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Noul STiR Plus este cel mai performant sistem de localizare a came-
relor fixe proiectat vreodată. În plus, noul STiR Plus poate fi transfor-
mat într-un detector radar şi laser cu funcţii complete printr-o simplă 
actualizare a software-ului.

Noul STiR Plus are următoarele caracteristici:

�n Bază de date Defender de ultimă tehnologie pentru localizarea 
camerelor de supraveghere şi a radarelor fixe 
 n Posibilitatea de descărcare a actualizărilor bazei de date de pe 
pagina oficială Beltronics cu ajutorul unui calculator
 n Funcţia exclusivă de detecţie (opţională) în benzile X, K şi banda 
Ka „super largă” şi a mesajelor de avertizare SWS.

Noul StiR Plus poate fi folosit ca detector de radar complet  
datorită instrumentelor informatice unice pe care le punem la 
dispoziţie. Aceste instrumente pot fi gasite pe site-ul nostru sau 
pe CD. Activaţi funcţia „Alerte Utilizator” din meniul „Preferinţe” 
al aplicaţiei Instrumente. 

Dacă alegeţi să folosiţi STiR Plus ca detector, acesta va avea următoarele 
caracteristici exclusive:

 n Tehnologie TotalShieldTM care permite acestui detector să nu fie 
detectat de nici un sistem.
 n Antenă dublă cu receptori LNA ( amplificator de semnale slabe) 
care oferă protecţie maximă împotriva radarelor
 n Funcţia exclusivă AutoLock care identifică orice semnal şi elimină 
alarmele false

 n Funcţia de programare avansată vă permite să setaţi până la 
10 funcţii
 n Orice altă caracteristică de performanţă pe care aţi aştepta-o 
de la Beltronics.

Funcţia radar poate fi dezactivată oricând prin apăsarea butoanelor 
VOL şi SENS timp de 5 (cinci) secunde. Pentru reactivare, repetaţi paşii de 
programare a funcţiei radar. 

Dacă aţi mai folosit un detector de radar înainte, informaţiile de la 
paginile 4 şi 5 şi programarea de la paginile 12 şi 13 vor explica pe scurt 
toate funcţiile.

Dacă acesta este primul detector de radar pe care îl folosiţi, vă rugăm 
să citiţi manualul în detaliu pentru a înţelege cât mai bine performantele 
şi inovaţiile detectorului de radar STiR Plus.

Reţineţi,  

un detector de radar nu este un permis pentru viteză.  

Vă rugăm să conduceţi în siguranţă!

Felicitări
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Există 10 funcţii selectabile care pot fi personalizate în funcţie 
de preferinţele dvs.

Butoanele etichetate VOL şi BRT sunt folosite de aseme-
nea pentru a intra în modul de programare, pentru a revedea 
programările setărilor curente şi pentru a schimba orice setări 
după preferinţă. Butoanele PGM, RVW şi CHG sunt localizate în 
partea inferioară a unităţii. 

Cum să folosiţi Programarea EZ 
1.  Pentru a intra în modul de programare, apăsaţi şi 

men   ţineţi ambele butoane VOL şi BRT pentru 2 secunde. 
(Unitatea va emite un mesaj vocal Settings şi va afişa cuvântul 
Settings)

2.  Apoi apăsaţi butonul VOL pentru a revedea setările 
curente (puteţi apăsa butonul pentru a trece de la o setare la 
alta sau puteţi menţine butonul pentru a derula toate setările).  

3.  Apăsaţi butonul BRT pentru a schimba orice setare: 
(puteţi apăsa butonul pentru a trece de la o setare ia alta sau 
puteţi menţine butonul pentru a derula toate setările).

4.  Pentru a părăsi modul de programare, aşteptaţi 8  
secunde fără să apăsaţi niciun buton sau apăsaţi scurt butonul 
PWR: (unitatea va afişa Complete  şi va emite un mesaj 
vocal).

Revenirea la setările din fabrică

Pentru a reseta STiR Plus la setările originale, apăsaţi 
şi menţineţi butoanele VOL şi SENS în timp ce porniţi apa-
ratul. Display-ul va oferi un mesaj de "Reset” şi va emite 
un sunet, confirmând resetarea.

Un exemplu de programare: 
lată cum opriţi  funcţia AutoMute:

1.  Intraţi în modul de programare ţinând apăsate butoanele 
VOL şi BRT pentru 2 secunde. STiR Plus va emite un mesaj 
vocal şi va afişa Settings.

2.  Apoi tineti apasat butonul VOL. STiR Plus va naviga 
prin categorii începând cu indicaţia Pilot (Pilot), GPS 
(GPS), AutoLock (aLock), SpeedCheck (sChk), Meter  
(Meter) şi  apoi AutoMute (aMute).

3.   Eliberaţi butonul VOL când STiR Plus afişează AutoMute. 
Pentru că setarea implicită pentru AutoMute este pornit, 
STiR Plus va afişa aMute On şi va emite un mesaj vocal. 
(Dacă nu eliberaţi butonul în timp util, iar STiR Plus trece 
la următoarea categorie, apăsaţi din nou butonul VOL şi 
comutaţi între categorii până ce se afişează aMute).

4.  Apăsaţi butonul BRT pentru a schimba din aMute ON 
în aMute OFF.

5.  Pentru a termina programarea, aşteptaţi 8 secunde fără 
să apăsaţi niciun buton. STiR Plus va afişa Complete, 
va emite un mesaj vocal şi se va întoarce la funcţionarea 
normală.

Detalii programare  

GHiD rapiD De utilizare (detaşabil)
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(           D e c u p aţ i  d u p ă  l i n i a  p u n c t at ă            )

(           Decupaţi după linia punctată           )
Apăsaţi butonul Vol pentru a trece de la 

o categorie la alta

PILOT
(Indicaţie de funcţionare)

GPS

AUTOBLOCARE

CONTROL VITEZĂ

SCARĂ INTENSITATE SEMNAL

AUTOMUTE

UNITĂŢI

VOCE

BENZI

Apăsaţi butonul BRT/CHG  
pentru a schimba setarea  
în cadrul unei categorii

Pilot
Pilot
Pilot
Pilot

GPS
GPS

aLock
aLock

sChk
sChk

Meter
Meter
Meter

aMute
aMute

Units
Units

Voice
Voice

Bands
Bands

Marker
Marker

HWY
H
U
SPD

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

STD
THT
TEC

ON
OFF

ENG
MET

ON
OFF

DFT
MOD

X
K
KaSW
POP
SWS
LSR
RDR

DFT
MOD

rCam
sCam
aCam
Trap
Othr

*  Cuvânt întreg: Highway, AutoScan, etc.
Literă: H, A, C sau Cnx
Tensiune vehicul
Viteză vehicul

*  GPS On 
GPS Off

*  AutoLock on 
AutoLock off

*  Control viteză On 
Control viteză Off

*  Bară grafică de indicare a lungimii semnalului
Display THREAT
Display TECH

*  AutoMute On 
AutoMute Off

*   Unităţi englezeşti
Unităţi metrice

*  Voce On 
Voce Off

*  Toate benzile activate 
Una sau mai multe benzi au fost modificate 

Toate benzile activate 
Una sau mai multe benzi au fost modificate

 ON sau OFF (implicit este Off) 
ON sau OFF (implicit este On)
ON sau OFF (implicit este Off)
ON sau OFF (implicit este Off)
ON sau OFF (implicit este Off)
RECU sau BLCK sau OFF (implicit este Off)
ON sau OFF (implicit este Off)

*  Setări implicite de fabrică 
Setări implicite de fabrică modificate

 ON sau OFF (implicit este On)
ON sau OFF (implicit este On)
ON sau OFF (implicit este On)
ON sau OFF (implicit este On)
ON sau OFF (implicit este On)

Ka1 (33.392-33.704)  ON sau OFF (implicit este Off)
Ka2 (33.704-33.896) ON sau OFF (implicit este Off)
Ka3 (33.886-34.189) ON sau OFF (implicit este Off) 
Ka4 (34.184-34.592) ON sau OFF (implicit este Off) 
Ka5 (34.592-34.808) ON sau OFF (implicit este Off) 
Ka6 (34.806-35.166) ON sau OFF (implicit este Off) 
Ka7 (34.143-35.383) ON sau OFF (implicit este Off) 
Ka8 (35.378-35.618) ON sau OFF (implicit este Off) 
Ka9 (35.595-35.835) ON sau OFF (implicit este Off) 
Ka10 (35.830-35.998) ON sau OFF (implicit este Off) 

Când este oprită banda Ka, fiecare segment Ka 
poate fi activat (On) sau dezactivat (Off)

beltRonics stiR Plus  GHID RAPID DE UTILIzARE
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Butonul „Power”  
Apăsaţi şi menţineţi pentru a porni / opri detectorul.  

