
Manual de instalare și utilizare a alarmei 
auto SMP G7 

 
 

Funcţie Orb Operațiune 
Armare 

 
Apăsați o dată 

Dezarmare 
 

Apăsați o dată 

Închidere (conducere, mod service) 
 

Apăsați o dată 

Deschidere (conducere, mod service) 
 

Apăsați o dată 

Avertizare 
 

Apăsați de două ori 

Armare silențioasă 
 

Apăsați o dată 

Dezarmare silențioasă 
 

Apăsați o dată 

senzorului de bypass 
 

Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 
secunde 

Anti furt 
 

Apăsați de două ori 

Cautare masina 
 

Apăsați o dată 

Căutare silențioasă a mașinii 
 

Apăsați o dată 

Deschiderea portbagajului 
 

Apăsați o dată 

 
Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 
secunde 

Activare antifurt 
prestabilită  

Țineți apăsat timp de 2 secunde 
la aprindere 

Oprire antifurt prestabilită 
 

Țineți apăsat timp de 2 secunde 
la aprindere 

Activarea modului de service 
 

Apăsați o dată pe contact 

Închiderea modului de service 
 

Apăsați o dată 

 

Caracteristici 

1. Armare 
Dacă toate ușile (inclusiv portbagajul și compartimentul motorului) sunt 
închise, apăsați butonul brațului o dată, sirena va suna o dată, indexul va clipi 
o dată, ușile se vor închide, geamurile se vor închide (pentru geamuri 
electrice și ridicătoare de geamuri) în 30 de secunde, indicatorul LED va 
începe să clipească după 5 secunde, indicând că sistemul este armat. 

Sistemul poate fi programat să aibă o întârziere de 30 sau 5 secunde (vezi 
punctul de programare 2) când ușile sunt închise. Dacă vreo ușă nu este 
închisă corect și sistemul se va arma, sirena va suna de trei ori după cinci 
secunde, indexul va clipi de trei ori și sistemul se va arma după 30 de 
secunde. Notă: Dacă apăsați butonul de armare, alarma se va opri și sistemul 
va rămâne armat. 
2. Prost înarmare 
Apăsați butonul de armare silențioasă o dată (dacă toate ușile sunt 
închise), indexul va clipi o dată, ușile se vor închide, geamurile se vor 
închide în 30 de secunde (senzorul va fi apoi disponibil) și LED-ul va începe 
să clipească în 5 secunde pentru a indică faptul că sistemul este armat. 
Notă: Dacă apăsați butonul de armare silențioasă, alarma se va opri și 
sistemul va rămâne armat. 
3. Dezarmare 
Apăsați butonul de dezarmare o dată, sirena va suna de două ori (cu excepția 
modului silentios), indexul 
clipește de două ori, ușile se deschid și indicatorul LED se stinge. Dacă sirena 
sună de trei ori și indexul clipește și de trei ori, sistemul va suna o alarmă în 
timp ce sunteți plecat. Pe baza luminii intermitente a LED-ului, se poate 
determina în ce zonă alarma. 
4. Sistem armat de protecție sub 

a. Dacă sistemul detectează un impact mic, sirena va suna de cinci 
ori, iar indexul va clipi de cinci ori pentru a vă avertiza asupra 
impactului. Cauza. 
b. Dacă sistemul detectează un șoc în mod repetat în decurs de 10 
secunde, sirena va suna timp de 30 de secunde și va fi afișat 
indexul. fulgeră. 
c. Dacă sistemul detectează o ușă deschisă sau o pornire a motorului, 
alarma va suna imediat și alarma va suna timp de 30 de secunde. 
Rămâne armat chiar și după ce alarma este oprită sau oprită. Dacă o zonă 
detectează o alarmă continuă, sistemul va alarma de opt ori și va trece 
peste zona respectivă pentru resuscitare . 



