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Stimate cumparator,
Daca aveti intrebari legate de functionarea acestui produs Whistler, va rugam sunati la:
Falcon Electronics          021-410.95.58 / 021-411.63.47 / 021-410.05.83  sau vizitati site-ul nostru  

www.store.falcon.ro
Pastrati bonul fiscal sau factura intr-un loc sigur. Pentru a valida garantia, o copie dupa bonul/factura de 
achizitie trebuie sa insoteasca detectorul trimis pentru verificarea in perioada garantiei. Daca unitatea este 
returnata fara un bon/factura din care sa rezulte data achizitiei, se vor aplica costuri pentru reparatie. 
 Nota:  Perioada de garantie incepe la data achizitiei produsului. Garantia este validata doar de bonul 

sau factura datata! Te rugam sa notezi numarul de serie al produsului in spatiul dedicat in pagina 
de accesorii a acestui manual. 

Va rugam sa notati numarul de serie al produsului in spatiul dedicat in pagina de accesorii a acestui manual.
Pentru a cunoaste cat mai bine modul de operare al detectorului Whistler si pentru a intelege diferentele 
dintre detectia radar, laser si semnalele radar de securitate, va recomandam sa cititi intregul manual si sa 
vizitati site-ul nostru www.store.falcon.ro
Bucurati-va de detectorul Whistler si va rugam sa conduceti in siguranta. Falcon Electronics

INTRODUCERE

CUPRINS

CUPRINS

Rezumatul caracteristicilor modelului ������6 - 7
Instalare �����������������������������������������8 - 11

Instructiuni de montare
Fixarea pe parbriz
Conectarea cablului de alimentare
Inlocuirea sigurantei

Functionare ����������������������������������� 12 - 22
Pornire si Autotestare
Memorare/Confirmare bip
Reglare nivel automat
Modurile Silentios/Autosilentios
Modul Highway
Modurile City/City 1/City 2
Intensitatea semnalului
Periscoape de avertizare
Modurile luminos/intunecat
Modul VG-2
Modul de economisire a bateriei vehiculului
Modul tutorial/de invatare
Moduri de filtrare
Modurile de respingere FDSR/TFSR
Salvarea setarii
Modul Ka ingust
Identitatea semnalului laser(LSID)

Laser reglabil
Detectia in modul POP
Sistemul de avertizare de siguranta SWS
Prioritizarea alertelor
Modul de selectie al optiunilor
Stay Alert - “Ramai atent”

Alerte Radar/Laser ������������������������������� 23 
Alerte Radar 
Alerte audio/video laser 
Funcția de protecție a impulsurilor - Pulse 
Protection® 

Resetarea optiunilor ���������������������������� 24 
Ghid de depanare �������������������������  25 - 26
Tehnologii de monitorizare a vitezei ������ 27-28 

Sunt detectoarele legale? 
Modul POP ™ 
Despre laser 
Sfaturi pentru laser 
Despre radar 
Alte sisteme de detectare a vitezei 
Detectoarele de detectoare de radar  

Specificatii ������������������������������������������ 29
Despre garanţie ����������������������������������� 30 
Accesorii ���������������������������������������������� 31



3

3

4 5

CARACTERISTICI
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Designul ergonomic si usor de utilizat asigura un nou nivel de utilizare confortabila. Caracteristicile 
speciale includ:
1. Butonul pentru eliberarea din suport - asigura eliberarea rapida si usoara din suportul de fixare
2. Difuzor - asigura avertizari audio distincte pentru benzile radar X, K, Ka, si laser.
3. Locatia montarii suportului de fixare - orificiul sustine ferm suportul de fixare
4. Antena radar-compacta si cu eficienta ridicata
5. Laser frontal - lentilele optice cu castig ridicat asigura o sensibilitate si un camp de deschidere pentru o 

detectie de varf a semnalului laser 
6. Laser spate - un ghid de unda optic integrat asigura o detectie superioara a semnalelor laser emise din 

spate
7. Butonul City - reduce disconfortul creat de alerte false intalnite frecvent in zonele urbane
8. Butonul Quiet-apasand Quiet inaintea detectarii unui semnal radar se activeaza modul Auto Quiet care 

ofera semnale de tip „click” dupa avertizarea initiala. Apasand Quiet in timpul alertelor radar reduce la 
tacut alertele audio, in timp ce alertele vizuale raman active pentru a te mentine informat.
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Montarea pe interiorul 
parbrizului