Dacă este instalat în mod corespunzător, sistemul va porni  
şi se va opri automat la punerea contactului.

Butonul de sensibilitate (SENS)
Butonul „SENS” setează nivelul de sensibilitate al sistemului STiR Plus. 
Face comutarea între setările Highway (nivel maxim de sensibilitate), 

AutoScan (în funcţie de viteza vehiculului), City (sensibilitate redusă  
în benzile X şi K) şi City No X (sensibilitate redusă ca şi pentru opţiunea 

City, însă fără banda X). Recomandăm în general  
setarea pe modul AutoScan. Vezi pagina 9

Butonul de volum (VOL)
Apăsaţi şi menţineţi butonul VOL situat pe unitate  

pentru a ajusta volumul avertizărilor sonore. Puteţi mări sau micşora 
sonorul, iar nivelul volumului va fi afişat prin linii de intensitate. Pentru a 

inversa sensul de mărire a sonorului (jos în loc de sus şi invers), eliberaţi 
butonul VOL, si imediat apăsaţi-l şi menţineţi-l pentru a  modifica sensul.

Notă: Sistemul va memora nivelul  
sonor setat chiar dacă  

opriţi detectorul.

unitatea De comanDă

Butonul Mute (Mute)
Apăsaţi scurt acest buton pentru a anula sonorul pentru o anumită 
avertizare (sonorul va interveni cu următoarea ocazie). Vezi paginile 8 

Ghid RAPid de UtilizARe
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Butonul „Mark Location (MRK)”
Butonul „MRK” vă permite să marcaţi o locaţie anume şi să adăugaţi o 
etichetă pe care să o folosiţi în viitor. După ce aţi marcat locaţia,  
STiR Plus vă va avertiza în momentul în care vă apropiaţi de această lo-
caţie. Această funcţie poate fi extrem de utilă atunci când pe acest traseu 
sunt dispozitiv masurare viteza sau camere de monitorizare a siguranţei 
traficului.  Vezi pagina 10 

Butonul „Display Brightness (BRT)”
Cu ajutorul butonului BRT puteţi seta nivelul dorit pentru  
luminozitatea display-ului. Setarea implicită este Auto (setare  
automată a luminozităţii) care ajustează luminozitatea display-ului  
în funcţie de intensitatea luminii din interiorul vehiculului. 
Vezi „Programare” pentru mai multe detalii.

Display „Matrix”
Display-ul alfanumeric al detectorului STiR Plus are 280 LED-uri pentru a 
oferi un afişaj ultra-strălucitor al intensităţii semnalului şi mesajelor text. 

Display-ul va afişa Highway, Auto sau AutoNoX ca indicator de pornire. 
Puteţi alege şi alte indicatoare de pornire. Vezi paginile 12-15.

În timpul unei avertizări, display-ul va indica banda radar sau laser, 
precum şi liniile pentru intensitatea semnalului. Vezi pagina 12

Notă: Dacă StiR Plus este în modul întunecat, display-ul nu va afişa 
avertizările vizuale când detectează semnale.

moDul DiSplay

Indicator semnal GPS   
Pictograma GPS indică faptul că se recepţionează semnale GPS şi  
se va roti  atunci când este respinsă o alarmă falsă.

Ghid RAPid de UtilizARe
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Alimentare
STiR Plus este legat de obicei la o sursă de alimentare în comutaţie 
la cutia de siguranţe a vehiculului. Astfel, detectorul va porni / se va 
opri automat la punerea/luarea contactului. Detectorul mai poate fi 
pornit/oprit din butonul Power.

Indicator Pornire
După ce STiR Plus este instalat, sistemul va porni automat la punerea 
contactului. După ce secvenţa de pornire este completă, display-ul va 
afişa „Highway”, „AutoScan”, „City” sau „City NoX” pentru a vedea ce 
mod de sensibilitate este selectat.

Dacă preferaţi, puteţi alege şi alte indicatoare de pornire. Citiţi ca-
pitolul „Programare” pentru detalii.

Volumul
Apăsaţi şi menţineţi butonul VOL situat pe unitate pentru a ajusta vo-
lumul avertizărilor sonore. Puteţi mări sau micşora sonorul, iar nivelul 
volumului va fi afişat prin linii de intensitate. După ce aţi setat volu-
mul audio dorit, eliberaţi butonul. Sistemul va memora nivelul sonor 
setat chiar dacă opriţi detectorul.

Notă:  Pentru a inversa sensul de modificare a sonorului 
( jos în loc de sus şi invers), eliberaţi butonul VOL, si 
imediat apăsaţi-l şi menţineţi-l pentru a  modifica 
sensul.

Mute
Butonul Mute, localizat la centrul panoului frontal al lui STiR Plus, are 
mai multe funcţii:

1. Anulează sonorul în timpul unei avertizări radar. Pentru a face acest 
lucru, apăsaţi scurt butonul MUTE în timpul unei avertizări. După ce tre-
ceţi de radar, anularea se va dezactiva, iar volumul va reveni nivelul setat 
anterior.

2. Blochează avertizările false folosind funcţia „TrueLock”. Pentru a 
face acest lucru apăsaţi butonul Mute de 3 (trei) ori consecutiv în timpul 
unei alarme false. La prima apăsare a butonului, volumul va fi anulat aşa 
cum s-a precizat mai sus. La a doua apăsare, display-ul va afişa „Lock-
out?”. Pentru a confirma şi bloca semnalul respectiv, apăsaţi butonul 
Mute a treia oară.

NOTĂ:  Verificaţi vizual zona pentru a vă asigura că nu 
există nicio ameninţare reală, înainte de a bloca 
orice semnal. 

După blocarea unui semnal, pictograma satelit de pe display se va roti, 
oferindu-vă o confirmare vizuală a detectării semnalului, fără a emite aver-
tizare sonoră.

3. Deblochează un semnal. Apăsaţi şi menţineţi butonul Mute în 
timp de pictograma se roteşte. Pe display va apare mesajul „Unlock”. 
Apăsaţi din nou butonul Mute pentru a confirma şi debloca semnalul.

bUtoAne şi fUncţii



8  9

Când accesoriile opţionale Laser Blockers sunt conectate:

4. Dezactivaţi funcţia „Laser Blockers” (blocare laser) apăsând de 
două ori butonul Mute în timpul unei avertizări laser după ce aţi re-
glat viteza. „Laser Shifters” (comutatoarele laser) vor intra în modul 
„receive-only” (doar recepţionare) timp de aproximativ 1 (un) minut. 
După expirarea acestui interval, comutatoarele vor reveni automat în 
modul „shifting” (comutare). 

Notă:  Funcţia de „Blocare laser” trebuie să fie activată din 
Setări. Citiţi capitolul Programare pentru detalii.

