centralizatã
nu are buton de panicã, acest sistem poate fi
programat sã activeze funcþia de panicã (vedeþi
capitolul Funcþii programabile).

Dacã funcþia de panicã este activatã, apãsaþi
butonul LOCK de pe telecomandã de douã ori într-
un interval cuprins între 3-7 secunde pentru a intra
în modul Panicã. 

á

á
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Claxonul va emite sunete ºi luminile vor clipi timp
de 30 de secunde. Pentru a opri modul Panicã,
apãsaþi butonul UNLOCK de pe telecomandã. 

Circuitul de prevenire a alarmelor false
Sistemul dumneavoastrã este echipat cu circuitul
de prevenire a alarmelor false (Nuisance Prevention
Circuitry®). Aceastã facilitate previne declanºarea
repetatã a sistemului cauzatã de întrerupãtoarele
pin defecte ale uºilor sau de condiþiile de mediu
cum ar fi: tunete, zgomot de avioane ºi lucrãri, etc. 

Exemplu: 
Sistemul se declanºeazã de 3 ori. De fiecare datã,
el se declanºeazã datoritã aceluiaºi senzor sau
întrerupãtor. Cele 3 declanºãri au loc într-un interval
de 60 de minute. Circuitul de prevenire a alarmelor
false (Nuisance Prevention Circuitry®) va interpreta
acest lucru ca fiind o alarmã falsã. Dupã a 3-a
declanºare, NPC® ignorã sau anuleazã senzorul sau
întrerupãtorul respectiv (împreunã cu ceilalþi senzori
sau întrerupãtoare care controleazã aceeaºi zonã)
pentru 60 de minute. 
Dacã senzorul anulat încearcã sã declanºeze
sistemul în timp ce este anulat, numãrãtoarea

á

NOTÃ: Sistemul poate fi de asemenea programat
astfel încât apãsarea butonului LOCK de douã ori în
mai puþin de trei secunde sã activeze o funcþie
opþionalã. Dacã unitatea este setatã sã activeze un
o funcþie opþionalã, modul Panicã nu va fi
operaþional.
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inversã pentru cele 60 de minute va începe iar.
Acest lucru vã asigurã cã un senzor care
declanºeazã continuu sistemul va rãmâne anulat. 

În cazul uºilor, NPC® acþioneazã diferit: dacã alarma
este declanºatã de cãtre deschiderea unei uºi
pentru 3 cicluri complete, uºile vor fi anulate pânã
când activarea înceteazã.

NOTÃ: Armarea ºi dezarmarea sistemului nu vor
reseta aceastã funcþie! Singurele moduri de a
reseta o zonã dezactivatã sunt: sã nu declanºeze
sistemul timp de 60 de minute sau punerea
contactului cheie. Dacã testaþi sistemul, este
important sã vã amintiþi cã programarea circuitului
de prevenire a alarmelor false (Nuisance Prevention
Circuitry®) poate cauza anularea zonelor ºi poate da
impresia cã acesta nu mai funcþioneazã. Dacã la
dezarmare se aud 5 sunete, NPC® a fost activat.
Dacã doriþi sã ºtergeþi memoria NPC®, puneþi
contactul cheie. 

©2010 Falcon Electronics 9
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Diagnosticare

Microprocesorul care stã la baza sistemului
monitorizeazã toate întrerupãtoarele ºi senzorii pe
care îi controleazã. El detecteazã întrerupãtoarele
sau senzorii defecþi ºi iî împiedicã sã dezactiveze
întregul sistem. Microprocesorul va înregistra ºi va
raporta declanºãrile care au avut loc în absenþa
dumneavoastrã. 

Diagnostic la armare
Dacã sistemul este armat cu o intrare activã (uºã
deschisã, senzor declanºat, etc.) se va emite un
sunet când se armeazã ºi apoi încã unul dupã
câteva secunde. Aceasta se numeºte "Înºtiinþare
despre anulare".

Sistemul va ignora intrarea activã (uºã deschisã,
senzor declanºat, etc.) pânã când aceasta încetea-
zã. La 3 secunde dupã aceasta, va monitoriza
normal intrarea. 

Diagnostic la dezarmare
Sunetele suplimentare la dezarmare se numesc
"Înºtiinþare despre declanºare". Dacã sistemul emi-
te 4 sunete la dezarmare, înseamnã cã sistemul s-a
declanºat în absenþa dumneavoastrã. Dacã emite 5
sunete la dezarmare înseamnã cã o zonã a fost
afectatã de atâtea ori, încât NPC® a anulat acea
zonã. În oricare dintre cele 2 cazuri, LED-ul indicator
de stare va arãta despre care zonã este vorba (vezi
capitolul "Tabelul zonelor"). 