5. Dezarmare cu o cheie 
Dacă telecomanda este pierdută sau deteriorată, apăsați și mențineți 
apăsat butonul de service timp de cinci secunde, sistemul va fi 
dezarmat , iar modurile de armare și alarmă pasivă se vor opri. 
Pentru a reactiva funcțiile, apăsați butonul de dezarmare. 
6. Senzor de impact opriți 
În modul armat, apăsați și mențineți apăsate butoanele de armare și 
dezarmare timp de 3 secunde, sirena va suna de trei ori, iar alarma 
senzorului de șoc va fi ignorată. Apăsați din nou butonul, sirena va suna de 
două ori pentru a indica că ați ieșit din funcție. 
7. Compartiment pentru bagaj deschidere 
Apăsați butonul de eliberare a portbagajului sau țineți apăsat butonul de 
dezarmare timp de două secunde. 
8. Cautare masina 
În modul armat, apăsați butonul de braț o dată, sirena va suna de 
cinci ori și indexul va clipi și de cinci ori pentru a indica poziția mașinii. 
9. Prost căutarea mașinii 
În modul armat, apăsați butonul de armare silențioasă o dată, indexul 
va clipi de cinci ori, dar sirena nu va suna. 
10. Avertizare 
În modul armat, dacă cineva vede pe cineva încercând să vă fure mașina, 
apăsați butonul de braț timp de două secunde, indexul va începe să clipească 
și sirena va suna continuu pentru a-l alerta pe hoț. Această caracteristică 
poate fi folosită și ca ajutor atunci când întâmpinați o situație. Pentru a opri 
alarma, apăsați din nou butonul. 
11. Anti furt 
Dacă cineva încearcă să fure mașina în timp ce conduceți, apăsați butonul de 
alarmă silențioasă (în raza de acțiune), indexul va începe să clipească rapid, 
apăsați din nou butonul, după 15 secunde va suna sirena, va suna timp de 10 
secunde și indexul va suna. clipește de asemenea. Odată ce sirena este 
oprită, motorul se va opri și el (Instalarea releului in caz de). 
Apăsați butonul de dezarmare pentru a ieși din funcție. 
12. Pre-setat anti furt 
Puteți seta dacă funcția este disponibilă sau nu prin programare (vezi punctul 
de programare 2). Dacă conduceți într-o locație periculoasă, puteți intra în 
modul antifurt prestabilit. În timp ce conduceți, apăsați și mențineți apăsate 
butoanele de armare și dezarmare timp de două secunde, sirena va suna o 
dată, LED-ul va clipi lent pentru a indica faptul că funcția este armată. În 
acest caz, dacă cineva încearcă să intre în mașină, LED-ul va începe să 
clipească rapid și după 3 secunde motorul se va opri și sirena va suna 
continuu. Apăsați din nou butoanele, sirena va suna de două ori și LED-ul se 
va stinge pentru a indica că ați părăsit modul. 
13. Usa deschisa avertizare 
Puteți seta dacă funcția este disponibilă sau nu prin programare (vezi 
punctul de programare 1). Când opriți mașina și deschideți una dintre 
uși, indexul va clipi de zece ori pentru a alerta alți șoferi. 
14. Închidere centralizată automată 
Puteți programa ușile să se închidă după două sau cincisprezece secunde 
(vezi punctul de programare 1 ) Notă : Când cineva coboară din mașină 
când apăsați pedala de frână și închideți ușa, ușile se închid când treceți 
la a doua frână. 