5. Atunci când viteza vehiculului este mai mică de 40 Km/h, apăsaţi şi 
menţineţi pentru a dezactiva comutatoarele laser pe o perioadă mai mare. 
Atunci când vehiculul atinge 40 Km/h, funcţia de comutare se va reseta 
automat şi va reveni în modul comutare.

AutoMute
STiR Plus pune la dispoziţie funcţia patentată AutoMute. După ce STiR Plus 
vă avertizează despre radar la nivelul volumului selectat, funcţia AutoMute 
reduce automat volumul sonor. Astfel sunteţi informaţi fără a fi deranjaţi 
de o avertizare continuă la nivel maxim.

Dacă doriţi, puteţi opri funcţia AutoMute. Citiţi capitolul Programare 
pentru detalii.

Butonul Sensibilitate (SENS)
Butonul SENS selectează sensibilitatea aparatului. Este recomandat modul 
AutoScan pentru condus.

Modul Highway (Highway)
În modul Highway, STiR Plus va detecta toate semnalele de la distanţă 
maximă.

Modul AutoScan (AutoScan)
În acest mod, computer-ul intern al lui STiR Plus analizează continuu 
toate semnalele şi reglează inteligent sensibilitatea în benzile X şi K 
generate fie de uşi automate, fie de senzorii de mişcare. Este menţi-
nută sensibilitatea maximă pe toate celelalte benzi.

Modul City STD (City)
În acest mod, sensibilitatea benzilor X şi K este redusă şi mai mult pen-
tru a elimina riscul generării de alarme false în aglomerari urbane.

Modul City NoX (City NoX)
În acest mod, sensibilitatea în banda K este aceeaşi ca pentru setarea 
City STD. În acest caz, banda X este dezactivată complet.

AVERTISMENT:  Nu setaţi pe modul City NoX decât dacă 
sunteţi absolut siguri că nu există pistoale 
radar în banda X în acea zonă.

bUtoAne şi fUncţii

bUtoAne şi fUncţii (continuare)
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Marcare locaţii (MRK)
Funcţia „Marcare Locaţii” permite marcarea oricărei locaţii pentru con-
sultare ulterioară. După ce face marcarea, STiR Plus va afişa pe display o 
avertizare cu o etichetă ataşată.

Există 4 (patru) etichete diferite pentru marcarea unei locaţii: dispozitiv 
măsurare viteză („SPDTRAP”), radar fix („SPDCAM”), cameră de suprave-
ghere („REDLIGHT”) şi altele („OTHER”).

Pentru a marca o locaţie, apăsaţi butonul „MRK”. Display-ul va afişa 
mesajul „MARK?” însoţit de un mesaj vocal. Apăsaţi din nou butonul „MRK” 
pentru a afişa etichetele, începând cu „SPDTRAP”. Dacă nu aceasta este 
eticheta pe care o doriţi, apăsaţi butonul Mute pentru a naviga prin alte 
opţiuni. După ce aţi găsit eticheta dorită, apăsaţi din nou butonul „MRK” 
pentru a confirma. Pe display se va afişa cuvântul „MARKED”, însoţit de un 
mesaj vocal care confirmă că aţi marcat şi etichetat locaţia.

După ce face marcarea, STiR Plus va emite o avertizare cu următoarea 
ocazie în care ajungeţi în această zonă.

Notă:  Trebuie să ieşiţi din zona marcată pentru ca  
avertizarea pentru locaţia marcată să se activeze.

DISTANţA DE LA CARE SISTEMuL EMITE AVERTIzARE pentru fie-
care etichetă:

 Dispozitiv măsurare viteză:
0,3 mile sau aproximativ 500 metri.

Cameră radar: 
 150 metri la o viteză sub 88 Km/h, sau 300 metri la o viteză 
peste 88Km/h

Cameră radar pentru viteză medie: 
 150 metri la o viteză sub 88 Km/h, sau 300 metri la o viteză 
peste 88Km/h

Cameră supraveghere: 
75 metri

Altele:   150 metri la o viteză sub 88 Km/h, sau 300 metri la o viteză 
peste 88Km/h 

Notă: Funcţia GPS trebuie activată din Setări.

Suprafaţă
focalizată

150 m
(sub 88 km/h)

300 m
(peste 88 km/h)

exemplu de locaţie marcată cu eticheta „Other”

bUtoAne şi fUncţii (continuare)



10  11

Camerele pentru monitorizarea 
siguranţei în trafic
STiR Plus are presetate o serie de locaţii în care se găsesc camere de moni-
torizare a siguranţei în trafic. Pentru a activa/dezactiva aceste locaţii, citiţi 
„Markeri” din capitolul Programare.

AutoLock / Auto UnLock
(doar în benzile X şi K)
AutoLock analizează continuu toate semnalele în timpul condusului. Dacă 
în aceeaşi zonă se detectează acelaşi semnal de 3 (trei) ori, STiR Plus va 
bloca automat acest semnal ca fiind o alarmă falsă. După blocarea acestui 
semnal, pentru locaţia respectivă nu va fi emisă nicio avertizare, cu excep-
ţia cazului în care semnalul recepţionat este diferit (nou). După blocarea şi 
memorarea unui semnal, STiR Plus va debloca automat un semnal dacă nu 
este recepţionat cu următoarea ocazie în care se ajunge la locaţie, reducân-
du-se astfel riscul de blocare a unui semnal care indică o ameninţare reală. 

Blocarea alarmelor false
Pentru a bloca o alarmă falsă cunoscută (semnale de radar în benzile X şi K 
şi semnale laser), apăsaţi butonul Mute de pe panoul central al aparatului 
de 3 (trei) ori în timpul unei avertizări false.

Notă:  Este important să verificaţi dacă există  
radare în zonă înainte de a bloca un semnal.  

Volumul sonor se va anula la prima apăsare a butonului Mute. La a 
doua apăsare a butonului,  sistemul va afişa pe display „Lockout?” şi va 
emite un mesaj vocal care vă întreabă dacă doriţi să blocaţi semnalul. 
La a treia apăsare a butonului Mute, locaţia şi frecvenţa semnalului 
res pectiv vor fi memorate. Display-ul va afişa „Stored” pentru a confir-
ma memorarea informaţiei.

Avertizări sonore
Pentru semnale radar:
STiR Plus foloseşte un sunet personalizat pentru a indica intensitatea sem-
nalului şi tipul semnalului radar.

În momentul detectării radarului, se va emite o avertizare sonoră care 
se va înteţi pe măsură ce semnalul devine mai puternic. Aceasta vă permi-
te să estimaţi distanţa până la sursa de semnal fără să vă luaţi ochii de la 
drum. Fiecare bandă are un ton distinct pentru identificare rapidă.
Banda X= un sunet scurt 
Banda K= un sunet lung 
Banda Ka = două sunete scurte 
POP = două sunete scurte şi pline
Laser = sunete scurte şi dese 
SWS= două sunete lungi 

La viteză mică (sub 32Km/h), avertizările radar vor fi emise sub forma a 
două sunete în funcţie de banda recepţionată (de exemplu două sunete 
scurte pentru banda K).

bUtoAne şi fUncţii (continuare)
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Pentru semnale laser:
Deoarece semnalele laser sunt o posibilă ameninţare indiferent cât de sla-
be ar fi, STiR Plus vă avertizează despre toate semnalele laser cu secvenţa 
completă.

Pentru semnale POP:
Având în vedere că semnalele POP sunt semnale rapide în banda K sau Ka, 
şi că sunt o posibilă ameninţare indiferent de cât de slabe ar fi, STiR  Plus vă 
avertizează despre toate semnalele laser cu secvenţa completă.

Pentru semnale de siguranţă:
STiR Plus vă va avertiza în legătură cu aceste semnale prin două su-
nete scurte şi un text corespunzător. O listă completă cu mesajele de 
text este la pag. 25.

Locaţii marcate
STiR Plus vă va avertiza la locaţii marcate cu două sunete scurte şi un text 
corespunzător.  O listă completă cu mesajele de text este la pag. 25.