IMPORTANT: 

Asigurați-vă că unitatea  
este în poziție orizontala

CARACTERISTICI - continuare
9. Buton Alimentare/Volum - porneste sau opreste detectorul si permite reglajele de volum.
10. Dim/Dark - activeaza modurile Dim/Dark(intunecat)
11. Buton Meniu - permite intrarea in modul de selectare al optiunilor
12. Ecran OLED albastru-asigura un contrast, luminozitate si culori inbunatatite, afiseaza alertele 

detectate, puterea semnalului si indica modurile de functionare activate.
13. Periscoape de avertizare - asigura o atentionare suplimentara prin alertele vizuale
14. Mufa Jack pentru alimentare - permite conectarea cablului de alimentare

INSTALARE
Montarea pe interiorul parbrizului 
Montați unitatea cât mai jos posibil în apropierea centrului parbrizului. 
Nu montați unitatea în spatele ștergătoarelor, ornamentelor, protecțiilor solare etc. Aceste obstacole au 
suprafețe metalice care pot afecta semnalele radar și laser și pot reduce timpul de avertizare critic. (Sticla 
obișnuită nu afectează recepția). 
Unele parbrize au o acoperire tip Instaclear ™ sau Electriclear ™, care afectează receptia semnalelor radar. 
Consultați dealer-ul dvs. sau cititi manualul de utilizare furnizat la achizitionarea autovehiculului pentru a 
determina dacă parbrizul dvs. are această acoperire. 

Evitați plasarea detectorului în contact  
direct cu parbrizul. 

Pentru a reduce posibilitatea furtului,  
ascundeți aparatul când nu îl folosiți.

Fixarea suportului pe parbriz  
•	 Instalati cele doua ventuze si amortizorul de cauciuc pe suport prin 

fixarea acestora in gaurile lor 
•	 Apasati ventuzele pe parbriz la locatia pe care ati ales-o 

 Amortizor  
de cauciuc
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INSTALARE

IMPORTANT: Unele mașini mai noi au un strat de protecție din plastic pe interiorul parbrizului. Suportul 
parbrizului poate lăsa urme permanente pe acest tip de suprafață. Pentru a afla dacă vehiculul dumneavoastră 
are acest tip de parbriz, verificați manualul de utilizare al vehiculului sau întrebați dealer-ul dumneavoastră. 
Vă recomandăm să nu lăsați suportul ventuzei pe geam în lumina directă a soarelui. Dacă detectorul este 
îndepărtat, acest lucru poate cauza formarea de vezicule a bordului la unele vehicule.

•	 Glisati detectorul in suport pana se blocheaza 
•	 Daca este cazul, unitatea poate fi echilibrata prin indoirea suportului de parbriz. Apasati butonul  

de eliberare din suport si indepartati detectorul inainte de indoire.

Inlocuirea sigurantei  
Stecherul pentru bricheta este echipat cu un 2 A, 3AG siguranta situata in spatele varfului argintiu. Pentru a inlocui 
siguranta, desurubati cu atentie varful dopului.

IMPORTANT: Desurubati incet.  
Varful contine un arc ce poate sari cand  
se dezasambleaza. Introduceti noua  
siguranta cu arcul si infiletati varful.  
Utilizandu-l, filetul de pe varful  
conectorului se poate slabi.  
Puteti sa-l mai strangeti din cand in cand.

Conectarea alimentarii 
•	 Conectati capatul mic al cablajului de alimentare in mufa jack de alimentare a 

detectorului 
•	 Conectati capatul mare in mufa de bricheta  

a vehiculului. 
NOTA:   Cablul de alimentare se potriveste  

cat mai exact in detector. Cand instalati  
cablul, puteti sa va asteptati la o  
anumita rezistenta.
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FUNCŢIONARE

Pornire si Autotestare 
De fiecare data cand detectorul Whistler este pornit, o secventa de autotestare automata confirma ca difuzorul, 
alertele vizuale sunt functionale impreuna cu multe dintre setarile salvate. Pentru a creste volumul, continuati sa 
rotiti de butonul de volum. 