15. Mod service 
Puteți seta dacă funcția este disponibilă sau nu prin programare (vezi punctul 
de programare 1). Această caracteristică inhibă sistemul de alarmă pasiv. 
Este foarte util dacă mașina este întreținută. Porniți motorul, apăsați simultan 
butoanele de braț și alarmă silențioasă, sirena va suna o dată, LED-ul se va 
aprinde pentru a indica că sistemul a intrat în modul de service. Toate 
funcțiile vor fi indisponibile, cu excepția închiderii centralizate și a controlului 
portbagajului. Apăsați din nou tastele sau tasta de alarmă silențioasă pentru 
a ieși din funcție. Sirena sună de două ori, LED-ul iese afara. 
16. Memorie 
Dacă sursa de alimentare este oprită (armare, dezarmare, alarmă, 
antifurt presetat, mod service), sistemul va reveni la starea anterioară 
după restabilirea alimentării. 
17. Automat resuscitare 
Puteți seta dacă funcția este disponibilă sau nu prin programare (vezi 
punctul de programare 1). Dacă dezarmați sistemul, dar nu deschideți nicio 
ușă, sistemul se va rearma după 25 de secunde. 
18. Armare pasivă 
Puteți seta dacă funcția este disponibilă sau nu prin programare (vezi punctul 
de programare 1). Daca, la 15 secunde dupa ce ai iesit si inchis toate usile, 
nu ai armat alarma, sirena va suna de trei ori si dupa un minut sistemul se 
va arma in modul silentios, dar usile nu se vor inchide. 
19. Învățarea codului 
La pornire, apăsați imediat butonul de service de patru ori. Sirena va suna 
o dată, apoi apăsați orice buton de pe telecomandă. Sirena sună de două 
ori. Dacă învățarea are succes, sistemul iese din modul. Dacă doriți să 
predați un alt transmițător, repetați procesul de mai sus. 
20. Aburi șterge 
Porniți motorul în termen de un minut de la pornirea contactului și țineți 
apăsat butonul de service timp de zece secunde. Sirena va suna de două ori 
pentru a indica că ștergerea a avut succes. 
Indicator cu LED 

Stare LED Raport 
Clipește încet În modul armat 
Se aprinde În modul service 
Se stinge Când este dezarmat 
Clipește o dată... pauză A simțit o lovitură slabă 
Clipește de două ori... pauză A simțit o lovitură puternică 
Clipește de trei ori... pauză ușii, pachetului sau 

compartimentului motorului 



Programare 
1. Accesarea meniului 1 ( rearmare , avertizare ușă deschisă, armare pasivă, mod de service) a, 

Deschideți ușa (nu vă faceți griji dacă index 
b, Porniți motorul, apoi opriți și porniți din nou 
c, Țineți apăsat butonul de service, LED-ul se va aprinde și se va stinge după trei secunde. Apoi eliberați butonul 
de service, sirena va suna o dată, indicând că ați intrat în meniul 1. 

 
Operațiune Funcţie Indicator LED 
Apăsați armare Resuscitare ON: LED-ul clipește o dată 

OPRIT: LED-ul clipește de 
două ori 

Apăsați dezarmare Avertizare ușă 
deschisă 

ON: LED-ul clipește o dată 
OPRIT: LED-ul clipește de 
două ori 

Apăsați alarma silențioasă Armare pasivă ON: LED-ul clipește o dată 
OPRIT: LED-ul clipește de 
două ori 

Apăsați armare + alarmă silentioasă Mod service ON: LED-ul clipește o dată 

OPRIT: LED-ul clipește de 
două ori 

 
2. Intrați în Meniul 2 (impuls de deschidere a ușii, armare întârziată, antifurt prestabilit, întârziere de blocare 

a ușii). După setarea meniului 1, apăsați și mențineți apăsat butonul de service din nou, LED-ul se va 
aprinde, după trei secunde LED-ul se va stinge, apoi eliberați butonul de service. Sirena va suna de două 
ori pentru a indica că a intrat al 2-lea meniul. 

3. 
Operațiune Funcţie Indicator cu LED 
Apăsați armare Puls de deschidere a ușii O clipire: 0,5 secunde ( usa 

electrica) * 
Două clipiri: 4 secunde 
(uşă pneumatică) 

Apăsați dezarmare Armare întârziată O clipire: 5 secunde* 
Intermitent doi: 35 de 
secunde 

Apăsați alarma silențioasă Antifurt presetat O clipire: ON * 
Două intermitent: OFF 

Apăsați armare + alarmă 
silențioasă 

Întârziere la închiderea ușii O clipire: 15 secunde* 
Două intermitent: 2 secunde 

 
4. Ieșiți din programare: Închideți ușa, sirena va suna timp de o secundă pentru a indica că ați ieșit din programare 

(starea cheii de contact nu este afectată) 
Notă: * indică setările din fabrică 



 
Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj specializat. 
Importator; 
SMPower Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 

 


