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componEnţă

n  unitate centrală 
n  Două telecomenzi cu 4 butoane(p/n 7142V) 
n  cabluri
n  sirenă programabilă cu 6 tonuri 514n
n  Ansamblu: LED indicator de stare cu Întrerupător Valet®
n  certificat de garanţie
n  releu de întrerupere a starterului Failsafe® (poate necesita mano-

peră suplimentară de instalare)

conFigurAţiA stAnDArD A tELEcomEnzii 

Butonul  controlează funcţiile de armare/încuiere şi modul panică activat/

dezactivat. 

Butonul  controlează funcţiile de dezarmare/descuiere şi modul panică 

dezactivat. 

Butonul  controlează modul silenţios şi o ieşire auxiliară)

Butonul  controlează funcţia panică activată/dezactivată.

 şi  apăsate simultan controlează o ieşire auxiliară.

conFigurAţiA tELEcomEnzii cu 3 ButoAnE*

 controlează funcţia de armare/dezarmare.

 controlează funcţia de panică.

 controlează modul silenţios şi o ieşire auxiliară.

 şi  apăsate împreună controlează o ieşire auxiliară. 

 *Telecomanda cu 3 butoane este opţională (nu este inclusă).
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inFormAţii importAntE

Vă felicităm pentru alegerea unuia dintre cele mai bune sisteme de securitate 
din lume. Acest sistem a fost proiectat să funcţioneze o perioadă îndelungată 
de timp fără probleme. Datorită complexităţii sale, acest sistem de securitate 
trebuie să fie instalat numai de către un distribuitor autorizat. instalarea lui de 
către oricare altă persoană atrage după sine anularea garanţiei. toţi distribuito-
rii au un certificat tipărit care să ateste faptul că sunt autorizaţi.

Acest ghid de utilizare vă ajută să beneficiaţi de toate funcţiile de siguranţă 
şi confort ale sistemului dvs. 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.com, www.directed.ro.

�� � � � � Întreţinerea sistemului
Acest sistem nu necesită întreţinere specială, în afară de înlocuirea bateriei teleco-
menzii. telecomanda este alimentată de o baterie de 3V cu litiu (cr 2032), care în 
condiţii de utilizare normală funcţionează un an. când bateria se consumă, raza de 
acţiune se reduce, iar LED-ul de pe telecomandă luminează mai slab. 

�� � � � � Garanţia sistemului
garanţia produsului dumneavoastră nu va fi validată dacă nu trimiteţi certifi-
catul de garanţie. Asiguraţi-vă că aţi primit certificatul de garanţie de la distri-
buitorul dumneavoastră. Este necesar să păstraţi şi dovada achiziţiei (factura), 
care reflectă faptul că produsul a fost achiziţionat şi instalat la un distribuitor 
autorizat.
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FuncţiiLE tELEcomEnzii

Acest sistem foloseşte o procedură computerizată pentru învăţarea  butoane-
lor, care face posibilă atribuirea unei funcţii oricărui buton al telecomenzii. 
telecomanda este iniţial programată standard, dar poate fi personalizată de 
un dealer autorizat. Butoanele din instrucţiunile acestui manual corespund 
configuraţiei standard.

�� � � � � Configuraţia standard a butoanelor

Butonul 
Funcţia de armare este comandată prin apăsarea acestui buton timp de o se-
cundă.
Butonul 
Funcţia de dezarmare este comandată prin apăsarea acestui buton timp de o 
secundă.
Butonul 
modul silenţios şi o funcţie suplimentară opţională sunt comandate prin apă-
sarea acestui buton. modul silenţios funcţionează apăsând scurt acest buton 
înainte de armare sau dezarmare. o funcţie auxiliară, cum ar fi deschiderea 
portbagajului, poate fi comandată prin apăsarea acestui buton timp de 1.5 
secunde.

 Canalul auxiliar comandă _________________________

Butonul 
Funcţia “panică” este comandată prin apăsarea acestui buton timp de 2 secun-
de. 
Butoanele  şi 
ieşirea auxiliară pentru o funcţie de confort pe care aţi adăugat-o sistemului 
este activată prin apăsarea simultană a acestor două butoane.

 Canalul auxiliar comandă _________________________

�� � � � � Configuraţia telecomenzilor cu 3 butoane* 

*telecomanda cu 3 butoane este opţională (nu este inclusă).

Butonul  
Funcţiile de armare şi dezarmare sunt controlate prin apăsarea scurtă a acestui 
buton .
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Butonul  
modul silenţios şi un canal suplimentar sunt controlate prin apăsarea acestui 
buton. (modul silenţios poate fi accesat apăsând scurt acest buton înainte de 
armare sau dezarmare. o funcţie auxiliară, cum ar fi deschiderea portbagajului, 
poate fi controlată prin apăsarea acestui buton timp de 1,5 secunde).

 Canalul auxiliar comandă ______________________.

Butonul 
Funcţia panică este activată prin apăsarea acestui buton timp de 2 secunde.

FoLosirEA sistEmuLui

Butoanele folosite în instrucţiunile din acest manual corespund configuraţiei 
standard. Acesta nu este singurul mod în care telecomanda poate fi setată. Ea 
poate fi configurată în funcţie de preferinţele dumneavoastră.

�� � � � � Armarea activă
Apăsaţi scurt butonul  pentru a arma sistemul. Luminile vor clipi o dată, 
iar sirena va emite un sunet. Dacă închiderea centralizată a vehiculului a fost 
conectată la sistem, uşile se vor încuia. În timp ce sistemul este armat, LED -ul 
indicator de stare va clipi o dată pe secundă pentru a indica faptul că sistemul 
protejează activ vehiculul. Dacă sirena va emite încă un sunet după armare, iar 
LED-ul indicator de stare va clipi un cod, citiţi capitolul “ Diagnosticare” al aces-
tui manual. Acest sunet suplimentar reprezintă “Înştiinţarea despre anulare”.