Memorie/Bip de confirmare 
Toate optiunile selectate(exceptand Stay Alert si Quiet) sunt retinute in memorie. De fiecare data cand un buton 
este apasat, un bip confirma optinuea ca fiind activata, doua bipuri confirma optiunea dezactivata. 

Ajustarea nivelului audio 
Pentru a schimba nivelul audio: 
	 •	Mutati butonul Pornire/Volum in spate pentru a creste nivelul audio 
	 •	Mutati butonul Pornire/Volum in fata pentru a scadea nivelul audio

Modul Quiet (Silentios)
Modul Quiet anuleaza sunetul in timpul unei alerte si orice alerta noua in 20 de secunde. Dupa 20 de secunde fara 
semnal radar detectat, alertele audio sunt restabilite.
	 •	Apasati	Quiet	pentru	a	anula	sunetul.
	 •	Apasati	Quiet	a	doua	oara	in	timpul	unei	alerte	pentru	a	restabili	modelul	standard	de	alerta	audio.

Mod Auto Quiet (Silentios automat)
Modul Auto Quiet reduce nivelul audio selectat la aproximativ 5 secunde dupa detectarea unui semnal radar 
urmata de un ton redus. Tonul redus va continua atata timp cat semnalul detectat este prezent si pentru orice 
semnal nou in 20 de secunde. Modul Auto Quiet nu afecteaza alertele laser. Apasati Quiet (inainte de a fi detectat 
un semnal) pentru a activa modul Auto Quiet.

	 •	Odata	ce	modul	Auto	Quiet	este	activat,	puteti	anula	sunetul	de	alarma	apasand	Quiet.
	 •	Apasati	Quiet	(cand	detectorul	nu	in	alerta)	pentru	a	anula	modul	Auto	Quiet.
 Nota: Viteza selectabila Auto Quiet este selectabila in Modul Opțion.
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FUNCŢIONARE

Moduri City/City 1/City 2 
Modurile City pentru modelele Whistler sunt concepute pentru a reduce disconfortul creat de semnalele primite 
de la usile automate ale magazinelor, alarmele de intruziune si alte dispozitive care impart aceleasi frecvențe cu 
radarul Politiei. In general, banda X este folosita pentru aceste dispozitive.
•	Apasati	City	pentru	a	anula	modul	Highway	(Autostrada)	si	pentru	a	activa	Modul	City	(Oras).

ClockNormal

apoi

•	Apasati	din	nou	Oraș	pentru	a	intra	in	modul	City	1.

apoi

•	Apasati	din	nou	Oraș	pentru	a	intra	in	modul	City	2.

 
apoi

•	Apasati	City	a	patra	oara	pentru	a	anula	Modul	City	2	si	a	readuce	unitatea	la	Modul	Highway.

apoi

In modul City, semnalele radar slabe dau o alarma initiala de doua bipuri si apoi ramane linistit pana cand 
semnalul devine foarte puternic. Cand puterea semnalului creste sunt furnizate doua bipuri. Modurile City 1 și City 
2 opereaza la fel ca in modul Highway, dar in modul City 1, doar banda X este redusa. In modul City 2, banda X  
nu este detectata.
Atentie:  Unele orase mai mici pot folosi in continuare banda de radar X. Modurile City nu modifica alerta audio 

pentru laser. 

Modul Highway (Autostrada)
Modul Highway ofera avertismente audio complete oricand un semnal radar (X, K si Ka) sau semnale laser sunt 
detectate si este recomandat pentru condus pe drum deschis.

Intelegerea afisajului
Afisajul detectorului poate fi setat pentru a indica modul de functionare (Modurile Highway si City) si Ceas 
sau Viteza.
             Mod de operare
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FUNCŢIONARE

Selectarea caracteristicilor de afisat 
Apasati si mentineti apasat butonul Dark (Intuneric) timp de patru secunde sau pana cand se aud 2 bipuri.  
Afisajul se va schimba de la Ceas la Viteza. Apasand si apasat butonul Dark din nou timp de patru secunde va 
schimba afisajul inapoi la Ceas.