Avertizări vocale
STiR Plus va emite mesaje vocale (setare implicită) pentru avertizări,  
confirmarea butoanelor selectate şi Setări.
Dacă doriţi, puteţi dezactiva funcţia vocală din Setări. Citiţi capitolul  
Programare pentru detalii.

Luminozitatea display-ului
Luminozitatea display-ului este reglată de un senzor de lumină localizat în 
spatele geamului de la display (setare implicită).

Dacă doriţi, puteţi programa aparatul pentru un nivel fix de lumino-
zitate (minim, mediu, maxim), inclusiv modul Full Dark, prin apăsarea 
butonului BRT situat pe panoul central al aparatului.

Scară intensitate semnal
Indicatorul cu linii pentru intensitatea semnalului afişează banda pentru 
fiecare semnal recepţionat. Computerul intern al detectorului decide care 
semnal este mai ameninţător şi îl afişează pe display. Când STiR Plus detec-
tează radar, afişează banda (X, K sau Ka) semnalului radar şi un număr de 
linii verticale care indică intensitatea semnalului. Când detectează laser, pe 
display va fi afişat textul LASER. Dacă detectează un semnal POP, pe display 
se va afişa textul POP.

NOTĂ: Dacă STiR Plus este setat în modul Dark, display-ul 
nu va indica nimic atunci când se detectează un semnal. 
Detectorul va emite avertizări sonore şi lumina din spate-
le butonului MuTE va clipi. 

bUtoAne şi fUncţii (continuare)
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Threat Display
Opţiunea Threat Display este prezentă pentru utilizatorii de detectoare 
experimentaţi. Vă rugăm să folosiţi aparatul câteva săptămâni pentru 
a vă obişnui cu celelalte funcţii înainte de folosirea Threat Display.

Pentru a folosi Threat Display în loc de display-ul standard cu bare 
verticale, trebuie să selectaţi Threat Display în programarea lui STiR  
Plus (paginile 14-17). Threat Display detectează simultan semnale ra-
dar multiple şi oferă intensitatea relativă a semnalului pentru fiecare 
semnal recepţionat.

Threat Display vă ajută să semnalaţi o schimbare survenită în con-
diţiile de trafic obişnuite; de exemplu, o unitate radar care funcţio-
nează într-o zonă în care sunt prezente alte semnale în mod normal. 
Threat Display este de fapt un analizor de spectru în miniatură. Afişea-
ză banda radar şi intensitatea relativă a semnalului.

Ka9 K2 X1

Deasupra este un exemplu dacă STiR Plus a detectat un semnal puternic în 
banda Ka, unul slab în banda K şi unul slab în banda X.

Câteva exemple în plus vă vor ajuta să vedeţi cum funcţionează  
Threat Display.

K9 X1

Aici Threat Display arată un semnal puternic în banda K şi un semnal slab 
în banda X.

Ka1 X9

Aici Threat Display arată un semnal slab în banda Ka şi un semnal puternic 
în banda X.

TechDisplay
Opţiunea TechDisplay este proiectată tot pentru utilizatorii de detectoare 
experimentaţi. În acest mod, STiR Plus va afişa frecvenţa radar a benzii 
recepţionate.

K 24.150

Display-ul arată un semnal în banda K la 24.150 GHz

Chiar şi utilizatorii experimentaţi de detectoare de radar vor avea nevoie de 
un timp pentru a se familiariza cu acest nou nivel al informaţiei.

bUtoAne şi fUncţii (continuare)
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Există 10 funcţii selectabile de către utilizator, astfel încât puteţi persona-
liza STiR Plus în funcţie de preferinţele dvs. Butoanele care sunt folosite 
de obicei pentru VOL şi BRT, acum se folosesc pentru a intra în modul de 
programare. După intrarea în modul de programare, butonul VOL este fo-
losit pentru a revedea setările curente, iar butonul BRT este folosit pentru a 
schimba setările. Paginile 16-18 explică fiecare opţiune în detaliu.

Cum se foloseşte programarea

1. Pentru a intra în modul de programare, apăsaţi ambele 
butoane şi menţineţi pentru 2 secunde. (STiR Plus va emite un
mesaj vocal şi va afişa "Settings").

2. Apoi apăsaţi butonul Vol pentru a revedea setările cu-
rente. (Puteţi apăsa butonul scurt pentru a trece de la o setare la alta, sau 
să-l menţineţi apăsat pentru a comuta între opţiuni).

3. Apăsaţi butonul bRt pentru a schimba orice setare. (Puteţi
apăsa butonul scurt pentru a trece de la o setare la alta, sau să-l menţineţi 
apăsat pentru a comuta între opţiuni). 

4. Pentru a ieşi din modul de programare apăsaţi butonul 
PWR ( ) , sau aşteptaţi 8 secunde fără să apăsaţi vreun bu-
ton. Display-ul va afişa "Complete" şi un anunţ vocal). 

exemplu
lată cum opriţi funcţia AutoMute.

1. intraţi în modul de programare apăsând butoanele Vol
şi bRt pentru 2 secunde. STiR Plus va emite două sunete şi va afişa 
Settings.

2. Apăsaţi şi menţineţi butonul Vol/RVW. STiR Plus va comu-
ta între categorii, începând cu pilot (Pilot), GPS (GPS), AutoLock 
(aLock), SpeedCheck (sChk), Meter (Meter) şi  apoi AutoMute 
(aMute).

3. eliberaţi butonul Vol/RVW când stiR Plus indică AutoMu-
te. Pentru că setarea implicită este AutoMute pornit, STiR Plus va afişa
aMute ON.

(Dacă nu eliberaţi butonul VOL/RVW la timp şi STiR Plus trece la urmă-
toarea categorie, apăsaţi din nou butonul VOL/RVW şi STiR Plus va trece 
prin toate categoriile).

4. Apăsaţi butonul bRt/chG pentru a schimba din 
aMute On   în    aMute OFF.

5. Pentru a termina programarea, aşteptaţi 8 secunde fără să
apăsaţi nici un buton sau apăsaţi  butonul PWR ( ). 
STiR Plus va afişa  Complete  şi va emite un mesaj vocal.

PRoGRAMARe
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scheMă de PRoGRAMARe

Apăsaţi butonul Vol pentru a trece de la 
o categorie la alta

PILOT
(Indicaţie de funcţionare)

GPS

AUTOBLOCARE

CONTROL VITEZĂ

SCARĂ INTENSITATE SEMNAL

AUTOMUTE

UNITĂŢI

VOCE

BENZI

Apăsaţi butonul BRT/CHG  
pentru a schimba setarea  
în cadrul unei categorii

Pilot
Pilot
Pilot
Pilot

GPS
GPS

aLock
aLock

sChk
sChk

Meter
Meter
Meter

aMute
aMute

Units
Units

Voice
Voice

Bands
Bands

Marker
Marker

HWY
H
U
SPD

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

STD
THT
TEC

ON
OFF

ENG
MET

ON
OFF

DFT
MOD

X
K
KaSW
POP
SWS
LSR
RDR

DFT
MOD

rCam
sCam
aCam
Trap
Othr

*  Cuvânt întreg: Highway, AutoScan, etc.
Literă: H, A, C sau Cnx
Tensiune vehicul
Viteză vehicul

*  GPS On 
GPS Off

*  AutoLock on 
AutoLock off

*  Control viteză On 
Control viteză Off

*  Bară grafică de indicare a lungimii semnalului
Display THREAT
Display TECH

*  AutoMute On 
AutoMute Off

*   Unităţi englezeşti
Unităţi metrice

*  Voce On 
Voce Off

*  Toate benzile activate 
Una sau mai multe benzi au fost modificate 

Toate benzile activate 
Una sau mai multe benzi au fost modificate

 ON sau OFF (implicit este Off) 
ON sau OFF (implicit este On)
ON sau OFF (implicit este Off)
ON sau OFF (implicit este Off)
ON sau OFF (implicit este Off)
RECU sau BLCK sau OFF (implicit este Off)
ON sau OFF (implicit este Off)

