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  Funcţiile ESCORT MAX 360c

Felicitari pentru achizitionarea detectorului Escort MAX 360c cu sageti 
directionale 360°, cu inteligenta GPS, in plus cu conectivitate Wi-Fi si 
Bluetooth®.
Vizitati site-ul https://store.falcon.ro/ pentru caracteristicile complete.

MAX 360c

 Antenele de radar duale, fata si spate, ofera protectie 360°  
împotriva amenzilor de viteza.

 Sagetile directionale raporteaza directia de unde vine alerta.

 Localizarea GPS blocheaza automat alertele false si va permite sa 
marcati locatii pentru avertizari ulterioare.  

 Folosind Wi-Fi, aveti acces wireless la baza de date Escort  
DEFENDER care va avertizeaza despre capcanele verificate pentru 
viteza, camerele de viteza si camerele cu infrarosu.  

 Tehnologiile Bluetooth si Wi-Fi incorporate va permit accesul la apli-
catia premiata, ESCORT Live. Rețeaua noastră exclusivă de protecție 
împotriva amenzilor în timp real, care vă avertizează cu privire la 
viitoarele alerte primite și raportate de alți utilizatori din zonă și vă 
oferă acces la datele despre limitele de viteză locale pentru alertele 
de depășire a vitezei. 

ESCORT Max 360c 
beneficiază de un 
nou display OLED 
multicolor pe care sunt 
afişate pictograme 
intuitive iluminate care 
vă ajută să identificaţi 
foarte uşor tipul 
avertizărilor. 

 Felicitări
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Inregistrarea si ESCORT Live 
Inainte de a descarca ESCORT Live, trebuie sa va inregistrati mai intai detecto rul 
ESCORT MAX 360c. Asigurati-va ca aveti detectorul, deoarece veti avea nevoie de 
seria produsului. 

Vizitati site-ul www.escortradar.com si dati click pe “Product Registration” .
Accesati link-ul “Registration for all devices” .
Urmati instructiunile de pe ecran pentru a va inregistra produsul. 
Asigurati-va ca v-ati notat numele si parola creata, deoarece veti avea nevoie de 
aceste informatii pentru a accesa si descarca aplicatia ESCORT Live.  
Veti primi un email cu aceste informatii dupa ce v-ati inregistrat produsul.

Pentru iPhone: 
1. Asigurati-va ca detectorul MAX 360c este pornit (ON).
2. Deschideti App Store pe iPhone-ul dumneavoastra si cautati ESCORT Live Radar. 
3. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a descarca ESCORT Live Radar si apoi deschideti aplicatia. 
4. Cand vi se solicita, introduceti numele de utilizator si parola create cand v-ati inregistrat produsul pe www. escortradar.com 
5. Apasati butonul de Setari (Settings)  si apoi selectati Dispozitive (Devices). 
6. Ar trebui sa vedeti MAX 360c cu mentiunea Neconectat. Apasati pe dispozitivul MAX 360c si cand va apare, selectati Imperechere. 
7.  Pictograma Bluetooth de pe ecranul detectorului MAX 360c va aparea pentru a confirma ca acesta este imperecheat  

cu iPhone-ul dumneavoastra.

Pentru Android: 
1. Asigurati-va ca detectorul MAX 360c este pornit (ON).
2. Pe telefonul dumneavoastra mergeti la Setari Bluetooth si asigurati-va ca Bluetooth-ul este pornit (ON). 
3. Apasati pe Cautare (SCAN) dispozitive si asteptati sa apara MAX 360c la Dispozitive disponibile. 
4. Apasati pe dispozitivul MAX 360c.
5.  Pictograma Bluetooth de pe ecranul detectorului MAX 360c va aparea pentru a confirma ca este imperecheat cu telefonul 