Afisarea puterii semnalului
Cand un semnal radar este detectat, alertele audio vor avea un model de tip Geiger pentru a va ajuta sa 
determinati puterea sursei radarului: cu cat este mai intermitent bipul, cu atat este mai puternic semnalul 
radar. In acelasi timp cu avertizarile audio, ecranul afiseaza pictograma benzii detectate si echivaleaza  
puterea semnalului de la 1 la 9.

1=semnal slab, 9=semnal puternic

Detectie 
banda K

Display
Intensitatea
semnalului
1 - 9

LED-uri suplimentare de avertizare (Alert Periscopes)
LED de avertizare de la Whistler ofera o atentionare suplimentara prin alerte vizuale.  
Cele doua LED-uri suplimentare emit alerte vizuale unice cand detectorul detecteaza orice semnal radar/laser. 
Aceasta alerta poate fi programata, din modul de selectie al optiunilor pentru: 
1. a emite semnale pentru toate alertele
2. a ramane active permanent
3. a dezactiva complet LED-urile.

Detectare semafor/camere de viteza 
Aceast detector este capabil sa semanlizeze aceste locatii cu ajutorul bazei de date actualizabile.

Obtinerea localizarii unui satelit
La pornire, detectorul isi va incepe cautarea satelitilor. Pe parcursul acestei actiuni, va clipi pictograma satelit de 
pe ecran. Va rugam sa lasati cateva minute detectorul sa localizeze satelitii. Aceasta intarziere este normala cand 
detectorul este pornit la cel putin 500 de kilometri de cand detectorul a primit ultima data informatii de la un 
satelit sau daca au trecut cateva zile de la ultima sa utilizare.
NOTA:  Cautarea initial ava dura mai mult daca se face in timpul condusului decat daca se va fac in timpul 

stationarii. Localizarea satelitilor dureaza mai mult prima data.
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Alerte de la camere
Cand va apropiați de o camera cunoscuta*, detectorul va furniza un tip de alerta (Semafor, Camera de trafic, 
Camera de viteza sau Locatia utilizatorului). Exemplu: pe ecran va aparea TRF CAM dupa care va numara inapoi 
distanta pana la camera. Odata ce ati trecut de camera de locatie, unitatea va emite un ton audio bip-bip si 
cuvantul PASS va fi afisat pe eran. *Alegerea titlului sau a alertelor de raza in Modul Option. 
Intrare manuala (Waypoint)
Detectorul va salva o locatie speciala (adica un nou semafor sau chiar o „capcana”) daca o introduceti manual. 
Detectorul va stoca 1000 de locatii setate de utilizator. NOTA: Inregistrarile manuale trebuie sa fie la aproximativ 
100 de metri unul de celalalt pentru a preveni suprapunerea locatiilor. Pentru a introduce manual o locatie, pur 
si simplu tineti apasat butonul Quiet si detectorul va anunța „user point logged”. Intrarile manuale pot fi sterse 
intr-o anumita raza (selectat in modul Option Select). Odata ce este selectata o raza, datele pot fi sterse in raza 
selectata sau toate pot fi sterse complet din memorie.

Actualizarea bazei de date
 Urmati pasii de mai jos pentru a actualiza detectorul de radar.
Pasul 1: Scoateii detectorul din vehicul și aduceti-l la computer.
 Nota: Nu este nevoie sa porniti detectorul pentru a-l actualiza.
Pasul 2: Descarcati programul de actualizare si instalati-l pe computer
 Nota: Programul nu este compatibil MAC
Pasul 3:  Descarcati si salvati fișierul .msc descarcat pe PC. Creati un folder pentru detector, astfel incat sa puteti 

stoca actualizarile viitoare si salvati acest fișier in folderul nou creat.
 NU REDENUMITI FIȘIERUL �msc SAU NU INCERCATI SA-L DESCHIDETI!
Pasul 4: Deschideti programul de actualizare si conectati cablul USB in detectorul de radar.
Pasul 5: Faceti clic pe butonul „Deschideti fisierul” din programul de actualizare si localizati fisierul salvat de la 
Pasul 3. Faceti clic pe butonul „Actualizare DB” pentru a instala fisierul.
Pasul 6:  Cand actualizarea este finalizata, inchideti programul de actualizare, deconectati cablul USB si detectorul 

este gata cu noile actualizari.