*  Setări implicite de fabrică 
Setări implicite de fabrică modificate

 ON sau OFF (implicit este On)
ON sau OFF (implicit este On)
ON sau OFF (implicit este On)
ON sau OFF (implicit este On)
ON sau OFF (implicit este On)

Ka1 (33.392-33.704)  ON sau OFF (implicit este Off)
Ka2 (33.704-33.896) ON sau OFF (implicit este Off)
Ka3 (33.886-34.189) ON sau OFF (implicit este Off) 
Ka4 (34.184-34.592) ON sau OFF  (implicit este On) 
Ka5 (34.592-34.808) ON sau OFF (implicit este Off) 
Ka6 (34.806-35.166) ON sau OFF (implicit este Off) 
Ka7 (34.143-35.383) ON sau OFF (implicit este Off) 
Ka8 (35.378-35.618) ON sau OFF  (implicit este On) 
Ka9 (35.595-35.835) ON sau OFF (implicit este Off) 
Ka10 (35.830-35.998) ON sau OFF (implicit este Off) 

Când este oprită banda Ka, fiecare segment Ka 
poate fi activat (On) sau dezactivat (Off)

*   Setări implicite 
Pentru a reseta STiR Plus 
la setările originale, 
apăsaţi şi menţineţi 
butoanele VOL şi SENS în
timp ce porniţi aparatul. 
Display-ul va oferi un 
mesaj de „Reset” şi va 
emite un sunet, 
confirmând resetarea.
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Pilot (indicator pornire)
Pilot HWY (Descriere completă) 
În această setare, STiR Plus va afişa Highway, AutoScan, 
City sau City NoX ca indicaţie pentru pornire (setare 
implicită).

Pilot H (Literă)
În această setare, STiR Plus va afişa "H" pentru Highway, 
"A" pentru AutoScan, "C" pentru City şi "CnX" pentru City 
NoX.

Pilot V  (tensiune vehicul) 
În această setare, STiR Plus va afişa "H" pentru Highway, 
"A" pentru AutoScan, "C" pentru City şi "CnX" pentru City 
NoX, precum şi tensiunea din bateria  vehiculului.

Notă: Dacă tensiunea scade sub 10.5V, se va emite un me-
saj de avertizare tensiune mică. un avertisment de tensi-
une mare este de asemenea afişat dacă tensiunea creşte 
peste 16.5V. Această facilitate este întotdeauna pornită 
indiferent de setarea indicatorului de pornire.

Pilot SPD (viteza vehicul)
În această setare, STiR Plus va afişa "H" pentru Highway, 
"A" pentru AutoScan, "C" pentru City şi "CnX" pentru City 
NoX, precum şi viteza vehiculului

NOTA: În modul DARK diplay-ul nu va afişa nimic. Doar 
indicatorul de pornire va ilumina.

GPs
GPS On (receptor GPS pornit)
În această setare, toate funcţiile ce necesită semnal GPS 
sunt activate (setare implicită).

GPS Off (receptor GPS oprit)
În această setare, toate funcţiile ce necesită semnal GPS 
sunt dezactivate.

AutoLock
aLock On (funcţia AutoLock activată)
În această setare, STiR Plus va analiza continuu toate 
semnalele radar şi va bloca automat alarmele false 
(setare implicită).

aLock Off (funcţia AutoLock dezactivată)
În această setare, alarmele false trebuie blocate manual 
prin apăsarea butonului Mute.  

Control viteză
sChk On (funcţia de control viteză este activată)
În această setare, sistemul afişează viteza curentă a ve-
hiculului, precum şi tipul de SCARĂ INTENSITATE SEMNAL 
selectat ( STD, THT sau  THC) - (setare implicită).

sChk Off (funcţia de control viteză este dezactivată)
În această setare, avertizările privind viteza vehiculului 
sunt dezactivate.

detAlii desPRe oPţiUnile PRoGRAMAbile
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Scară intensitate semnal
MeterSTD (Scară standard) 
Scara afişează banda şi numărul de indicatori grafici care 
arată intensitatea semnalului (setare implicită).

Meter THT (Threat Display) 
Scara detectează simultan semnale radar şi oferă 
intensitatea relativă a semnalului pentru fiecare semnal 
recepţionat.

Meter TEC (TechDisplay)
Scara afişează numeric  frecvenţa 
semnalului radar recepţionat.

Notă: Vedeţi mai multe detalii la pag. 12

AutoMute
aMuteOn (AutoMute on)
În această setare, avertizările auditive ale lui STiR Plus 
vor avea volumul setat iniţial, dar după câteva secunde, 
STiR Plus va reduce automat nivelul, pentru a vă ţine 
informaţi, fără să devină iritant (setare implicită).

aMuteOFF (AutoMute off) 
Cu funcţia AutoMute oprită, avertizările audio ale lui 
STiR Plus vor rămâne la volumul pe care l-aţi setat pentru 
toata durata recepţionării semnalului.

Unităţi
Units ENG (unităţile de măsura englezeşti)
În această setare, toate funcţiile legate de viteză şi 
distanţă sunt afişate în unităţi de măsură englezeşti 
(setare implicită).

Units MET (unităţi metrice)
În această setare, toate funcţiile legate de viteză şi 
distanţă sunt afişate în unităţi metrice.

Avertizări vocale
VoiceON (Avertizări vocale pornite)
În această setare, toate avertizările radar şi laser, inclusiv 
mesajele SWS, vor fi anunţate cu o voce digitală, urmată 
de tonul normal. (setare implicită)

VoiceOff (avertizări vocale oprite)
În această setare vor fi folosite doar tonurile standard.

detAlii desPRe oPţiUnile PRoGRAMAbile
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Benzi
BandsDFT

În această setare, toate frecvenţele setate implicit  
pentru radar şi laser sunt monitorizate. Aceasta este 
setarea implicită şi este recomandat să folosiţi  
STiR Plus în acest mod.

BandsMOD

În această setare, STiR Plus vă va indica cu un sunet şi 
un mesaj pentru care bandă au fost modificate setările 
implicite (ex: "SWS ON"). Acest avertisment este afişat în 
timpul secvenţei de pornire.

Avertisment:    Nu dezactivaţi o bandă radar sau laser decât dacă 
sunteţi siguri că nu este folosită pentru măsurarea 
vitezei în zona dvs.

Markeri
MarkDFT

În această setare sunt oferite toate informaţiile despre 
locaţii fixe, inclusiv despre camere de monitorizare a 
siguranţei în trafic, camere cu infraroşu şi capcane de 
viteză.

Mark MOD

În această setare vor fi raportaţi doar markerii selectaţi.

