
Návod na inštaláciu a obsluhu autoalarmu 
SMP G7 

 
 

Funkcia Orb Prevádzka 
Ozbrojenie 

 
Stlačte raz 

Odzbrojenie 
 

Stlačte raz 

Zatváranie (jazda, servisný režim) 
 

Stlačte raz 

Otváranie (jazda, servisný režim) 
 

Stlačte raz 

POZOR 
 

Stlačte dvakrát 

Tiché zapínanie 
 

Stlačte raz 

Tiché odzbrojenie 
 

Stlačte raz 

Premostenie stráženia snímača 
 

Stlačte a podržte na 3 sekundy 

Proti krádeži 
 

Stlačte dvakrát 

Hľadanie auta 
 

Stlačte raz 

Tiché vyhľadávanie auta 
 

Stlačte raz 

Otváranie kufra 
 

Stlačte raz 

 
Stlačte a podržte na 2 sekundy 

Prednastavená aktivácia 
ochrany proti krádeži  

Podržte 2 sekundy pri 
zapaľovaní 

Prednastavené vypnutie 
proti krádeži  

Podržte 2 sekundy pri 
zapaľovaní 

Aktivácia servisného režimu 
 

Stlačte raz zapaľovanie 

Vypnutie servisného režimu 
 

Stlačte raz 

 

Vlastnosti 

1. Ozbrojenie 
Ak sú všetky dvere (vrátane batožinového priestoru a motorového priestoru) 
zatvorené, stlačte raz tlačidlo ramena, raz zaznie siréna, raz zabliká index, 
dvere sa zatvoria, okná sa zatvoria (v prípade elektrického otvárania okien a 
otvárania okien) 30 sekundách, LED indikátor začne blikať po 5 sekundách, 
čo znamená, že systém je zapnutý. Systém je možné naprogramovať tak, aby 

mal oneskorenie 30 alebo 5 sekúnd (pozri programovací bod 2), keď sú dvere 
zatvorené. Ak niektoré dvere nie sú správne zatvorené a systém sa zapne, 
siréna zaznie trikrát po piatich sekundách, index trikrát zabliká a systém sa 
zapne po 30 sekundách. Poznámka: Ak stlačíte tlačidlo aktivácie, alarm sa 
zastaví a systém zostane zapnutý. 
2. Nemý vyzbrojovanie 
Stlačte raz tlačidlo tichého stráženia (ak sú všetky dvere zatvorené), 
ukazovateľ raz zabliká, dvere sa zatvoria, okná sa zatvoria do 30 sekúnd 
(snímač bude potom k dispozícii) a LED dióda začne blikať do 5 sekúnd. 
indikujú, že systém je aktivovaný. 
Poznámka: Ak stlačíte tlačidlo tichého zapnutia, alarm sa zastaví a 
systém zostane strážený. 
3. Odzbrojenie 
Stlačte raz tlačidlo vypnutia, siréna zaznie dvakrát (okrem tichého režimu), index 
dvakrát zabliká, dvere sa otvoria a LED kontrolka zhasne. Ak siréna zaznie 
trikrát a index tiež trikrát zabliká, systém počas vašej neprítomnosti spustí 
alarm. Na základe blikania LED sa dá určiť, v ktorej zóne sa nachádza alarm. 
4. Ochranný ozbrojený systém pod 

a. Ak systém zaznamená malý náraz, siréna zaznie päťkrát a index 
päťkrát zabliká, aby vás upozornil na náraz. príčina. 
b. Ak systém do 10 sekúnd opakovane zaznamená výboj, siréna 
bude znieť 30 sekúnd a zobrazí sa index. bliká. 
c. Ak systém zaznamená otvorené dvere alebo naštartovanie motora, 
alarm sa spustí okamžite a alarm bude znieť 30 sekúnd. Zostane zapnuté 
aj po zastavení alebo zastavení alarmu. Ak zóna zaznamená nepretržitý 
alarm, systém spustí alarm osemkrát a preskočí na túto zónu na 
resuscitáciu . 