Modurile luminos/intunecat (Dim/Dark)
Modul Dim(luminos)/Dark(intunecat) reduce iluminarea ecranului
•	 Apasati si eliberati scurt butonul Dark (Intuneric) pentru a reduce iluminare la o setare Dim.

•	 Apasati scurt si eliberati butonul Dark (Intuneric) a doua oara activeaza modul Dark. In modul Dark, afisajul se 
intuneca atata timp cat este detectat un semnal si pentru 20 secunde dupa, apoi afisajul revine la setarea de 
slab. Modul Dim poate fi activat in timpul unei alerte.

•	 Apasati scurt si lasati butonul Dark a treia oara pentru a restabili iluminarea totala a ecranului

FUNCŢIONARE
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Modul de economisire a bateriei vehiculului
Modul de economisire a bateriei vehiculului opreste automat detectorul dupa 3 ore daca detectorul are putere 
constanta.
Cronometrul este resetat:
 1. De fiecare data cand detectorul este oprit.
 2. Cablul de alimentare este deconectat sau alimentarea este intrerupta catre detector.
 3. Orice buton este apasat inainte ca temporizatorul sa expire.
Detectorul va va alerta cu un semnal sonor si vizual inainte de a se opri.
In timpul acestui avertisment, puteti reseta cronometrul apasand orice buton. Daca detectorul s-a oprit automat, 
apasati orice buton pentru a-l reporni.
Consultati „Modul de selectare a optiunii” pentru instructiuni pentru modificare optiunii modului de economisire 
a bateriei.

Modul Teach/Tutorial
Ofera alerte simulate pentru fiecare tip de semnal.
•	Apasati	simultan	City	si	Quiet	si	eliberati.
  Afisajul arata:
•	Apasati	Dark	pentru	a	anula.		

Moduri de filtrare
Exista momente cand un detector radar dintr-un alt vehicul poate emite o frecventa pe care detectorul dvs. o 
poate determina ca o alerta falsa. Modurile de filtrare va permit sa selectati nivelul necesar pentru ca zona dvs. sa 
minimizeze aparitia acestor alerte false.
Modul de filtrare este setarea implicita din fabrica si ar trebui sa ofere filtrare adecvata pentru majoritatea 
conditiilor. Daca ai intalnit alerte excesive datorate detectoarelor radar din alte vehicule, creste nivelul filtrului. 
Consultati diagrama modului de selectie a optiunilor pentru a modifica setarile filtrului.

Salvarea setarilor la economisire (Setting Saver)
Setting Saver stocheaza setarile dvs. personalizate, astfel incat cand detectorul este oprit si apoi pornit din nou, sa 
nu fie nevoie sa le reintroduceti din nou.

Modul VG-2
Consultati Option Select Mode pentru a activa/dezactiva aceasta functie. Cand un semnalul VG-2 este detectat, 
alerta VG-2 este declansata si afisajul clipeste „VG-2”. Dupa 3 secunde, sunetul este anulat iar afisajul nu mai 
clipeste. Acest ciclu se repeta daca semnalul VG-2 este detectat din nou.
In timpul perioadei cand este detectat un semnal VG-2, un semnal radar nu poate fi detectat�
Cu toate acestea, pentru ca alerta VG-2 a confirmat ca o masina de patrula este in apropiere, esti deja constient de 
potentialul de monitorizare a vitezei si va puteti regla viteza in consecinta. Detectia laser nu este afectata in timp 
ce este detectat un semnal VG-2.