�� � � � � Armarea pasivă 
sistemul poate fi programat să se armeze automat (armare pasivă). Dacă siste-
mul este programat pentru armare pasivă, atunci el se va arma automat la 30 
de secunde după ce este luat contactul şi sistemul “vă vede” părăsind vehiculul, 
deschizînd şi închizînd uşa. În acest interval de 30 de secunde, LED-ul indicator 
de stare va clipi de 2 ori mai repede decât atunci când sistemul este armat. 
sirena va emite un sunet după 20 de secunde de la închiderea ultimei uşi, pen-
tru a indica faptul că sistemul este pe cale să se armeze. După 30 de secunde, 
luminile vor clipi pentru a indica faptul că sistemul este armat. 
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____________________________________________________________________
Notă: Dacă un punct de intrare protejat (cum ar fi o uşă sau un întrerupător pentru 
capotă sau portbagaj) este deschis, sistemul nu se va arma pasiv (decât dacă este pro-
gramată armarea pasivă forţată).Citiţi capitolul "Funcţii programabile" din acest ghid. În 
plus, de fiecare dată când un senzor este activat în intervalul de armare pasivă, sistemul 
va începe din nou numărătoarea inversă de 30 de secunde.____________________________________________________________________

Când sistemul este armat, vehiculul este protejat astfel:
�  un impact uşor va declanşa semnalul de preavertizare WarnA-

way®. Atunci când acesta este declanşat, sirena va emite sunete, 
iar luminile vor clipi timp de câteva secunde. 

�  un impact mai puternic va declanşa sistemul. secvenţa de declan-
şare constă în clipirea luminilor şi activarea continuă a sirenei şi 
durează între 1-180 secunde.

�  Dacă este deschisă o uşă, sistemul va comanda sirenei să emită 
sunete şi luminilor să clipească. trei secunde mai târziu, sunetul 
sirenei se va transforma într-un semnal continuu. Acest răspuns 
progresiv vă dă timp pentru a dezarma sistemul cu telecomanda, 
dacă aţi deschis întâmplător uşa în timp ce sistemul era armat, fur-
nizând totuşi un răspuns instantaneu (chiar dacă uşa este închisă 
imediat).

punerea contactului cheie va declanşa acelaşi răspuns în două faze ca şi des-
chiderea unei uşi.
releul opţional de întrerupere a starterului împiedică pornirea motorului.

�� � � � � Armarea cu mai multe niveluri de securitate
Armarea cu mai multe niveluri de securitate este disponibilă doar din teleco-
manda cu 4 butoane.

Armarea cu mai multe niveluri de securitate vă permite să alegeţi intrările  
sau senzorii care doriţi să fie activi sau anulaţi (vezi capitolul “tabelul zonelor”). 

Apăsând încă o dată butonul  într-un interval de 5 secunde de la armare, 
sistemul va activa protecţia pe mai multe niveluri. 

De fiecare dată când este apăsat, butonul  se va selecta un alt nivel de 
securitate. nivelurile de securitate sunt următoarele: 
�   Apăsând butonul  o singură dată: sirena va emite un sunet. 

sistemul este armat.
�   Apăsând butonul  a 2-a oară  într-un interval de 5 secunde: Lu-

minile clipesc de două ori. zona 2 este acum anulată.
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�   Apăsând butonul  a 3-a oară într-un interval de 5 secunde: Lu-
minile clipesc de trei ori. zona 4 este acum anulată.

�   Apăsând butonul  a 4-a oară într-un interval de 5 secunde: Lu-
minile clipesc de patru ori. zonele 2 şi 4 sunt acum anulate.

�   Apăsând butonul  a 5-a oară într-un interval de 5 secunde: Lu-
minile clipesc de 5 ori. toate zonele, cu excepţia zonei contactului 
cheie sunt acum anulate. 

�   Apăsarea continuă a butonului  va reactiva ciclul de armare pe 
mai multe niveluri. 

____________________________________________________________________
Notă: Armarea cu mai multe niveluri de securitate se aplică doar la un singur ciclu 
de armare. După ce sistemul a fost dezarmat şi apoi armat din nou , toate zonele sunt 
din nou active.____________________________________________________________________

�� � � � � Armarea în mers
sistemul poate fi armat în timp ce vehiculul se află în mers! Apăsaţi  de 
pe telecomandă timp de 2 secunde în timp ce vehiculul se află în mişcare sau 
contactul este pus. sistemul va emite un sunet şi apoi încă unul pentru a indica 
faptul că este pus contactul. sistemul nu va răspunde la nici o intrare, în afară 
de cea de activare a uşilor, iar releul de întrerupere a starterului (dacă este insta-
lat) nu va fi activat. sistemul se va dezarma automat când contactul cheie este 
luat. sirena va emite 2 sunete şi LED-ul va înceta să clipească.

____________________________________________________________________
Notă: Dacă este programată funcţia de recuperare a vehiculului, atunci armarea din 
telecomandă va arma şi această funcţie. (Vezi capitolul referitor la sistemul de recupe-
rare a vehiculului din acest ghid).____________________________________________________________________

�� � � � � Dezarmarea
pentru a dezarma sistemul, apăsaţi butonul . sirena va emite 2 sunete, iar 
luminile vor clipi de 2 ori. Dacă închiderea centralizată este conectată la sistem, 
uşile se vor descuia. Dacă sirena va emite 4 sau 5 sunete la dezarmare, consul-
taţi capitolul “Diagnosticare” al acestui manual. 