5. Odzbrojenie s kľúčom 
Ak dôjde k strate alebo poškodeniu diaľkového ovládača, stlačte a 
podržte servisné tlačidlo na päť sekúnd, systém sa deaktivuje a 
režimy stráženia a pasívneho poplachu sa vypnú. Ak chcete znova 
aktivovať funkcie, stlačte tlačidlo deaktivácie. 
6. Nárazový snímač vypnúť 
V režime stráženia stlačte a podržte tlačidlá na zapnutie a vypnutie stráženia 
na 3 sekundy, siréna zaznie trikrát a alarm snímača otrasov bude ignorovaný. 
Opätovným stlačením tlačidla siréna zaznie dvakrát, čo znamená, že ste 
opustili funkciu. 
7. Batožinový priestor otvorenie 
Stlačte tlačidlo uvoľnenia kufra alebo podržte tlačidlo deaktivácie dve sekundy. 
8. Hľadanie auta 
V stráženom režime stlačte raz tlačidlo aktivácie, siréna zaznie päťkrát 
a index päťkrát zabliká, aby naznačil polohu auta. 
9. Nemý vyhľadávanie áut 
V režime stráženia stlačte raz tlačidlo tichého zapnutia, ukazovateľ 
päťkrát zabliká, ale siréna nezaznie. 
10. POZOR 
Ak v režime stráženia niekto uvidí niekoho, kto sa pokúša ukradnúť vaše 
auto, stlačte tlačidlo na dve sekundy, ukazovateľ začne blikať a siréna bude 
nepretržite znieť, aby upozornila zlodeja. Túto funkciu je možné použiť aj ako 
pomôcku, keď sa ocitnete v nejakej situácii. Ak chcete budík vypnúť, znova 
stlačte tlačidlo. 
11. Proti krádeži 
Ak sa niekto pokúsi ukradnúť auto počas jazdy, stlačte tlačidlo tichého alarmu 
(v dosahu), index začne rýchlo blikať, stlačte tlačidlo znova, po 15 sekundách 
zaznie siréna, bude znieť 10 sekúnd a index bude tiež bliká. Po stíšení sirény 
sa zastaví aj motor (Inštalácia relé v prípade). 
Funkciu ukončíte stlačením tlačidla deaktivácie. 
12. Prednastavené proti krádeži 
Či je funkcia dostupná alebo nie, môžete nastaviť programovaním (pozri 
programovací bod 2). Ak jazdíte na nebezpečnom mieste, môžete vstúpiť do 
prednastaveného režimu ochrany proti krádeži. Počas jazdy stlačte a podržte 
tlačidlá na aktiváciu a deaktiváciu na dve sekundy, siréna raz zaznie, LED 
dióda bude pomaly blikať, čím signalizuje, že funkcia je zapnutá. V takom 
prípade, ak sa niekto pokúsi dostať do auta, LED dióda začne rýchlo blikať a 
po 3 sekundách sa motor zastaví a siréna bude znieť nepretržite. Znova 
stlačte tlačidlá, siréna dvakrát zaznie a LED dióda zhasne, čo znamená, že 
ste opustili režim. 
13. Dvere otvorené POZOR 
To, či je funkcia dostupná alebo nie, môžete nastaviť naprogramovaním 
(pozri programovací bod 1). Keď zastavíte auto a otvoríte jedny z 
dverí, index desaťkrát zabliká, aby upozornil ostatných vodičov. 
14. Automatické centrálne zamykanie 
Dvere môžete naprogramovať tak, aby sa zavreli po dvoch alebo 
pätnástich sekundách (pozri programovací bod 1 ) Poznámka : Keď 
niekto vystúpi z auta, keď stlačíte brzdový pedál a zatvoríte dvere, dvere 
sa zatvoria, keď použijete druhú brzdu. 
15. Servisný režim 
To, či je funkcia dostupná alebo nie, môžete nastaviť naprogramovaním 