FUNCŢIONARE
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Laser Signature ID (LSID) 
Identificati frecventa pulsului pistolului laser sau PPS (pulsuri pe secunda) care este transmis de pistolul laser. 
LSID poate fi, de asemenea, folosit pentru a identifica alte forme de surse laser, cum ar fi LACC (Laser Assisted 
Cruise Control) sisteme care se gasesc in unele vehicule de ultima generatie. Daca informatiile Laser PPS afisate 
se datoreaza unei alte surse, cum ar fi aeroporturile locale sau LACC, LSID va permite sa blocati aceasta rata de 
a va oferi alerta audio continua in timpul acesteia si in orice noua intalnire de aceeasi rata.
Pentru a bloca un PPS, apasati butonul Quiet in timpul alertei laser. Aceasta va plasa un * pe ecran langa rata 
PPS si va bloca acest LSID. Orice noua intalnire cu acelasi ID va furniza informtțiile afisate si doua semnale 
sonore rapide.
Atentie: Nu blocati o rata PPS daca este aproape zone cunoscute cu pistoale laser

Receptor laser selectabil segmentat
Daca aceste alerte sunt deranjante, poate doriti sa activati LSID si noteaza rata PPS pentru aceste aparitii.
Ferestrele de validare laser sunt separate in segmente permitand personalizarea in tara dvs.
               Segmente  Frecventa pulsului

LASER 1  valabil pana la 900Hz
LASER 2  valabil de la 1100Hz - 2000Hz
LASER 3  valabil de la 2000Hz - 3000Hz
LASER 4 valabil de la 3000Hz - 4000Hz
LASER c  valabil de la 900Hz - 1100Hz
LASER XR  valabil pentru TraffiPatrol XR

Daca laserul dintr-un interval nu este folosit in zona dvs., puteti inchide acel interval (schimbati selectia de la Y 
la N in timp ce sunteti in Option Select Mode) prin apasarea butoanelor DARK sau QUIET.

Alerte in modul POP™
Deoarece modul POP™ utilizeaza aceeasi banda K sau Ka, alertele in modul POP™ vor fi afisate initial ca POP K 
sau POP Ka apoi comuta la banda si puterea semnalului.

Prioritate alerta
Cand doua sau mai multe semnale sunt primite in același timp, prioritatea alertei este:

1. Laser
2. VG-2
3. Radar de viteza

Exemplu:  Daca primiti alerta in banda X si deodata apare un semnal laser 
detectat, avertismentul laser va trece peste alerta de banda X.

Option Select Mode (Optiune Selectare Mod)
Apasati butonul Meniu pentru a intra in modul de selectare a optiunilor. Apasarea butonului Meniu va trece 
din nou intr-o ordine crescatoare in timp ce apasati butonul City, va trece printr-o ordine descrescatoare.
Apasati butonul Power (Pornire) pentru a iesi. Modul Option (Optiune) iese automat daca nu este apasat 
niciun buton in 20 de secunde.

FUNCŢIONARE
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Functie Ecranul 
afiseaza

Pentru a schimba
D=Dark  Q=Quiet Optiune

Auto-testare Test Yes D = Da, Q = Nu Da = X, K, Ka Laser audio ton, Off = Un beep 
in timpul alimentarii

Banda Ka Ka Norm D sau Q pentru a selecta Norm, Narw, Off

Laser Pulse Rate LSID Yes D = Da Q = Nu LSID Da (implicit), LSID Nu

Laser Segment 1 LSR 1 Y D = Da Q = Nu LSR 1 Da (implicit), LSR 1 Nu

Laser Segment 2 LSR 2 Y D = Da Q = Nu LSR 2 Da (implicit), LSR 2 Nu

Laser Segment 3 LSR 3 Y D = Da Q = Nu LSR 3 Da (implicit), LSR 3 Nu

Laser Segment 4 LSR 4 Y D = Da Q = Nu LSR 4 Da (implicit), LSR 4 Nu

Laser Segment c LSR c Y D = Da Q = Nu LSR c Da (implicit), LSR c Nu

Laser Segment XR LSR XR Y D = Da Q = Nu LSR XR Da (implicit), LSR XR Nu

POP POP Off D = On, Q = Off POP On, POP Off (implicit)
Mod Economisire 

baterie B SVR Off D = On, Q = Off Economisire baterie On/Off (implicit)

Filtru XK XKFLTR1 D sau Q pentru a selecta Filtru 1, Filtru 2, Filtru 3, Filtru 4