Funcţia opţională Blocare Laser
STiR Plus este compatibil cu sistemul de blocare a semnalelor laser  
„Laser Blocker”. Sistemul include un număr de 3 (trei) dispozitive de  
blocare laser (două în faţă şi unul în spate). Aceste emiţătoare- receptoare 
vor recepţiona şi bloca automat toate semnalele laser primite.  
Citiţi capitolul Programare dacă au fost conectate aceste emiţătoare.

detAlii desPRe oPţiUnile PRoGRAMAbile
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Funcţii şi specificaţii

Benzi de operare
•	 banda	X	10.525	GHz	±25	MHz
•	 banda	K24.150	GHz	±100	MHz
•	 banda	Ka	34.700	GHz	±	1300	MHz
•	 Iaser	904nm	±	33nm	

Tip de detector de radar
•	 antenă	Dual	Horn
•	 frecvenţă	superheterodină,	dual	LNA
•	 discriminator	de	frecvenţă	(Scanning	Frequency	Discriminator)
•	 procesare	digitală	a	semnalului	(DSP)	

Tip de detector laser
•	 receptor	video	Quantum	Limited

Tip de display
•	 display	alfanumeric	cu	280	de	LED-uri
•	 	indicator	 de	 intensitate	 a	 semnalului,	 Threat	 DisplayTM sau 

TechDisplayTM

•	 reglal	 automat	 al	 luminozităţii,	 plus	4	praguri	fixe	de	 luminozitate,	
inclusiv Full Dark 

Cerinţe privind alimentarea
•	 12VDC		cu	masa	la	caroserie

 Funcţii programabile

•	 Pilot
•	 GPS
•	 Funcţia	AutoLock
•	 Funcţia	Speed	Check
•	 	Indicator	pentru	intensi-

tatea semnalului

•	 Funcţia	AutoMute
•	 Unităţi
•	 Avertizări	vocale
•	 Benzi
•	 Markeri

Funcţii de sensibilitate
•	 Highway
•	 AutoScan
•	 City	şi	CityNoX

Tehnologie patentată suplimentară
•	 AutoLockTM

•	 Mute/AutoMuteTM/Smart MuteTM

•	 Total	Shield	

Tehnologie patentată
STiR Plus este acoperit de unul sau mai multe din următoarele brevete:
7.576.679, 7.397.416, 7.388.537, 7.098.844, 6.836.238, 6.779.765, 
6.693.578, 6.670.905, 6.614.385, 6.587.068, 6.400.305, 6.249.218, 
6.127.962, 6.069.580, 5.668.554, 5.600.132, 5.587.916, 5.559.508, 
5.446.923, 5.402.087, 5.365.055, 5.347.120, 5.305.007, 5.206.500, 
5.164.729, 5.134.406, 5.111.207, 5.079.553, 5.049.885, 5.049.884, 
4.961.074, 4.954.828, 4.952.937, 4.952.936, 4.939.521, 4.896.855,
4.887.753, 4.862.175, 4.750.215, 4.686.499, 4.631.542, 4.630.054, 
4.625.210, 4.613.989, 4.604.529, 4.583.057, 4.581.769, 4.571.593, 
4.313.216, D314.178, D313.365, D310.167, D308.837, D296.771, 
D288.418, D253.752

Brevete canadiene
2.337.077, 2.330.964, 1.295.715, 1.295.714, 1.187.602,1.187.586 

Brevete europene 
1.145.030, 1.090.456

Alte brevete în curs de aprobare

detAlii tehnice
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Avertizare

STiR Plus începe să sune rar, apoi rata avertizărilor creşte până când 
avertizarea devine continuă. Scara de semnal urcă în consecinţă.

STiR Plus emite avertizări scurte pentru câteva apoi nu mai emite sune-
te, apoi repeta acest ciclu.

STi DRIVER emite brusc un sunet continuu în banda recepţionată.Toate 
liniile grafice care indică intensitatea semnalului sunt aprinse. 

STiR Plus emite un ton continuu pentru banda recepţionată. Toate seg-
mentele din scara de intensitate a semnalului sunt aprinse.

O avertizare laser scurtă.

STiR Plus primeşte semnale slabe. Acestea pot fi puţin mai puternice 
când treceţi pe lângă obiecte mari de pe marginea drumului. Semnalele 
cresc în frecvenţă

Explicaţie  

Vă apropiaţi de o sursă continuă radar îndreptată în direcţia dvs. 

Este folosită o sursă radar instantanee în faţa dvs. şi în afara razei dvs.  
vizuale

Un aparat radar sau laser în impulsuri este folosit în apropiere. Acest gen de 
avertizare necesită o reacţie imediată!

Este folosită o sursă instantanee radar sau laser în apropiere. Acest tip de 
avertizare necesită atenţie imediată!

Este folosit laser în zona respectivă. Deoarece laser-ul este dificil de detec-
tat, orice avertizare laser poate indica o sursă foarte apropiată.

O patrulă de Poliţie cu radar continuu aflată în mişcare este în spatele dvs. 
Deoarece aceste semnale sunt reflectate (numărul reflecţiilor este mărit 
de obiectele mari), se pot sau nu transforma într-un ton continuu, chiar şi 
când maşina de Politie este în spatele dvs.

Interpretarea avertizărilor

Deşi STiR Plus are un sistem de avertizări uşor de înţeles, iar acest 
manual este cât se poate de complet, doar experienţa vă va învăţa la 

ce să vă aşteptaţi de la STiR Plus şi modul în care să interpretaţi ceea 
ce "vă spune".  Avertizările radar pe care le primiţi sunt influenţate de 
tipul specific de radar folosit, tipul transmisiei (continuă sau instan-
tanee) şi locaţia sursei radar. Următoarele exemple vă vor ajuta să 
înţelegeţi sistemul de avertizări radar, laser şi de siguranţă.

detAlii tehnice
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Avertizare

STiR Plus vă avertizează rar pentru un timp, apoi trece brusc la o avertizare 
puternică.

STiR Plus avertizează intermitent. Rata şi intensitatea avertizărilor pot fi 
consistente sau pot varia.

STiR Plus avertizează intermitent. Rata şi intensitatea semnalelor creşte cu 
fiecare avertizare. 

STiR Plus oferă o avertizare în banda X intermitentă.

Explicaţie  

Vă apropiaţi de un aparat radar îndreptat în direcţia dumneavoastră care se 
află după un deal sau o curbă.

O patrulă călătoreşte în fata dvs. cu o sursă radar îndreptată înainte. Deoa-
rece semnalele sunt uneori reflectate de obiecte mari şi uneori nu, averti-
zările pot părea neconsistente.

O patrulă se apropie din cealaltă direcţie cu un radar instantaneu. Astfel de 
avertizări trebuie luate în serios.

Conduceţi într-o zonă populată de senzori de mişcare (uşi, alarme). 
Deoarece aceste transmiţătoare sunt de obicei în interiorul clădirilor 
sau îndreptate către dvs. sau nu, nu sunt de regulă atât de puternice 
precum un radar.

ATENŢIE:   Deoarece caracteristicile acestor avertizări pot fi similare cu cele ale 
exemplelor precedente, încrederea într-o zonă nefamiliară poate 
fi periculoasă. La fel, dacă un semnal dintr-o zonă cunoscută este 
brusc mai puternic sau într-o altă bandă decât de obicei, radarul de 
viteză este posibil să fie în apropiere. 

detAlii tehnice
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Cum funcţionează radarul
Radarul de trafic emite în linie dreaptă microunde şi 
este uşor reflectat de obiecte precum maşini, cami-
oane şi altele. Radarul funcţionează prin direcţionarea 
microundelor spre drum. Pentru că vehiculul dvs. intră 
în rază, microundele întâlnesc maşina, iar antena radar caută 
reflexiile.

Folosind principiul Doppler, echipamentul radar 
calculează apoi viteza comparând frecvenţa reflexiei 
maşinii cu frecvenţa originală a razei transmise.

Radarul de trafic are limitări, cea mai semnifica-
tivă fiind aceea că poate monitoriza doar o singură ţintă o dată. Dacă sunt mai 
multe vehicule în rază, depinde de operatorul de radar să decidă ce ţintă produ-
ce cea mai puternică reflexie. Deoarece intensitatea reflexiei este influenţată de 
dimensiunea vehiculului şi de distanţa fată de antenă, este dificil pentru ope-
ratorul de radar să stabilească dacă semnalul vine de la o maşină sport aflată în 
apropiere sau de la un camion aflat la câteva sute de metri depărtare.

Raza radar depinde de asemenea şi de puterea echipamentului radar 
însuşi. Intensitatea undei radar se diminuează odată cu distanţa. Cu cât 
distanţa la care trebuie să acţioneze radarul este mai mare, cu atât are mai 
puţină energie pentru detecţia vitezei.