�� � � � � Dezarmarea cu grad mărit de securitate
Acest sistem de securitate oferă posibilitatea unei dezarmări extrem de sigure. Dez-
armarea cu grad mărit de securitate este o funcţie care face posibilă oprirea sirenei 
şi resetarea sistemului când aceasta s-a declanşat, fără a dezarma sistemul. 
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Dacă sistemul este declanşat şi sirena a sunat mai mult de 6 secunde, o apă-
sare a butonului  de pe telecomandă va opri secvenţa de declanşare şi va 
readuce sistemul în starea de armare. sistemul nu se va dezarma, ci se va reseta. 
Acest lucru vă împiedică să dezactivaţi sistemul dacă doriţi să-l dezarmaţi fără 
a verifica vizual vehiculul. 

o a doua apăsare a butonului , după ce sistemul a fost resetat, îl va dezarma; 
apăsarea acestui buton în primele 6 secunde ale secvenţei de declanşare va 
dezarma sistemul imediat. cele 6 secunde vă dau suficient timp de reacţie în 
cazul în care sistemul a fost declanşat din greşeală. 

�� � � � � Dezarmarea fără telecomandă
Această funcţie vă permite să dezarmaţi sistemul de securitate fără a folosi 
telecomanda, în cazul în care aceasta a fost furată, pierdută sau este defectă. 
pentru a dezarma sistemul fără telecomandă, trebuie să aveţi cheia de contact 
şi trebuie să ştiţi unde este amplasat întrerupătorul Valet. stabiliţi împreună cu 
instalatorul locul unde se află întrerupătorul Valet, precum şi numărul de apă-
sări necesare dezarmării sistemului.

pentru a dezarma sistemul de securitate urmaţi aceşti paşi: puneţi contactul 
cheie. Apăsaţi întreru-pătorul Valet într-un interval de 15 secunde de un număr 
de ori (cuprins între 1-5) care a fost programat. 

După 5 secunde, sistemul trebuie să se dezarmeze. Dacă nu s-a dezarmat, 
înseamnă că aţi aşteptat prea mult timp până să apăsaţi întrerupătorul, aşa că 
luaţi contactul şi încercaţi din nou.

Amplasarea întrerupătorulu valet__________________________
numărul de apăsări___________________________________________

Important:  Acest sistem poate fi programat să răspundă la 1-5 apăsări ale în-
tre ru pătorului Valet pentru dezarmare. Asiguraţi-vă că aţi stabilit 
cu instalatorul programarea dorită.

�� � � � � Modul silenţios
pentru a dezactiva temporar confirmările sonore la armare şi dezarmare, fo-
losiţi modul silenţios. Apăsaţi scurt  înainte de armare sau dezarmare şi 
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sunetele de confirmare vor fi eliminate pentru comanda respectivă. Dacă vreţi 
să anulaţi permanent sunetele de confirmare, adresaţi-vă unui distribuitor.

____________________________________________________________________
Notă: Preavertizarea (WarnAway®) este anulată dacă sistemul este armat folosind mo-
dul silenţios. Acest lucru vă asigură că sirena nu va emite nici un sunet, dar sistemul este 
încă capabil să se declanşeze complet. Numai secvenţa de preavertizare (WarnAway®) 
este anulată.____________________________________________________________________

�� � � � � Modul panică
Dacă sunteţi ameninţat când vă aflaţi în maşină sau în apropierea acesteia, pu-
teţi atrage atenţia tuturor, declanşând sistemul din telecomandă. Apăsaţi unul 
din butonul  timp de 2 secunde, veţi accesa modul panică. sirena va suna 
şi luminile vor clipi în timp ce sirena sună. pentru a opri modul panică, apăsaţi 
încă o dată butonul  de pe telecomandă. 

�� � � � � Modul Valet
puteţi împiedica sistemul să se armeze sau să se declanşeze automat folosind 
modul Valet. Acest lucru este foarte folositor când duceţi maşina la spălătorie 
sau la service. În modul Valet sistemul nu se va arma, nici măcar din telecoman-
dă, dar toate funcţiile de confort (încuierea uşilor, deschiderea portbagajului, 
etc.) vor funcţiona normal.

Pentru a intra sau ieşi din modul Valet:
1. puneţi contactul cheie 
2. Luaţi contactul cheie.                           
 3.  Apăsaţi scurt întrerupătorul  

Valet într-un interval de 10 
secunde. 

 LED-ul indicator de stare va lumina continuu dacă aţi intrat în modul Valet şi se 
va stinge dacă aţi ieşit din modul Valet. 

Modul Valet din telecomandă:
1. Deschideţi orice uşă a maşinii.
2. Apăsaţi butonul .
3. Apăsaţi butonul 
4.  Apăsaţi încă o dată butonul .

LED-ul indicator de stare va lumina continuu dacă aţi intrat în modul Valet şi 
se va stinge dacă aţi ieşit din modul Valet.
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�� � � � � Circuit de prevenire a alarmelor false
sistemul de securitate este dotat cu circuitul de prevenire a Alarmelor False 
(nuisance prevention circuitry®). Această funcţie previne declanşarea repetată 
a alarmei cauzată de întrerupătoarele pin ale uşilor defecte sau de condiţiile de 
mediu, cum ar fi: tunete, zgomot de avioane şi pichamer, etc. iată cum funcţio-
nează circuitul de prevenire a alarmelor false (nuisance prevention circuitry®): 

Exemplu:
Sistemul se declanşează de 3 ori în interval de 60 de minute, din cauza aceluiaşi 

senzor sau întrerupător. Circuitul de prevenire a alarmelor false (Nuisance Preven-
tion Circuitry®) va interpreta acest lucru ca fiind o alarmă falsă. După cea de-a 
treia declanşare, NPC® ignoră sau anulează senzorul sau întrerupătorul respectiv 
(împreună cu ceilalţi senzori sau întrerupătoare care controlează aceeaşi zonă) 
pentru 60 de minute. 