dumneavoastra. 
6. Deschideti Google Play pe telefonul mobil si cautati Escort Live Radar. 
7. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a descarca Escort Live Radar si apoi deschideti aplicatia. 
8. Cand vi se solicita, introduceti numele de utilizator si parola create cand v-ati inregistrat produsul pe www.escortradar.com 
9. Deschideti aplicatia, parcurgeti tutorialul si sunteti pregatit pentru a porni la drum!
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Sfaturi de montaj:
•	 Poziţionaţi	central	pe	parbriz	între	şofer	şi	pasager.
•	 Asiguraţi	o	vedere	liberă	a	drumului	din	faţă	şi	spre	cer.
•	 Evitați	ştergătoarele	de	parbriz	şi	zonele	puternic	colorate.

Pentru a monta ESCORT Max in vehiculul dvs:
1.	 Înlăturaţi	folia	de	protecţie	de	pe	ventuza	de	fixare	pe	parbriz.
2.	 	Apăsați	ferm	ventuza	pe	parbriz	şi	împingeţi	clema	de	blo-

care pentru a asigura fixarea.
3.  Glisați ESCORT Max în fanta pentru fixarea pe suportul de 
montare	şi	împingeţi	înapoi	uşor	pentru	a-l	bloca	în	poziția	
finală.

4.  Pentru a regla unghiul de vedere, slăbiți  butonul rotativ 
şi	ajustaţi	unghiul	 faţă	de	suportul	de	montare.	Strângeți	
butonul rotativ pentru fixarea finală.

5.  Înclinați putin partea din fata a detectorului in sus si cuplati 
marginea cu flansa suportului de montare. Asigurati-va ca 
detectorul este fixat ferm pe suportul magnetic EZ Mag 
Mount ™.

6.	 	Pentru	 a	 scoate	 detectorul	 păstrând	 reglajele	 anterioare,	
apăsați butonul de eliberare montat pe ESCORT Max și re-
trageţi/glisaţi	detectorul	din	suportul	de	fixare.

7.  Pentru a îndepărta dispozitivul de fixare de pe parbriz, des-
faceţi	clapeta	de	blocare	a	ventuzei.

Instructiuni de ingrijire EZ Mag Mount™ : 
Este posibil sa se acumuleze reziduri si EZ Mag Mount ™ 
StickyCup sa isi piarda din aderenta. Clatiti sub apa calda, ster-
geti usor resturile si lasati sa se usuce.

Limba eliberare

         Ventuză

            Clapeta de blocare

                 Buton rotativ 
pentru reglarea 
unghiului

               Suport de fixare

EZ Mag Mount™

MAX 360 c

Instalare
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Utilizarea cablului SmartCord 
•	 	Buton Mute:  
-	Apasă	pentru	a	amuţi	o	alertă;	 
-	Apasă	de	trei	(3)	ori	pentru	a	bloca	o	alarmă	falsă;	 
-		Apasă	de	două	(2)	ori	când	vrei	să	deblochezi	o	alarmă	

semnalată ca fiind blocată.
 -  Cand sunteti conectat la aplicatia ESCORT Live apasati si tineti 

apasat butonul Mute de pe unitate sau de la cablaj pentru a 
raporta manual altor utilizatori o alerta verificata in banda X 
sau K, sau un politist care monitorizeaza traficul.

•	 	Lumina de alertă:	Clipeşte	orange	când	primeşte	o	alertă.
•	 	Lumina de pornire:	 Se	 aprinde	 albastru	 când	 este	 ali-

mentat.
•	 	Port de incarcare USB: incarcați telefonul mobil, tableta 

și alte dispozitive cu incarcare prin USB

Conector modular 
Se conectează la mufa  
detectorului (jack)

Adaptor brichetă
Se conectează la priza de 
bricheta/accesorii

   Mufă căşti
Se	conectează	căştile	stereo	opţionale	de	3.5	mm

Mufă mini USB
Se conectează cablu via  
USB A/mini B pentru a descarca  
ultima versiune de software

Conector modular
Se conectează cablul SmartCord 
pentru alimentare

Butoane şi funcţii

Utilizarea detectorului radar MAX 360c 
1.   Introduceti capatul mic al cablajului SmartCord USB in mufa 

modulara de pe ESCORT MAX 360c si capatul mare al cablajului 
SmartCord USB in priza de bricheta / priza de accesorii a masinii.