(pozri programovací bod 1). Táto funkcia blokuje pasívny poplachový systém. 
Je to veľmi užitočné, ak je auto servisované. Naštartujte motor, stlačte 
súčasne tlačidlá ramena a tichého alarmu, siréna raz zaznie, LED dióda sa 
rozsvieti, čo znamená, že systém vstúpil do servisného režimu. Všetky 
funkcie budú nedostupné okrem centrálneho zamykania a ovládania kufra. 
Opätovným stlačením tlačidiel alebo tlačidla tichého budíka funkciu ukončíte. 
Siréna zaznie dvakrát, LED dióda ide von. 
16. Pamäť 
Ak je vypnuté napájanie (zapnutie, vypnutie, alarm, prednastavená 
ochrana proti krádeži, servisný režim), systém sa po obnovení napájania 
vráti do predchádzajúceho stavu. 
17. Automaticky resuscitácia 
To, či je funkcia dostupná alebo nie, môžete nastaviť naprogramovaním 
(pozri programovací bod 1). Ak deaktivujete systém, ale neotvoríte žiadne 
dvere, systém sa po 25 sekundách znova zapne. 
18. Pasívne vyzbrojenie 
To, či je funkcia dostupná alebo nie, môžete nastaviť naprogramovaním 
(pozri programovací bod 1). Ak do 15 sekúnd po vystúpení a zatvorení 
všetkých dverí nezapnete alarm, siréna zaznie trikrát a po minúte sa systém 
zapne v tichom režime, ale dvere sa nezatvoria. 
19. Učenie kódu 
Pri zapaľovaní ihneď štyrikrát stlačte servisné tlačidlo. Siréna zaznie raz, 
potom stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači. Siréna zaznie 
dvakrát. Ak je učenie úspešné, systém opustí režim. Ak chcete naučiť ďalší 
vysielač, zopakujte vyššie uvedený postup. 
20. hmla vymazať 
Naštartujte motor do jednej minúty od naštartovania zapaľovania a podržte 
servisné tlačidlo na desať sekúnd. Siréna zaznie dvakrát, čo znamená, že 
vymazanie bolo úspešné. 
LED indikátor 

Stav LED správa 
Pomaly bliká V ozbrojenom režime 
Zapne sa V servisnom režime 
Vypne sa Pri odzbrojení 
Raz zabliká ... pauza Zacítil slabý úder 
Dvakrát zabliká ... pauza Pocítil silnú ranu 
Trikrát zabliká ... pauza detekcia dverí, balíka alebo 

motorového priestoru 



Programovanie 
1. Vstup do Menu 1 ( opätovné zapnutie stráženia, výstraha pri otvorených dverách, pasívne 

zapnutie stráženia, servisný režim) a, Otvorte dvere (nerobte si starosti , ak index 
b, Naštartujte motor, potom zastavte a znova naštartujte 
c, Stlačte a podržte servisné tlačidlo, LED sa rozsvieti a po troch sekundách zhasne. Potom uvoľnite servisné 
tlačidlo, siréna raz zaznie, čo znamená, že ste vstúpili do menu 1. 

 
Prevádzka Funkcia LED indikátor 
Stlačte aktiváciu Resuscitácia ON: LED blikne raz 

OFF: LED blikne dvakrát 
Stlačte deaktivovať Upozornenie 

na otvorené 
dvere 

ON: LED blikne raz 
OFF: LED blikne dvakrát 

Stlačte tichý budík Pasívne 
vyzbrojenie 

ON: LED blikne raz 
OFF: LED blikne dvakrát 

Stlačte aktivácia + tichý alarm Servisný režim ON: LED blikne raz 

OFF: LED blikne dvakrát 
 

2. Vstúpte do Menu 2 (impulz otvárania dverí, oneskorené zapnutie stráženia, prednastavená ochrana proti 
krádeži, oneskorenie uzamknutia dverí). Po nastavení menu 1 znova stlačte a podržte servisné tlačidlo, 
LED sa rozsvieti, po troch sekundách LED zhasne, potom servisné tlačidlo uvoľnite. Siréna zaznie dvakrát, 
čo znamená, že vstúpil druhý Ponuka. 

3. 
Prevádzka Funkcia LED indikátor 
Stlačte aktiváciu Pulz otvárania dverí Jedno bliknutie: 0,5 

sekundy (elektrické dvere) 
* 
Dve bliknutia: 4 sekundy 
(pneumatické dvere) 

Stlačte deaktivovať Oneskorené zapnutie Jeden záblesk: 5 sekúnd * 
Blikanie dva: 35 sekúnd 

Stlačte tichý budík Prednastavená ochrana proti 
krádeži 

Jedno bliknutie: ON* 
Blikajúce dve: OFF 

Stlačte aktivácia + tichý alarm Oneskorenie zatvárania dverí Jeden záblesk: 15 sekúnd * 

Blikanie dva: 2 sekundy 

 
4. Ukončite programovanie: Zatvorte dvierka, siréna zaznie na jednu sekundu, čo znamená, že ste ukončili 

programovanie (stav kľúča zapaľovania nie je ovplyvnený) 
Poznámka: * označuje výrobné nastavenia 

 



 
Záruka je podmienená montážou v odbornom servise. 
dovozca; 
SMPower Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 

 