Deoarece sistemele de alarmă şi senzorii de mişcare funcţionează de 
obicei pe aceeaşi frecvenţă cu banda radar, detectorul STiR Plus va primi 
ocazional semnale radar care nu sunt transmise de Politie. Pentru că aceste 
emiţătoare se află în interiorul clădirilor, vor produce semnale mult mai 
slabe decât un semnal radar.

După ce vă obişnuiţi cu sursele de alarme false, acestea vor fi o confir-
mare a faptului că detectorul dvs. de radar este complet funcţional.

Raza de acţiune a radarului depinde de asemenea şi de puterea echi-
pamentului radar însuşi. Intensitatea undei radar se diminuează odată cu 
distanţa. Cu cât distanţa la care trebuie să acţioneze radarul este mai mare, 
cu atât are mai puţină energie pentru detecţia vitezei. 

Cum funcţionează modul POP
Modul POP este o caracteristică relativ nouă folosită de produ-
cătorii de radare. Transmite mai întâi un semnal scurt pe o ban-

dă atribuită pentru a identifica vehiculele care circulă cu viteză. 
După identificarea sau localizarea ţintei, pistolul radar revine la modul de 
funcţionare normală pentru a face un istoric al detecţiilor (cerut prin lege).

Notă: Conform manualului de utilizare furnizat de pro-
ducătorul pistolului radar, anunţurile nu trebuie emise 
în modul POP.

 Cum funcţionează laserul (Lidar)
Detectorul de viteză cu laser este de fapt LIDAR (detector de lumină şi 
distanţă). Pistoalele LIDAR proiectează o undă de lumină invizibilă infra-
roşie. Semnalul constă într-o serie de impulsuri de energie infraroşie, care 
se mişcă, în linie dreaptă, reflectându-se de maşină şi întorcându-se la 

pistol. LIDAR foloseşte aceste impulsuri 
de lumină pentru a măsura distanţa 
până la vehicul. Viteza este apoi cal-
culată măsurând cât de repede sunt 

reflectate impulsurile dată fiind viteza 
luminii. LIDAR este o tehnologie mai nouă şi nu 

este aşa de răspândită precum cea radar, dar spre 
deosebire de detecţia radar, detecţia laser nu este 
sensibilă la alarmele false. Deoarece LIDAR transmite 

o undă mult mai îngustă decât radar, este mult mai 
precis în abilitatea de a distinge între ţinte şi este mai 

greu de detectat. Prin urmare, chiar şi cea mai mică avertizare laser 
trebuie luată în considerare.

detAlii tehnice
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Există limitări ale echipamentului LIDAR. Acesta este mult mai sen-
sibil la schimbările vremii decât radarul, iar unda pistolului LIDAR va fi ate-
nuată de condiţii cum ar fi ploaia, ceaţa sau fumul. Un pistol laser nu poate 
trece prin geam şi trebuie să fie staţionar pentru a da un răspuns precis.
Deoarece echipamentul LIDAR trebuie să aibă un câmp vizual neobstruc-
ţionat, poliţia îl foloseşte paralel cu drumul sau pe un pod. LIDAR poate fi 
folosit zi şi noapte.

Cum funcţionează sistemul GPS
Sistemul de Poziţionare Globală (GPS) este alcătuit din 24 de sateliţi plasaţi 
pe orbită şi a fost conceput de armata SUA. Cel puţin patru din aceşti sateliţi 
sunt vizibili la orice oră in fiecare zi.

Receptorul GPS poate localiza şi recepţiona date de la oricare din aceşti 
sateliţi. Printre aceste date se numără distanţa către locaţia dvs. de la ori-
care satelit din aceşti sateliţi. După stabilirea acestei distanţe, receptorul 
poate calcula şi indica cu exactitate locaţia în care vă aflaţi.

Cum funcţionează tehnologia TotalShield™  
Tehnologia TotalShield previne propagarea semnalelor radio de la de-
tector. În comparaţie cu alte detectoare radar sau laser, care doar mută 
semnalele radio (oscilatoare locale) pe alte frecvenţe (ce pot fi detectate 
cu vii toarele detectoare de detectoare de radar), această funcţie revolu-
ţionară nu permite detectarea aparatului dumneavoastră de către detec-
toarele de detectoare de radar, inclusiv în modul VG2 şi Spectru. Această 
caracteristică unică nu va permite identificarea detectorului dumnea-
voastră nici de detectoare de detectoare din generaţiile următoare. 

Deşi STiR Plus este un detector radar, laser şi de siguranţă ce nu poate 
fi detectat, existenţa acestuia poate fi trădată din cauza modului de con-
ducere sau a atenţiei concentrată pe avertizările emise de detector, lată 
câteva exemple:
1.  Utilizarea frânei imediat după recepţionarea unui semnal poate trăda 

folosirea unui detector de radar.
2.  Detectorul poate fi identificat din afara vehiculului atunci când conduceţi 

pe timp de noapte, din cauza luminii pe care o degajă. Detectorul STiR Plus 
are o funcţie de ajustare a luminozităţii, inclusiv un mod întunecat complet
(Full Dark) în care emite doar avertizări sonore şi nu vizuale la recepţionarea 
unui semnal.

detAlii tehnice
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Cum funcţionează TrueLock
Funcţia TrueLock foloseşte poziţia exactă şi frecvenţa reală a unui semnal 
pentru a-l elimina ca alarmă falsă. După blocarea unui semnal, se creează 
o zonă de protecţie (pe o rază de aproximativ 800 metri) în jurul locaţiei
respective care blochează semnalul din toate direcţiile.

NOTĂ:   Înainte de a bloca semnalul manual, verificaţi cu atenţie zona 
pentru a fi absolut siguri că nu există radare în zona dvs

Deschizătoarele de uşi folosesc mai multe surse, prin urmare TrueLock va 
bloca automat şi alte semnale în banda X sau K din apropierea primei surse 
care captează semnalul.

Dacă blocaţi accidental semnalul care indică o ameninţare reală (şi ve-
deţi radarul), apăsaţi şi menţineţi butonul Mute pentru a debloca semnalul 
din memoria detectorului STiR Plus.

Cum funcţionează AutoLock
Tehnologia AutoLock foloseşte funcţia TrueLock pentru a bloca alertele 
false, indiferent dacă semnalul a fost blocat automat de radar sau manual 
din butonul Mute.

În timpul condusului, STiR Plus înregistrează locaţia şi frecvenţa pentru 
fiecare semnal detectat. Dacă acelaşi semnal (în funcţie de frecvenţă) este 
recepţionat la aceeaşi locaţie de aproximativ 3 (trei) ori, AutoLock va bloca 
automat acest semnal ca fiind o alarmă falsă. Radarul va afişa informaţia 
memorată şi va emite o alertă silenţioasă. 

Cum funcţionează AutoUnLock
Funcţia Auto UnLock deblochează automat semnalele TrueLock stocate în 
cazul în care nu sunt recepţionate la aceeaşi locaţie. Acest lucru este deose-
bit de util atunci când blocaţi accidental un semnal care indică o amenin-
ţare reală sau un radar este prezent în parcarea unui centru comercial cu 
deschizătoare de uşi automate.

Cum funcţionează radarul 
de siguranţă (SWS)
Există în prezent două sisteme individuale de radar de siguranţă:  sistemul 
de radar de siguranţă şi sistemul de avertizări de siguranţă sau SWS. Am-
bele folosesc un semnal radar modificat în banda K.

Setarea implicită pentru STiR Plus este "OFF" (dezactivat). Dacă în zona 
dvs. există radare de siguranţă, STiR Plus va afişa aceste semnale ca sem-
nale radar în banda K în loc de semnale radar de siguranţă, doar dacă nu aţi 
activat funcţia radar de siguranţă din meniul de programare. 