á

Notã: Înºtiinþarea despre anulare nu va apãrea în
cazul în care confirmarea sonorã a fost anulatã.

á
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Sistemul va reåine aceastã informaåie în memoria sa æi 
va emite 4 sau de 5 sunete de fiecare datã când este 
dezarmat, pânã la urmãtoarea pornire a motorului.

Tabelul zonelor
Numãrul zonei corespunde unui numãr de clipiri ale 
LED-ului folosit de sistem pentru a identifica intrarea 
respectivã. Intrãrile standard sunt listate mai jos.

Zona - Nr.  
de clipiri ale 
LED-ului

Descriere

1 Întrerupãtoare pin de capotã/portbagaj

2 Impact puternic detectat de senzorul de æoc

3 Declanæare întrerupãtor uæi

4 Senzor opåional

5 Declanæare la punerea contactului

6 Întrerupãtor pentru intrãri suplimentare 
(numai dacã este instalat)

Reiniþializare rapidã logicã
Acest sistem va memora starea în care se aflã. Sistemul 
va reactiva din memorie starea sa iniåiala, atunci când 
alimentarea a fost întreruptã æi apoi reconectatã. Aceasta 
înseamnã cã dacã unitatea este în mod Valet æi dintr-un 
motiv oarecare, cum ar fi repararea maæinii, bateria este 
deconectatã, la reconectare unitatea va fi tot în mod Valet. 
Acest lucru este valabil pentru orice stare a sistemului 
incluzând armare, dezarmare æi mod Valet.



12

Senzor de înclinare/antitractare inclus
Senzorul de înclinare/antitractare detecteazã momentul în 
care vehiculul este ridicat în tentativa de a-i fi îndepãrtate 
roåile sau de a fi remorcat. Senzorul este capabil sã ia 
ca puncte de referinåã unghiurile de înclinare iniåiale ale 
vehiculului - pe verticalã æi pe orizontalã - de fiecare datã 
când vehiculul este parcat, reuæind sã asigure cea mai 
corectã apreciere posibilã a poziåiei vehiculului, atât pe 
verticalã cât æi pe orizontalã. Senzorul vine setat cu o 
limitã de sensibilitate de 1° care poate fi ajustatã la 2°.
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GhID RAPID DE UTILIZARE
Armarea sistemului

ã Puteþi arma sistemul încuind uºile din
telecomandã. Când sistemul s-a armat, veþi auzi
un sunet scurt al claxonului ºi veþi vedea luminile
clipind o datã.

Dezarmarea sistemului
ã Pentru a dezarma sistemul, descuiaþi uºile din

telecomandã. Claxonul va emite 2 sunete, iar
luminile vor clipi de 2 ori. 

Dezarmarea fãrã telecomandã 
ã Puneþi contactul cheie. Apãsaþi într-un interval de

10 secunde întrerupãtorul Valet de un numãr de
ori ce a fost programat. Sistemul este dezarmat
acum. Dacã nu este dezarmat, este posibil sã fi
aºteptat prea mult timp, deci luaþi contactul
cheie ºi încercaþi din nou.

Intrarea în / ieºirea din modul Valet
ã Puneþi ºi luaþi contactul cheie. Apãsaþi ºi eliberaþi

întrerupãtorul Valet într-un interval de 10
secunde. LED-ul indicator de stare va lumina
permanent dacã aþi intrat în modul Valet ºi se va
stinge dacã aþi pãrãsit modul Valet.

©2010 Falcon Electronics 15
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întrerupãtor este folosit ºi pentru a programa funcþii
opþionale. 
Rãspunsul de preavertizare (WarnAway®): Un
impact uºor aplicat vehiculului va genera un
rãspuns de preavertizare (WarnAway®). Acesta
constã în câteva sunete ale claxonului ºi clipiri ale
luminilor care dureazã câteva secunde.
Zonã: O zonã este o intrare separatã pe care un
sistem de securitate o recunoaºte ca fiind unicã.
Fiecare intrare a sistemului de securitate este
conectatã la o anumitã zonã. Pot exista 2 sau mai
multe intrãri pentru aceeaºi zonã.