2.   ESCORT Max pornește automat. Dacă nu, apasă butonul de 
pornire.   

Utilizarea Wi-Fi 
1.   Conectarea detectorului MAX 360c la reteaua Wi-Fi a autove-

hiculului.
 2.   Urmati instrucțiunile de la pagina 3 pentru a va inregistra 

MAX 360c, descarcati aplicatia ESCORT Live si asociati MAX 
360c cu telefonul mobil.

3.   In aplicatia ESCORT Live apasati Setari, selectati Setari Wi-Fi, 
apoi Conectati-va la reteaua Wi-Fi.

4.   Introduceti parola retelei Wi-Fi a autovehiculului conectat.

Dupa conectarea cu succes si la pornirea detectorului, MAX 360c 
va afisa pe scurt numele retelei Wi-Fi conectate. Indicatorul limi-
tei de viteza va fi alb atunci cand primiti date din aplicatia Escort 
Live prin Wi-Fi (vedeti pag. 6).
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   Display
   Zonă de alertă
    Display
    Afișează viteza curentă

Display (OSP)
Alerta de depășire a vitezei presetate poate fi reglată  
din Preferinţe/Preferences. Pictograma Bluetooth va 
apărea	aici	atunci	când	este	asociat	cu	telefonul. 
Datele privind limita de viteză vor apărea aici la  
primirea datelor ESCORT Live de pe Bluetooth-ul 
smartphone-ului sau de pe Wi-Fi-ul vehiculului.

Volum
Apăsaţi	şi	menţineţi	+	sau	−	
pentru a regla volumul

SEN (Sensibilitate)
Apasă pentru a regla sensibilitatea 
detectorului (Auto, Auto NoX, 
Highway, )

Luminozitate (BRT)
Apasă pentru a regla  
luminozitatea display-ului  
(Min, Med, Max, Auto, Dark)

Mute
Apăsaţi	pentru	a	amuţii	o	alertă;	 
Apăsaţi de 3 ori pentru a bloca 
o	alertă	falsă;	Apăsaţi de 2 ori 
în timp ce se primește o alertă 
blocată pentru a o debloca

Date prin 
Bluetooth

Date  
prin Wi-Fi

Montare/Demontare
Apăsaţi pentru a îndepărta 
detectorul din lăcașul de fixare Alimentare   

Apăsaţi pentru a porni și  
a opri ESCORT Max

MRK
Pentru	a	marca	o	locaţie	 

pentru	alerte	viitoare	apăsaţi 
MRK	de	2	ori	apoi	VOL	+	sau	–	

pentru a selecta tipul  
marcajului și apoi MRK din  

nou pentru a o confirma.
Apăsaţi	de	2	ori	în	timp	ce	 

se primește o alertă blocată 
pentru a o debloca. 

Butoane şi funcţii
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Setări & Preferinţe

Apăsați și țineți apăsate butoanele SEN și BRT pentru a avea acces la Preferințe. Pentru a ieși din Preferințe, pur și simplu așteptați 
câteva	secunde	fără	a	apăsa	un	buton.	Unitatea	va	afişa		Finalizat/Completed pentru a va confirma selecțiile.