Filtru Ka KaFLTR1 D sau Q pentru a selecta Filtru 1, Filtru 2

Periscop de alerta LED BLNK D sau Q pentru a selecta Periscop de alerta On (On, Off sau clipit)

Mod VG-2 VG-2 Off D = Da Q = Nu VG-2 On/Off (implicit)

Mod GPS GPS Y D = Da Q = Nu Mod GPS On (implicit) / Off

Ora locala GMT 4 D sau Q pentru a selecta Schimbare la ora locala

Ora de vara DST N D = Da Q = Nu Ora de vara Da/Nu (implicit)

Ceas Clock Y D = Da Q = Nu Afisare ora Da (implicit) / Nu

Auto Quiet Speed AQSPD 0 D sau Q pentru a selecta Selectare o viteza mai mica pentru Auto 
Quiet

Speed Mute SPD-M 0 D sau Q pentru a selecta Selectare o viteza mai mica pentru Mute

Alarm radius Rad 800    / Ø   Apasare D+Q  
pentru a schimba Selectare 400, 600, 800, 1 km (in fata/radial)

Delete Radius D-Rad 800 D sau Q pentru a selecta D 
sau Q pentru a executa

Selectare 400, 600, 800 sterge punctele de 
trecere radiale

Delete Waypoints All Del Apasati D si Q Stergere manuala toate punctele de trecere

FUNCŢIONARE
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Functia “Ramai atent” - Stay Alert
Este conceputa pentru a testa vigilenta conducatorului auto. Pentru a o activa (cand detectorul nu emite alerte):

Apasati si mentineti apasat butonul City pentru aproximativ 2 secunde.
•	 Eliberati butonul in timpul sau imediat dupa ce este emisa o alerta.

 Ecranul afiseaza:

 In 30-60 de secunde, doua bipuri se vor auzi; pentru a arata vigilenta, soferul trebuie sa apese oricare dintre 
butoanele City, Menu sau Quiet in 3-5 secunde. Daca un buton este apasat in 3-5 secunde, ciclul se repeta. 
Inainte ca detectorul sa emita alerta, apasati butonul Dark pentru a iesi din aceasta functie. Daca nu se apasa 
niciun buton in 3-5 secunde, se va auzi o alerta si ecranul afiseaza:

•	 Apasati butonul Dark pentru a iesi cat este afisat mesajul GET REST.
ATENTIE!!!  Functia “Ramai atent” Stay Alert nu a fost conceput ca un substitut pentru odihna. Nu ar trebui 

sa conduceti un vehicul daca sunteti obosit. In timpul perioadelor indelungate de condus, trebuie 
sa aveti pauze frecvente. Increderea neadecvata in functia “Ramai atent” poate duce la daune ale 
masinii, ranirea de persoane sau chiar moarte.

NU CONDUCETI NICIODATA UN VEHICUL  
DACA SUNTETI OBOSIT!

ALERTE RADAR/LASER

ALERTE RADAR/LASER  
Alertele audio/vizuale de la un radar de viteza cand sunt in benzile X, K sau Ka sunt afisate cu ID-ul benzii si 
puterea semnalului.  Alerta audio este continua si are un model Geiger. Cu cat semnalul sonor este mai rapid, cu 
atat radarul este mai apropiat sau mai puternic.
Alertele vizuale si audio ale laserului
Cand este detectat un semnal laser, apare textul „LSR” si este afisata frecventa pulsului laser corespunzatoare, 
alerta audio este continua minim 3 secunde. „LSR 238” 
Protectia la impulsuri
Radarul in impuls(sau cu activare instantanee) este mai mult decat o amenintare fata de radarul conventional 
deoarece ramane “oprit” pana la activare pentru a masura viteza unei masini vizate. Cand este detectata o 
transmisie in impulsuri, detectorul Whistler emite o avertizarea audio urgenta de 3 secunde si ecranul afiseaza:

Dupa cele 3 secunde de avertizare, modul de alerta standard continua atata timp cat semnalul este prezent. Este 
important sa reactionezi instant la o alerta in impulsuri, deoarece timpul de avertizare este minim.