©2010 Falcon Electronics 13

Glosar
Unitatea centralã: “Creierul” sistemului. De obicei este 
montatã sub panoul de sub bord. Ea adãposteæte micro-
procesorul care controleazã vehiculul æi funcåiile sistemului.
Releul de întrerupere a starterului FailSafe®: 
Un întrerupãtor automat controlat de sistem care împiedicã 
starterul sã porneascã atunci când sistemul este armat. 
Vehiculul nu este protejat împotriva pornirii când sistemul 
este dezarmat, în modul Valet, sau dacã întrerupãtorul de 
starter nu funcåioneazã. Instalarea acestei funcåii poate 
necesita manoperã suplimentarã.
Intrare: O conexiune fizicã cu sistemul. La o intrare pot fi 
conectate: un senzor, un întrerupãtor pin sau ieæirea unor 
sisteme deja existente în vehicul, cum ar fi contactul cheie 
sau plafoniera.
LED: LED-ul indicã starea sistemului. Este folosit dease-
menea pentru a indica senzorii care au declanæat sistemul.
Întrerupãtorul Valet/LED integrat: Un întrerupãtor 
cu LED integrat montat undeva îninteriorul vehiculului. Este 
folosit pentru a anula alarma când telecomanda este stricatã 
saupierdutã, sau pentru a intra în modul Valet. Acest între-
rupãtor este folosit æi pentru a programa funcåii opåionale. 
Rãspunsul de preavertizare (WarnAway®): Un impact 
uæor aplicat vehiculului va genera un rãspuns de preaverti-
zare (WarnAway®). Acesta constã în câteva sunete ale cla-
xonului æi clipiri ale luminilor care dureazã câteva secunde.
Zonã: O zonã este o intrare separatã pe care un sistem de 
securitate o recunoaæte ca fiind unicã.Fiecare intrare a sis-
temului de securitate este conectatã la o anumitã zonã. Pot 
exista 2 sau mai multe intrãri pentru aceeaæi zonã.
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DECLARAÅIE DE CONFORMITATE   
Nr. 120

Noi, S.C. FALCON ELECTRONICS PROD S.R.L., cu sediul 
în Bucureşti, str. Splaiul Unirii, nr. 247- 251 , sector 3, 
înregistrată Ia Registrul Comertului sub nr. J40/2793/1994, 
Cod Fiscal: RO 5297817, asigurăm, garantăm şi declarăm pe 
propria răspundere, conform prevederilor HG nr. 1022/2002 
privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune in 
pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia 
mediului, că produsul sistem de alarmă pentru autovehicule 
tip Viper, model 3901V, fabricat de catre Directed Electronics 
Inc., cu sediul in 1 Viper Way, Vista, California, 92081 USA, 
importat şi comercializat de către firma noastră, Ia care se 
referă prezenta declaraţie, respectă cerintele de protecţie şi 
sunt in conformitate cu prevederile: 

-  HG 457/2003 (transpune Directiva Consiliului 73/23/EEC 
amendata de Directiva Consiliului 93/68/EEC) 

- HG 982/2007 (transpune Directiva 2004/1 08/CE) 
- HG 88/2003 (transpune Directiva 1999/5/EC) 

Locul şi data emiterii:
Bucureşti, 04/08/2016
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[  g h i d  d e  u t i l i z a r e  ]

NIMENI NU ÎNDRĂZNEŞTE SĂ SE APROPIE ®

M O D E L EDEI 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 de utilizare.

© 2019 Directed Electronics, Inc./Falcon Electronics Prod. SRL - Toate drepturile rezervate 3901V, 3902V, 3903V

www.store.falcon.ro

3901 V
3902 V
3903 V

Office -  Splaiul Unirii, nr. 247-251, sector 3, cod 030137, Bucureşti;  
Tel.: 021-410.95.58, 021-410.05.83; Fax: 021-411.63.47;  
weborder@falcon.ro 
BUCUREŞTI - Cobălcescu: 021.316.67.16 / 0721.288.955;  
                               - Expoziţiei: 0752.119.543;  
TIMIŞOARA - 0256-274.788 / 0726.141.668;  
BRAŞOV - 0368-456.003 / 0727.731.484;  
CLUJ-NAPOCA - 0364-730.560 / 0364-730.561 / 0730.025.576;   
IAŞI - 0730.713.339;

 
Adresele complete ale punctelor de lucru din Bucureşti, Timişoara, Braşov,  
Cluj-Napoca şi Iaşi  le găsiţi pe:   https://store.falcon.ro/despre-noi/contact