Dacă senzorul anulat încearcă să declanşeze sistemul în timp ce este anulat, nu-
mărătoarea inversă pentru cele 60 de minute va începe iar. Acest lucru vă asigură 
că un senzor care declanşează continuu alarma va rămâne anulat. 

În cazul uşilor, NPC® acţionează diferit: dacă sistemul este declanşat de deschi-
derea unei uşi pentru 3 cicluri complete, uşile vor fi anulate până când activarea 
încetează.
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DiAgnosticArE

microprocesorul care stă la baza sistemului monitorizează toate întrerupătoa-
rele şi senzorii pe care îi comandă. El detectează întrerupătoarele sau senzorii 
defecţi şi îi împiedică să dezactiveze întregul sistem. microprocesorul va înre-
gistra şi va raporta declanşările care au avut loc în absenţa dumneavoastră. 
pentru informaţii despre diagnosticare, citiţi capitolele “confirmări sonore refe-
ritoare la starea sistemului” şi “tabelul zonelor” din acest manual.

�� � � � � Diagnostic la armare
Dacă sistemul este armat cu o intrare activă (uşă deschisă, senzor declanşat, 
etc.) veţi auzi un sunet al sirenei pentru a indica armarea şi un al doilea sunet 
pentru a indica înştiinţarea despre anulare.

____________________________________________________________________
Notă: Înştiinţarea despre anulare nu va interveni când este folosit Modul silenţiosTM 
sau dacă înştiinţările auditive au fost dezactivate.____________________________________________________________________

Înştiinţarea despre anulare înseamnă că sistemul va ignora intrarea activă 
până când aceasta încetează. La 3 secunde după aceasta, va monitoriza normal 
intrarea. De exemplu, dacă maşina dumneavoastră are plafonieră temporizată 
şi armaţi sistemul înainte ca plafoniera să se stingă, puteţi auzi înştiinţarea des-
pre anulare. totuşi, după ce lumina se stinge, uşile sunt monitorizate în mod 
normal.

�� � � � � Diagnostic la dezarmare
sunetele suplimentare la dezarmare se numesc “Înştiinţare despre declanşare”. 
Dacă sirena emite 4 sunete la dezarmare, înseamnă că sistemul s-a declanşat 
în absenţa dumneavoastră. Dacă sirena emite 5 sunete la dezarmare înseamnă 
că o zonă a fost afectată de atâtea ori, încât npc® a anulat acea zonă. În oricare 
dintre cele 2 cazuri, LED-ul indicator de stare va arăta despre care zonă este 
vorba (vezi capitolul “tabelul zonelor”). sistemul va reţine această informaţie în 
memoria sa şi va emite 4 sau 5 sunete de fiecare dată când este dezarmat, până 
la următoarea pornire a motorului.
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�� � � � � Confirmările sonore referitoare la starea sistemului
sirena va emite sunete la armarea/dezarmarea sistemului. numărul sunetelor 
reflectă starea sistemului:

Acţiune număr sunete  
sirenă

Descriere

Armare 1 sistem armat 

Armare 1 (3 s întârziere), 1 sistem armat cu înştiinţare 
pentru anulare

Dezarmare 2 sistem dezarmat

Dezarmare 4 sistem dezarmat cu
avertizare la declanşare

Dezarmare 5 sistem dezarmat cu npc® activ

�� � � � � Tabelul zonelor
numărul zonei corespunde cu numărul de clipiri ale LED-ului folosit de sistem 
pentru a identifica intrarea respectivă. intrările standard sunt listate mai jos îm-
preună cu spaţii pentru adăugarea senzorilor sau întrerupătoarelor opţionale 
care au fost instalate.

zonA
(numarul  
de clipiri ale 
LED-ului)

DEscriErE

1 Declanşare instantanee - folosită adesea pentru întrerupă-
toarele pin de portbagaj

2 intrare senzor de şoc - un impact uşor activează preaverti-
zarea, iar un impact puternic activează complet sistemul

3 Declanşare la întrerupătorul de uşi

4 intrări ale senzorilor opţionali pentru preavertizare şi de-
clanşare completă

5 Declanşare la contact
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�� � � � � Interpretarea diagnosticării zonelor 
răspunsurile WarnAway® nu sunt raportate de diagnosticul la armare/dezar-
mare. Dacă primiţi o înştiinţare pentru anulare la armare sau o înştiinţare de 
declanşare la dezarmare, priviţi LED-ul indicator de stare. zonele active sau de-
clanşate vor fi indicate prin clipiri ale LED-ului indicator de stare. 

Exemplu: 
Dacă zona 3 este anulată sau declanşată, LED-ul indicator de stare va clipi de 

3 ori cu pauză de 2 secunde. Apoi va clipi din nou de 3 ori şi va repeta această 
secvenţă până când contactul este pus.

____________________________________________________________________
Notă: Sistemul dumneavoastră memorează ultimele două activări. Chiar dacă LED-ul a 
fost resetat prin punerea contactului după declanşarea sistemului, instalatorul poate acce-
sa ultimele două zone ce au fost activate. Pentru detalii, contactaţi un distribuitor autorizat.____________________________________________________________________

coD săritor 

receptorul şi telecomenzile folosesc un algoritm pentru a-şi schimba codul de 
fiecare dată când telecomanda este folosită. Această tehnică a fost proiectată 
pentru a spori securitatea sistemului. unitatea centrală ştie care vor fi următoa-
rele coduri. Acest lucru face ca telecomenzile şi unitatea centrală să fie sincroni-
zate, chiar dacă folosiţi telecomanda  în afara razei ei de acţiune. cu toate aces-
tea, dacă telecomanda a fost acţionată de multe ori în afara razei ei de acţiune 
sau dacă bateria ei a fost scoasă, este posibil să nu mai fie sincronizată cu unita-
tea centrală şi sistemul nu va putea fi accesat. pentru a sincroniza telecomanda, 
apăsaţi butonul  de mai multe ori în raza de acţiune a sistemului. Alarma se 
va sincroniza automat şi va răspunde normal la solicitările telecomenzii.