FUNCŢIONARE
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Resetarea functiilor 
Toate optiunile utilizatorului pot fi resetate la setarile de fabrica.
•	 Indepartati alimentarea detectorului
•	 Apasati si mentineti apasat butonul Quiet.
•	 Reconectati alimentarea detectorului.(butonul de pornire este activ)
•	 Asteptati 2 bipuri
•	 Eliberati butonul Quiet.

Detectorul este acum resetat la urmatoarele functii si setari:
1. City/Highway la Highway
2. Modul luminos/intunecat la iluminare 

maxima a ecranului
3. Autosilentios Oprit
4. Modul de economisire al bateriei Oprit
5. Secventa de pornire maxima
6. Implicit TONE 3
7. Ka NORM
8. Laser LSID DA
9. POP Oprit.
10. SWS Oprit
11. Led Periscoape la BLNK.
12. Filtru 1

13. Segmentele Laser 1-4, XR Pornit.
14. Laser c Oprit
15. VG-2 Oprit
16. GPS Da

CARACTERISTICI LEGATE DE GPS

17. DST Nu
18. GMT 4
19. Ceas Da
20. Auto Quiet Speed 0
21. Speed Mute SPD 0.
22. Raza alarma: 800.
23. Sterge Raza: 800.

FUNCŢIONARE
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Ingrijire si intretinere
Nu pulverizati apa, solutii de curatare sau lustruire direct pe detectorul de radar. Pulverizarea poate trece  
prin orificii si deteriora detectorul. De asemenea, nu folositi nimic abraziv pe exteriorul detectorului.

Depanare
Detectorul dumneavoastra Whistler a fost proiectat si produs cu precizie la un standard de calitate exact 
pentru a oferi incredere si o functionare fara probleme. Daca detectorul a fost instalat corect urmand 
instructiunile din acest manual, dar nu functioneaza corespunzator, va rugam sa urmariti ghidul pentru 
probleme de mai jos.
PROBLEMA: Fara afisaj sau sunet.

•	Verificati	siguranta	cablului	de	alimentare,	inlocuiti	daca	este	necesar.
•	Verificati	siguranta	din	cutia	de	sigurante,	inlocuiti	daca	este	necesar.

PROBLEMA:  Detectorul se activeaza/ emite avertizari cand se folosesc echipamentele vehiculului sau 
accesoriile electrice (frane, oglinzi/geamuri electrice, directionale, claxon etc.)

•	Verificati	conditiile	sistemului	electric	al	vehiculului,	inclusiv	baterie	si	alternator.
PROBLEMA: Alertele audio nu sunt suficient de puternice.

•	Anulati	modul	Quiet	automat	sau	modul	City.
•	Verificati	setarea	nivelului	audio.
•	Verificati	setarea	Speed			Mute	in	Modul	Option.
•	Verificati	setarea	Speed	Selective	Auto	Quiet	in	Modul	Option.

PROBLEMA: Detectorul emite alarme cand vehiculul trece peste denivelari.
•	Verificati	daca	priza	de	bricheta	este	slabita;	strangeti	si	curatati.
•		Verificati	conectorii	la	ambele	capete	ale	cablului	de	alimentare.	Inlocuiti	cu	un	alt	cablu	pentru	a	

constata daca este cablul defect. Returnati cablul defect la producator.
PROBLEMA: Detectorul emite prea multe alerte false.

•	Daca	alarmele	sunt	POP	Ka,	dezactivati	modul	POP.
•		Daca	optiunea	de	mai	sus	nu	ajuta,	utilizati	un	filtru	Ka	mai	mare	sau	daca	nu	este	folosit	filtru	Ka,	

dezactivati banda Ka.
•		Daca	alarmele	sunt	in	banda	X	sau	K	si	din	cauza	senzoriilor	trafic	sau	de	unghiul	mort	al	vehiculului	bazat	

pe radar, utilizati o treapta mai mare a filtrului X/K.

Daca se intampina probleme care nu pot fi rezolvate cu informatiile din acest ghid de probleme, va rugam 
sa sunati la Falcon Electronics la 021.410.95.58 sau vizitati site-ul nostru www.store.falcon.ro, inainte de a 
returna detectorul pentru reparare.

DEPANARE



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


