
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A KIT-ului LOCK CENTRAL SMP212 

Funcții 

 1. Închidere: Apăsați butonul  de pe emițător, indexurile vor clipi o singură dată, sirena 

va bip o dată - ușile se vor închide 

2. Deschide: Apăsați butonul  al transmițătorului, indexurile vor clipi de două ori, iar 

sirena va suna de două ori - ușile se vor deschide. (În modul silențios, sirena nu sună.) 

3. Mod silențios: Apăsați butonul  de pe transmițător, luminile de semnalizare vor 

aprinde intermitent - sirena va rămâne tăcută, sistemul de blocare centralizat va fi activat. 

4. Căutare auto: apăsați butonul  pentru a activa modul de căutare a mașinii. Clipește 

indicele și sunetul sirenei vă va ajuta să găsiți vehiculul. (În modul silențios, sirena nu sună, 

doar indexurile clipește.) 

5. Deschiderea trunchiului: Apăsați și mențineți apăsat butonul N timp de 2 secunde sau 

apăsați butonul  de pe emițător, apoi se va deschide pornița (în cazul unei unități 

solenoide) 

6. Cod predare: porniți puterea și apoi deschideți capacul unității principale. Apăsați acolo 

întrerupătorul! Apoi, sistemul intră în modul de predare a codurilor. Apoi apăsați orice 

buton de pe transmițător. Indicele clipește, indicând faptul că ați asociat cu succes primul 

transmițător. Repetați această procedură pentru a învăța emițătorul suplimentar. Până la 

4 emițătoare pot fi asociate, a cincea începând să predea ștergerea celui mai vechi. 

7. Opțiunea de blocare centralizată electronică / pneumatică Poziția 3.5S trebuie setată pe 

jumperul JP 1 dacă blocarea centrală este pneumatică. Și dacă este o blocare electronică, 

selectați poziția 0.5S. În mod implicit, blocarea electronică este oferită. 

Parametri tehnici: 

1) Tensiune de funcționare: 12 V ± 3V 

2) Flexibilitate: 18mm ± lmm 

 3) Forța de tracțiune: 32N ± 4N 

4) Temperatura de operare: de la -30 ° C la + 80 ° C 

5) Curent: max.8lmA 

 6) Durata de viață: 10.000 de ori 

Comentariu: 

1) Înainte de instalare, asigurați-vă că setul de blocare centrală poate fi instalat în 

siguranță în mașina dvs. 

2) După instalare, trageți geamurile în sus și în jos de mai multe ori pentru a verifica dacă 

acestea nu sunt zgâriate. 

3) Nu scufundați controlerul și transmițătorul în apă, umiditate sau lumina directă a 

soarelui. 

4) Dacă raza de acțiune a transmițătorului este scurtată sau dacă indicatorul luminos LED-

ul devine mai slab, înlocuiți și înlocuiți bateria din transmițător. 

5) Controlerul este sensibil la daune, deci nu încercați să-l dezasamblați sau să îl 

dezasamblați singur. Vă rugăm să contactați un profesionist cu experiență și instruit! 

Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj de specialitate. 

Importator; S.M.Power Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 

www.smpower.eu 