Sistemul de radar de siguranţă emite trei tipuri de alerte:
•	 Vehicul
•	 Pericol	în	Trafic
•	 Tren	în	apropiere
Sistemul de avertizări de siguranţă poate emite 64 de tipuri de mesaje 

(dintre care 60 sunt alocate în prezent). Mesajele SWS pe care le poate emi-
te STiR Plus sunt listate la începutul manualului.

Notă:  Câteva mesaje de siguranţă au fost condensate, astfel 
încât fiecare mesaj să fie afişat pe unul sau 2 ecrane ale 
display-ului cu 8 caractere al lui STiR Plus.

Deoarece tehnologia radarului de siguranţă este relativ nouă şi numă-
rul emiţătoarelor funcţionale nu este încă foarte răspândit, nu veţi primi 
mesaje de siguranţă tot timpul. Să nu vă surprindă dacă veţi întâlni vehi-
cule de urgentă echipate cu acest gen de emiţătoare, care vor deveni din 
ce în ce mai comune.

detAlii tehnice
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Mesaje-text SWS
Drum în construcţie sau reparaţie

1. WorkZone Ahead = Drum în construcţie în faţă
2.  Road Closed Ahead/Follow Detour = Drum închis în

faţă/Ocolire
3.  Bridge Closed Ahead/Follow Detour = Pod închis în

faţă/Ocolire
4.  Highway Work Crews Ahead = Muncitori care repară

drumul, în faţă
5.  Utility Work Crews Ahead = Muncitori care constru-

iesc drumul, în faţă
6.  All Traffic Follow Detour Ahead = Trafic deviat în faţă
7.  All Trucks Follow Detour Ahead = Trafic deviat pen-

tru camioane în faţă
8. All Traffic Exit Ahead = Ieşire din trafic în faţă
9. Right Lane Closed Ahead = Banda dreaptă închisă
10. Center Lane Closed Ahead = Banda centrală închisă
11. LeftLane Closed Ahead = Banda stângă închisă
12. For Future use = Pentru utilizare viitoare

Zone de risc pe autostradă
13.  Stationary Police Vehicle Ahead = Maşină de

poliţie staţionată, în faţă
14.  Train Approaching/At Crossing = Tren în viteză
15. Low Overpass = Pasaj jos în faţă
16. Bridge Up = Pod ridicat
17. Bridge Wt Limit = Atenţie la limita de greutate a podului
18. Rock Slid Area = Atenţie, cad pietre!
19. School Zone = Şcoală, în apropiere
20. Road Narrows =  Străzi înguste
21. Sharp Curve = Curbă periculoasă
22. Croswalk=Trecere de pietoni
23. Deer Crossing = Atenţie, animale!
24. Blind or Deaf Kid =zonă pentru copii surzi sau orbi
25.  SteepUse Low Gear=Folosiţi treaptă inferioară
26. Accident Ahead =Accident în faţă
27. Poor Road Surface =Drum rău în faţă
28.  School Bus Loading = Staţie autobuz şcoală
29. No Passing Zone = zonă interzisă circulaţiei
30.  Dangerous Intersection Ahead = Intersecţie 

aglomerată 

31.  Stationary Emergency Vehicle Ahead =Maşină
de salvare în faţă 

32. For Future use = Pentru utilizare viitoare

Riscuri legate de condiţiile meteo
33. High Wind Ahead =Vânt puternic în faţă
34. Severe Weather Ahead =Vremea rea în faţă
35. Heavy Fog Ahead =Ceaţă densă în faţă
36. High Water/Flooding Ahead =Inundaţie în faţă
37. Ice On Bridge Ahead = Gheaţă pe pod în faţă
38. Ice On Road Ahead = Gheaţă pe stradă în faţă
39. Blowing Dust Ahead =Praf ridicat de vânt
40. Blowing Sand Ahead =Nisip ridicat de vânt
41. Blinding Snow Whiteout Ahead =zăpadă
42. Future use=Pentru utilizare viitoare

Informaţii din trafic
43. Rest Area Ahead =Popas
44. Rest Area With Service Ahead =Popas cu service
45. 24 Hour Fuel Service Ahead =Benzinărie non-stop
46. Inspection Station Open=Atelier auto deschis
47. Inspection Station Closed=Atelier auto închis
48. Reduced Speed Area Ahead =Reduceţi viteza
49. Speed Limit Enforced=Limită de viteză admisă
50.  Hazardous Materials Exit Ahead =Materiale pericu-

loase
51. Congestion Ahead/Expect Delay= Întârziere
52. Expect 10 Minute Delay =10 minute întârziere
53. Expect 20 Minute Delay =20 minute întârziere
54. Expect 30 Minute Delay =30 minute întârziere
55. Expect 1 Hour Delay = 1 oră întârziere
56. Traffic TunRadio=Alerte din trafic
57. Pay Toll =Drum cu taxă
58. Trucks Exit Rght=Ieşire pentru camioane dreapta
59. Trucks Exit Left=Ieşire pentru camioane stânga
60. Pentru utilizare viitoare

Vehicule rapide/încete
61. Emerg Veh Moving=Maşină de salvare în tranzit
62. Police Pursuit=Maşină de poliţie în urmărire
63. Oversize Vehicle =Maşină cu gabarit depăşit
64. SloMovng Vehicle=Vehicul care circulă încet
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Problemă

STiR Plus emite sunete scurt în acelaşi loc în fiecare zi, dar nu este 
nici o sursă radar în zonă

STiR Plus nu este sensibil la radar sau laser

STiR Plus nu a avertizat despre apariţia unei maşini de politie.

STiR Plus a emis doar două sunete la întâlnirea cu un radar

Avertizările sonore ale lui STiR Plus sunt mai puţin intense după 
primele câteva avertizări

Secvenţa de pornire intervine în timpul mersului

Fiul dvs de 14 ani a schimbat toate cele 10 funcţii programabile

STiR Plus nu porneşte

dePAnARe

Cauze posibile şi soluţii

  Un senzor de mişcare în banda X sau K ori o alarmă este localizată în raza drumului 
dvs. Puteţi bloca automat semnalul folosind funcţia TrueLock sau setaţi funcţia
AutoLock pentru blocarea acestui semnal. 

 STiR Plus poate fi în modul AutoScan sau City NoX

  Este posibil să fie folosit VASCAR (Visual Average Speed Computer and Recorder)
- (verificare a vitezei folosind o metoda vizuală). Este posibil ca radarul sau laserul
poliţiei să nu fi fost activat. 

 Este normal. Volumul alertelor este redus la deplasarea cu viteză sub 32Km/h

 STiR Plus este în AutoMute. Citiţi pag. 9 pentru detalii

  O pierdere a alimentării poate face ca STiR Plus să fie deconectat, repetând sec-
venţa de pornire

  Puteţi să vă întoarceţi la programările implicite ţinând apăsate butoanele VOL
şi SENS în timp ce porniţi STiR Plus.

 Verificaţi ca butonul de volum să fie pornit 
 Verificaţi dacă este contactul pus
 Verificaţi toate conexiunile
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dePAnARe

Interpretarea display-ului

Check Receiver Wiring  Indică o problemă la  receptorul frontal (legătură deconectată, fir deteriorat sau o problemă internă a recepto-
rului frontal). STiR Plus va continua să afişeze acest mesaj şi nu va porni decât după remedierea problemei

CNX Control al sensibilităţii în banda City No X (pag. 9)

H Control al sensibilităţii în banda Highway  (pag.16)

Pilot HVY Unul din multiplele mesaje de programare (paginile 16- 18)

WorkZone Unul din multiplele mesaje de siguranţă (paginile 24-25)

Caution  STiR Plus a detectat un semnal de siguranţă, dar acest semnal nu este suficient de puternic  
pentru a decoda mesajul corespunzător (paginile 24-25)

Receiver Error  STiR Plus nu a trecut testul de calibrare. Contactaţi SERVICE-ul. 

GPS N/A Nu poate recepţiona semnal GPS. Verificaţi conexiunea antenei GPS.