FrEcVEnţă ÎnALtă

sistemul dumneavoastră foloseşte o frecvenţă de 434 mHz pentru a transmite şi 
recepţiona coduri. Acest lucru îi conferă sistemului un semnal mai stabil şi o trans-
misie fără paraziţi. raza de acţiune a telecomenzii este mare, chiar şi în zonele cu 
interferenţe radio puternice.
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rEcunoAştErEA propriEtAruLui

recunoaşterea proprietarului este o funcţie disponibilă numai la pro dusele apar-
ţinând firmei DEi. Folosind un Bitwriter, distribuitorul dumneavoastră poate pro-
grama mai multe funcţii ale sistemului. calculatorul face posibilă programarea 
fiecărei telecomenzi a sistemului cu funcţii diferite. când este folosită o anumită 
telecomandă, sistemul îşi va aminti funcţiile cu care a fost programată telecoman-
da respectivă. Funcţia de recunoaştere a proprietarului permite programarea a 
maximum 4 telecomenzi în mod diferit, în funcţie de nevoile utilizatorilor. Este ca 
şi cum aţi avea 4 alarme diferite în maşină, una pentru fiecare utilizator. 
____________________________________________________________________
Notă: Funcţia de recunoaştere a proprietarului nu poate fi programată fără Bitwriter. 
Pentru mai multe detalii, consultaţi un distribuitor autorizat.____________________________________________________________________

rEiniţiALizArE rApiDă Logică
Acest sistem de securitate va reţine starea în care se află într-o memorie nevo-
latilă. sistemul va activa din memorie starea sa iniţială, atunci când alimentarea 
a fost întreruptă şi apoi reconectată. Aceasta înseamnă că dacă sistemul este în 
modul Valet şi dintr-un motiv oarecare, cum ar fi repararea vehiculului, bateria 
este deconectată, la reconectare sistemul va fi tot în modul Valet. Acest lucru 
este valabil pentru orice stare a sistemului, incluzând armare, dezarmare Vrs® 
şi modul Valet.

moDuL DE EconomisirE A BAtEriEi
După o perioadă de timp în care sistemul nu efectuează nici o acţiune, în mo-
dul Valet sau armat, sistemul va intra în modul de economisire a bateriei. Acesta 
reduce consumul de curent din baterie şi previne descărcarea bateriei de către 
sistem. modul de economisire a bateriei se activează în următoarele condiţii:
  Economisirea bateriei cu sistem armat: După 24 ore de la armarea siste-

mului, LED-ul va clipi de două ori mai rar decât normal, reducând astfel 
consumul de curent din baterie.

  Economisirea bateriei în modul Valet: Atunci când sistemul intră în modul 
Valet, LED-ul va lumina permanent. Dacă vehiculul nu este folosit (con-
tactul nu este pus) timp de o oră, în timp ce sistemul este în modul Valet, 
atunci LED-ul se va stinge. Dacă sistemul rămâne în modul Valet, LED-ul se 
va aprinde doar dacă contactul este pus şi apoi luat.
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Funcţii progrAmABiLE

Funcţiile programabile comandă funcţionarea normală a sistemului şi pot ne-
cesita câteva componente adiţionale. unele pot necesita şi manoperă supli-
mentară de instalare.

iată o listă de funcţii programabile, ale căror setări implicite sunt scrise cu 
litere îngroşate:
  Armarea activă (numai din telecomandă) sau armare pasivă (armare auto-

mată la 30 de secunde după închiderea ultimei uşi).
  sunete de confirmare ale sirenei la armare/dezarmare activate/dezactivate.
  Funcţia de încuiere a uşilor la punerea contactului activată/dezactivată: 

Dacă această funcţie este activată, uşile se vor încuia la 3 secunde după 
ce este pus contactul şi se vor descuia când este luat contactul. Dacă in-
stalatorul programează sistemul cu Bitwriter-ul, încuierea şi descuierea la 
punerea şi luarea contactului cheie sunt funcţii independente şi pot fi pro-
gramate separat.

  Încuierea pasivă a uşilor (împreună cu armarea pasivă) sau încuierea activă 
a uşilor (numai în cazul în care sistemul este armat din telecomandă). Încu-
ierea pasivă permite încuierea uşilor la armarea pasivă a sistemului (după 
perioada de 30 secunde). Această funcţie este accesibilă numai dacă arma-
rea pasivă a fost activată.

____________________________________________________________________
Notă: Când este programată armarea pasivă şi încuierea uşilor, dacă sistemul 
se dezarmează fără ca apoi o uşă să fie deschisă, sistemul va încuia uşile când se  
armeaza pasiv.____________________________________________________________________

  modul de panică activat/dezactivat cu contactul cheie pus: unele state au 
legi care interzic sirenei să sune când vehiculul se află în mişcare.

  Armare pasivă forţată activată/dezactivată: Dacă sistemul este programat 
pentru armare pasivă şi funcţia de armare pasivă forţată este activată, 
atunci sistemul se va arma pasiv după o oră, chiar dacă o intrare protejată 
a fost lăsată deschisă. Această funcţie este utilă în cazul în care o uşă a fost 
lasată întredeschisă la părăsirea vehiculului. Armarea pasivă forţată vă asi-
gură că sistemul va fi armat în orice situaţie.