Apasati SEN pentru a trece 
de la o categorie la alta 

Apasati VOLUME + sau - pentru a modifica setarea intr-o categorie

Mod de utilizare Avansat* Accesati si personalizati toate Setarile si Preferintele 

Incepator
Accesati si personalizati unitatile de masura si culoarea ecranului (celelalte 
Setari sunt implicite, din fabrica) 
        NOTA: Schimbati in modul avansat pentru a vedea toate Preferintele

Mod afisare Bara scanare* 
Cuvant complet 

Bara grafica de scanare si cuvant complet 
Cuvant complet: Auto, Auto NoX, AutoLoK sau Highway 

Sageata

Unica* Afiseaza o singura sageata de directie de amenintare numai pentru alerta 
principala

Multiple Afiseaza sagetile de directie de amenintare pentru mai multe alerte

Banda Afiseaza sageti de directie de amenintare codificate prin culori pentru mai 
multe benzi de alerta X = verde, K = albastru, Ka / Laser = rosu

Culoare ecran Albastru*/Verde/ Rosu/ 
Cara miziu 

Setati culoarea pentru a se potrivi cu culoarea ecranului masinii 

Alerta viteza de croaziera 
(Cruise Alert)

30 km/h* 
Off/20-160 km/h 

Ofera o alerta acustica de 2 bipuri sub viteza specificata 

Depasirea vitezei 
(Over Speed)

110 km/h* 
Off/20-160km/h 

Va atentioneaza atunci cand depasiti o viteza prestabilita 

Limita de viteza
Limita de viteza* Off/Limita 
viteza/5 Over/7 Over/ 
10 Over/ 15 Over

Va aminteste cand ati atins o anumita viteza, cand ati trecut peste limita 
de viteza sau cand ati depasit pragul de viteza setat peste viteza admisa - 5 
km/h peste/7 km/h peste/10 km/h peste/15 km/h peste.
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Setări & Preferinţe

Mod de afisare detectie 

Standard  Afiseaza banda de alerta primara cu puterea semnalului din fata pe bara grafica

Standard FR1* Afiseaza banda de alerta primara cu puterea semnalului din fata si spate pe 
bara grafica

Standard FR2 Afiseaza banda de alerta primara si secundara cu puterea semnalului din fata 
pe bara grafica

Spec FR1 Afiseaza banda de alerta primara cu frecvente numerice si puterea semnalu-
lui din fata si spate pe bara grafica

Spec FR2 Afiseaza banda de alerta primara si secundara cu frecvente numerice si 
puterea semnalului din fata si spate pe bara grafica

Expert FR Afiseaza pana la 4 benzi de alerta cu cu puterea semnalului din fata si spate 
pe bara grafica

Simplu
Mesaje simple care inlocuiesc benzile de alerta.
      Atentie (daca calatoriti sub limita alertei de croaziera)
      Incetiniti (daca calatoriti peste limita alertei de croaziera) 

Tonuri 
Standard* 
Standard+

Moderat 

Tonuri de alerta standard
Pentru alerta primara tonuri de alerta standard si pentru alertele secundare 
bip-uri duble.
Tonuri de alerta de sonerie

AutoMute Scazut/Mediu*/Ridicat/
Oprit(OFF) 

Reduce automat avertizarile acustice in timpul alertelor, la volumul preferat 

AutoLearn On*/Off Memoreaza si blocheaza automat alertele false 

Unitati de masura Englez*/Metric Unitati de masura pentru distanta si viteza 

Limba Engleza*/Spaniola Selectare limba pentru voce si text 

Voce On*/Off Anunturi vocale

Filtru GPS On*/Off Activarea functiilor GPS 

AutoPower 

Oprit (OFF)

1 ora
2 ore
4 ore*
8 ore

Alimentarea se porneste sau se opreste in functie de tipul de contact la 
vehicul (constanta sau comutata)
Alimentarea se intrerupe automat dupa 1 ora 
Alimentarea se intrerupe automat dupa 2 ore 
Alimentarea se intrerupe automat dupa 4 ore 
Alimentarea se intrerupe automat dupa 8 ore 
NOTA:  Functia AutoPower functioneaza doar pentru alimentarea constanta. 

Daca functia AutoPower este pornita, ecranul detectorului se opreste 
dupa 30 de minute fara miscare. Ecranul va porni automat dupa 
atingerea vitezei de 16 km/h. 

Activare benzi Implicit*
Modificat 

Setari implicite 
Setarile benzilor au fost modificate fata de cele implicite
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Setări & Preferinţe
Apasati  BRT pentru a trece 
de la o categorie la alta 

Apasati VOLUME + sau - pentru a modifica setarea intr-o categorie

X Band On*/Off

K Band On*/Off 
Freq: 24.050-24.250 GHz 
NOTA: C and banda K este pe oprita (OFF), puteti activa sau dezactiva 

segmente individuale ale benzii. 

KN1 On*/Off Freq: 24.050 - 24.110 GHz 

KN2 On*/Off Freq: 24.110 - 24.175 GHz 

KN3 On*/Off Freq: 24.175 - 24.250 GHz 

KN4 On*/Off Freq: 23.950 - 24.050 GHz 

Ka Band On*/Off 
Freq: 33.400-36.000 GHz 
NOTA:  Cand banda Ka este oprita (OFF), puteti activa sau dezactiva 

segmente individuale ale benzii 

KaN1 On/Off* Freq: 33.400 - 33.700 GHz 

KaN2 On/Off* Freq: 33.700 - 33.900 GHz 

KaN3 On*/Off Freq: 33.900 - 34.200 GHz 

KaN4 On*/Off Freq: 34.200 - 34.600 GHz 

KaN5 On*/Off Freq: 34.600 - 34.800 GHz 

KaN6 On/Off* Freq: 34.800 - 35.160 GHz 

KaN7 On/Off* Freq: 35.160 - 35.400 GHz 

KaN8 On*/Off Freq: 35.400 - 35.600 GHz 

KaN9 On/Off* Freq: 35.600 - 35.840 GHz 

KaN10 On/Off* Freq: 35.840 - 36.000 GHz 

Ka-POP On/Off* 

Laser On*/Off 

TSR On*/Off Respinge automat senzorii de flux de trafic care monitorizeaza alarmele 
false.

Marcare activata Implicita* Setare implicita

Modificata Personalizati tipurile de locatii pe care vreti sa le marcati
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Other On*/Off Alta locatie 

Redlight On*/Off Camera infrarosu 

Red & Speed On*/Off Camera infrarosu & camera de viteza 

Speed Cam On*/Off Camera de viteza 

Speed Trp On*/Off Capcana de viteza 

Air Patrol On/Off* Zone cunoscute de patrulare din aer

Stergere Locatii 

Marcate Stergerea tuturor locatiilor marcate de utilizator. Apasati butonul MUTE 
pentru confirmare 

Blocate Stergerea tuturor marcajelor blocate automat. Apasati butonul MUTE 
pentru confirmare 

Defender Stergeti toate datele din baza Defender. Apasati butonul MUTE pentru 
confirmare 

Format Stergerea bazei de date Defender, toate marcajele utilizatorului si marcajele 
blocate automat. Apasati butonul MUTE pentru confirmare 

Wi-Fi On*/Off Accesati conexiunea Wi-fi On sau Off

Bluetooth On*/Off Accesati conexiunea Wi-fi On sau Off

Auto Update Off/Defender/Software/All* Verificati automat pentru actulaizarile selectate atunci cand detectorul 
este pornit.

Perform Update
Defender 
 
Software

Efectuati update pentru Defender. Apasati MUTE pentru confirmare

Efectuati update pentru Software. Apasati MUTE pentru confirmare.

Setări & Preferinţe
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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; office@falcon.ro 
BUCUREŞTI - Cobălcescu - 0721.288.955;  Expoziţiei - 0752.119.543;  
TIMIŞOARA - 0256-274.788; BRAŞOV - 0368-456.003;  
CLUJ-NAPOCA - 0364-730.560;  IAŞI - 0332.441.826;

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