____________________________________________________________________
Notă: Când sistemul se armează pasiv după o oră, punctul de intrare care a fost 
lăsat deschis şi tot ce este conectat la această zonă sunt anulate şi nu pot declanşa 
sistemul. Celelalte intrări ale sistemului funcţionează normal.____________________________________________________________________
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  Dezactivarea automată a motorului activată/dezactivată: scopul acestei func-
ţii este să protejeze vehiculul de hoţi, fără să ţină cont dacă sistemul este armat 
sau nu. Dacă această funcţie este activată, starterul va fi dezactivat la 30 de 
secunde după luarea contactului cheie. După ce este luat contactul cheie, LED-
ul va clipi rar (de 2 ori mai rar decât atunci când sistemul este armat) pentru a 
indica faptul că funcţia a fost armată. 30 de secunde mai târziu, starterul va fi 
dezactivat. pentru a porni vehiculul va fi necesar să armaţi şi apoi să dezarmaţi 
sistemul din telecomandă. Este posibil, de asemenea, să dezactivaţi această 
funcţie rotind cheia de contact pe poziţia “mers” şi apăsând o dată întrerupăto-
rul Valet. Funcţia este dezactivată când sistemul se află în modul Valet.

____________________________________________________________________
Notă: Această funcţie va fi accesibilă numai dacă a fost instalat releul de întrerupe-
re a starterului FailSafe® ____________________________________________________________________

  Închiderea de confort este o funcţie programabilă, care comandă geamuri-
lor maşinii să se închidă după încuierea uşilor.

  Durata secvenţei de declanşare completă de 30 sau 60 de secunde: Aceas-
ta determină cât timp durează secvenţa de declanşare completă. unele 
state au legi care reglementează cât poate să sune un sistem de securitate 
înainte să fie considerat deranjant. Dacă instalatorul programează sistemul 
de securitate cu Bitwriter-ul, durata acestei secvenţe poate fi programată 
între 1 şi 180 de secunde.

  circuitul de prevenire a alarmelor false (nuisance prevention circuitry®) 
activat/dezactivat. consultaţi capitolul “circuitul de prevenire a alarmelor 
false (nuisance prevention circuitry®)” pentru a obţine o explicaţie com-
pletă cu privire la funcţionarea acestui circuit. Dacă această funcţie este 
dezactivată, sistemul va răspunde permanent la intrările oricărui senzor.

____________________________________________________________________
Notă: Dezactivarea acestei funcţii va face ca sistemul să încalce legislaţia, deoarece 
în multe state există legi cu privire la sistemele de securitate.____________________________________________________________________

  Activarea progresivă a uşilor activată/dezactivată: Atunci când sistemul de 
securitate este armat şi o uşă este deschisă, sistemul va răspunde cu zece 
sunete înainte de a declanşa complet alarma. Dacă se doreşte o activare 
instantanee, această funcţie poate fi dezactivată.

  numărul impulsurilor Valet: numărul de apăsări ale întrerupătorului Valet 
necesar pentru dezarmarea sistemului de securitate, imobilizarea automa-
tă a motorului sau dezarmarea sistemului Vrs® pot fi programate cu un 
număr de apăsări cuprins între 1 şi 5.. setarea iniţială este o (1) apăsare.



2015 © Falcon Electronics 19

tonurile sirenei şi volumul sunetului: sirena revenger® soft-chirp® are 6 tonuri 
diferite. instalatorul poate elimina aceste tonuri şi poate lăsa un sunet unic, 
uşor de identificat, al sirenei. sunetele sirenei pot avea acelaşi volum cu alarma 
declanşată sau pot avea cu 6 decibeli mai puţin.

opţiuni DE instALArE
sistemul are multe opţiuni care pot necesita adăugarea unor componente şi a 
unor manopere suplimentare de instalare. iată câteva posibilităţi:
  Descuiere progresivă: La majoritatea maşinilor cu închidere centralizată, 

sistemul poate fi configurat în aşa fel încât la dezarmare să se descuie nu-
mai uşa şoferului. 

 o a doua apăsare a butonului  va descuia celelalte uşi. 
  Sistemul de recupereare a vehiculului (Vehicle Recovery System®). Acesta 

este un dispozitiv antijaf proiectat să ajute la recuperarea vehiculului în cazul 
în care acesta a fost furat. citiţi capitoulul “sistemul de recuperare a vehiculului” 
din acest manual pentru o explicaţie completă a funcţionării acestui sistem.

sistEmuL DE rEcupErArE A VEHicuLuLui
sistemul opţional de recuperare a vehiculului este proiectat pentru a vă asi-

gura că nici un utilizator neautorizat, chiar dacă foloseşte cheile şi telecomanda 
maşinii dumneavoastră, nu va reuşi să dispară cu maşina.

Această funcţie nu poate preîntâmpina o încercare de jaf, dar vă asigură că dacă 
vehiculul este luat de o persoană neautorizată, va fi blocat (după câteva avertizări 
progresive) în cel mai sigur mod posibil. În cazul unui jaf, această funcţie vă permite 
să nu vă faceţi griji în ceea ce priveşte maşina dumneavoastră.

Directed a proiectat acest sistem de securitate, releul de întrerupere a star-
terului Failsafe® şi funcţia de recuperare a vehiculului pentru a vă oferi cea mai 
bună combinaţie între protecţia personală şi protecţia maşinii. Dacă este insta-
lat corespunzător, sistemul nu va opri maşina în trafic sau pe calea ferată. Acest 
sistem este proiectat să întrerupă starterul. releul de întrerupere a starterului 
Failsafe® nu poate opri un motor pornit, el poate doar să împiedice motorul 
să pornească.

____________________________________________________________________
Notă: Orice instalare care permite acestui produs să oprească motorul maşinii în 
mers este contrară scopului pentru care a fost proiectat, iar Directed nu îşi asumă 
nici o responsabilitate pentru consecinţele care rezultă în urma acestor situaţii.____________________________________________________________________
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�� � � � � Armarea sistemului de recuperare a vehiculului (VRS)

pentru a arma sistemul de securitate, apăsaţi butonul de armare al telecomenzii, 
în timp ce contactul cheie este pus. Luminile vor clipi, iar sirena va emite un sunet. 
Aceasta se poate face înainte sau în timpul condusului. După ce sistemul este ar-
mat, el va intra în secvenţa de activare (vezi mai jos) dacă o uşă este deschisă şi apoi 
închisă. când sunteţi obligat să părăsiţi maşina, sistemul se va activa când uşa se 
va deschide şi apoi închide după dumneavoastră. Acest sistem funcţionează astfel 
pentru a preveni jaful maşinii în intersecţii. pentru a vă proteja împotriva jafurilor 
din parcare, armaţi sistemul de recuperare a vehiculului înainte de a părăsi maşina. 
sistemul se va declanşa automat când următoarea persoană ce se urcă la volan va 
încerca să pornească maşina. Acest lucru vă ajută în cazul când cineva vă ia cu forţa 
telecomanda şi cheia de contact într-o parcare.

____________________________________________________________________
Notă:  Dacă sistemul VRS® este armat în mers şi nu-l dezactivaţi înainte de părăsirea 
maşinii, va rămâne armat şi se va declanşa la următoarea pornire a vehiculului.____________________________________________________________________

�� � � � � Secvenţa de activare a VRS®

Cincisprezece secunde după ce ultima uşă a fost închisă, LED-ul indicator 
de stare va începe să clipească. Acest interval vă permite să vă depărtaţi de 
maşină în cazul unui jaf de maşini. 

Patruzeci şi cinci de secunde mai târziu, sirena va începe să emită sunete şi 
luminile vor clipi. Acest timp poate fi folosit pentru a anunţa autorităţile că ma-
şina dumneavoastră a fost furată şi a le explica ce va face în continuare Vrs®.

Cincisprezece secunde după ce sirena a început să sune, ieşirea acesteia se 
va transforma într-una continuă. 

Începând din acest moment, când este luat contactul cheie, sistemul de 
recuperare a vechiculului va activa imediat releul de întrerupere a starterului. 
Acest lucru va împiedica pornirea maşinii, imobilizând-o în locul în care se află. 

La trei minute după ce sirena începe să sune continuu, luminile nu vor 
mai clipi şi sirena se va opri. releul de întrerupere a starterului va rămâne activ 
până când sistemul este dezarmat. Dacă o uşă este deschisă sau dacă este luat 
contactul cheie şi apoi pus în încercarea de a porni maşina, sirena va începe să 
sune, iar luminile vor clipi din nou. 
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�� � � � � Dezarmarea sistemului de recuperare a vehiculului

Încercaţi să vă obişnuiţi cu secvenţa de declanşare a sistemului de recuperare a 
vehiculului şi cu procedura de dezarmare. Este foarte important să recunoaşteţi 
această funcţie şi să ştiţi cum să-o dezactivaţi în cazul în care se activează din 
greşeală.

După ce acest sistem a fost armat, el nu se dezarmează automat. trebuie să-l 
dezarmaţi data viitoare când folosiţi vehiculul, urmând această procedură:

1. puneţi contactul cheie. 
2.  Apăsaţi butonul  de pe telecomandă timp de o  

secundă. Luminile vor clipi şi sirena va emite 2 sunete. 
Dacă sistemul a intrat în secvenţa de activare completă (sirena 

a început să emită sunete), apăsarea butonului de dezarmare al telecomenzii 
nu va dezarma Vrs®. pentru a dezarma Vrs® în timpul secvenţei de declanşare 
urmaţi aceşti paşi:
 1.  puneţi contactul cheie.                         
 2.   Apăsaţi butonul Valet de numărul 

de ori programat să dezarmeze sis-
temul de recuperare a vehiculului.

____________________________________________________________________
Notă: Dacă sistemul VRS® a început să emită sunete, trebuie luat contactul, apoi 
pus, pentru dezarmare. Dacă aceasta se întâmplă în timp ce conduceţi vehiculul, 
trageţi pe dreapta şi urmaţi procedura de dezarmare.____________________________________________________________________
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gLosAr

Unitatea centrală: “creierul” sistemului. De obicei este ascunsă sub pano-
ul de sub bord. Ea adăposteşte microprocesorul care controlează vehiculul şi 
funcţiile alarmei.

Releu de întrerupere a starterului FailSafe®: un releu  comandat de sis-
tem care împiedică activarea starterului atunci când sistemul este armat. Vehi-
culul nu este protejat împotriva pornirii când sistemul este dezarmat, în modul 
Valet, sau dacă releul nu funcţionează. instalarea acestei funcţii poate necesita 
manoperă suplimentară.

Intrare: o conexiune fizică cu sistemul. o intrare poate fi furnizată de către 
un senzor, un întrerupător pin sau ieşirea unor sisteme deja existente în vehi-
cul, cum ar fi contactul cheie sau plafoniera.

LED: un indicator montat în maşină. Este folosit pentru a indica starea siste-
mului. Este folosit de asemenea pentru a raporta declanşarea sau erorile siste-
mului, sau ale senzorilor.

Senzor de şoc: Acest senzor este montat în vehicul şi este proiectat să de-
tecteze orice impact asupra vehiculului sau a geamurilor.

Sirenă: un dispozitiv care generează zgomot, instalat în compartimentul 
motor al vehiculului. Ea generează sunetele şi cele 6 tonuri pe care le auziţi 
când alarma s-a declanşat.

Telecomandă: un dispozitiv portabil care comandă diferite funcţii ale sis-
temului.

Declanşare sau secvenţă de declanşare: se întâmplă când alarma “porneş-
te” sau este activată. secvenţa de declanşare completă a sistemului de securita-
te constă în 30 de secunde de sunet continuu al sirenei.

Întrerupătorul Valet: un întrerupător montat undeva în interiorul vehicu-
lului. Este folosit pentru a anula alarma când telecomanda   este stricată sau 
pierdută, sau pentru a intra în modul Valet.

Răspunsul de preavertizare (WarnAway®): un impact uşor aplicat vehi-
culului va genera un răspuns de preavertizare (WarnAway®). Acesta constă în 
câteva sunete ale sirenei şi clipiri ale luminilor care durează câteva secunde.

Zonă: o zonă este o intrare separată pe care un sistem de securitate o recu-
noaşte ca fiind unică. Fiecare intrare a sistemului de securitate este conectată la 
o anumită zonă. pot exista 2 sau mai multe intrări pentru aceeaşi zonă.
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ExtinDErEA FuncţiiLor DE sEcuritAtE şi conFort

iată o listă a unor funcţii suplimentare disponibile. pentru o explicaţie com-
pletă asupra tuturor funcţiilor disponibile, contactaţi un distribuitor autorizat.

Senzor audio: spargerea sau lovirea unui geam cu un metal produce su-
nete distincte. senzorul audio 506t foloseşte un microfon care recepţionează 
sunetele şi le analizează cu un soft special pentru a determina dacă geamul a 
fost lovit.

Baterie back-up: 520t menţine sistemul armat, declanşează alarma şi men-
ţine întrerupătorul de starter activ dacă este deconectată bateria principală.

senzor de perimetru: o cupolă invizibilă este creată de senzorul  508D. siste-
mul poate reacţiona la orice invadare a acestui câmp cu secvenţa de declanşare 
completă. 

Aprinderea automată a farurilor şi a luminilor: 545t nite-Lite® va aprinde 
automat luminile şi farurile când se întunecă. În plus, 545t va aprinde farurile 
ori de câte ori sunt folosite ştergătoarele. o funcţie a telecomenzii poate fi fo-
losită de asemenea pentru a aprinde farurile şi luminile pentru un interval de 
timp programat. 

Deschiderea electrică a portbagajului: ieşirea canalului 2 a sistemului 
poate acţiona deschiderea electrică a portbagajului sau a haionului maşinii 
(poate fi necesar un releu opţional). Dacă deschiderea potbagajului nu este ac-
tivată electric, poate fi adăugat solenoidul de deschidere a portbagajului 522t 
al firmei Directed.

Comandă geamuri electrice: sistemele 529t şi 530t controlează automat 
geamurile electrice.

Sistemul de pornire Valet: pentru a vă oferi maxim de confort, sistemul 
de pornire Valet poate porni vehiculul, poate controla funcţionarea motorului 
şi poate alimenta sistemul de aer condiţionat printr-o simplă apăsare a unui 
buton! sunt de asemenea incluse: protecţie relanti, anulare la deschiderea ca-
potei, oprire la apăsarea pedalei de frână sau lăsarea frânei de mână şi oprire 
automată temporizată. (Aceste funcţii sunt valabile numai pentru vehiculele 
cu transmisie automată şi sistem de injecţie. pentru vehicule cu cutie de viteze 
manuală trebuie montate module suplimentare).
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gHiD rApiD DE utiLizArE

 � Armarea folosind telecomanda
  puteţi activa sau arma sistemul apăsând butonul  de pe telecomandă 

timp de o secundă. când sistemul s-a armat veţi auzi un sunet scurt al si-
renei şi veţi vedea luminile clipind o dată. Dacă închiderea centralizată a 
vehiculului a fost conectată la sistemul de securitate, uşile se vor încuia.

 � Dezarmarea folosind telecomanda
  pentru a dezarma sistemul apăsaţi butonul . sirena va emite 2 sunete, 

iar luminile vor clipi de 2 ori. Dacă închiderea centralizată este conectată 
la sistem, uşile se vor descuia. Dacă sirena emite 4 sau 5 sunete când se 
dezarmează, consultaţi capitolul diagnosticare. Acest semnal se numeşte 
înştiinţare despre declanşare.

 � Dezarmarea fără telecomandă 
  puneţi contactul cheie. Apăsaţi într-un interval de 15 secunde întrerupăto-

rul Valet de un număr de ori ce a fost programat. sistemul este dezarmat 
acum. Dacă nu este dezarmat, este posibil să fi aşteptat prea mult timp, 
deci luaţi contactul cheie şi încercaţi din nou.

 � Intrarea în/ieşirea din modul Valet
  puneţi şi luaţi contactul cheie. Apăsaţi şi eliberaţi întrerupătorul Valet într-

un interval de 10 secunde. LED-ul indicator de stare va lumina permanent 
dacă aţi intrat în modul Valet şi se va stinge dacă aţi părăsit modul Valet.

 � Activarea modului panică
  menţineţi apăsat butonul  timp de o secundă.

 � Ieşirea din modul de panică
  Apăsaţi butonul .

 � Activarea modului silenţios
  Apăsaţi scurt butonul  înainte de armare sau dezarmare şi sunetele de 

confirmare vor fi eliminate pentru comanda respectivă.

Locul de amplasare a întrerupătorului Valet:_____________________________

numărul de apăsări ale întrerupătorului Valet necesare dezarmării:__________




