
Návod na použitie autoalarmu SMP G9 
 

1. stráženie; 
 Raz stlačte tlačidlo , dvere sa zatvoria, siréna zaznie raz, indexy raz zablikajú a 
LED začne tiež blikať. Po 5 sekundách bude systém zapnutý. 
2. odzbrojenie; 
 Stlačte raz tlačidlo , siréna zaznie dvakrát (s výnimkou tichého poplachového 
režimu) a indexové svetlá dvakrát zablikajú. To znamená, že systém opustil režim 
stráženia. Dvere je možné otvoriť, LED nesvieti. 
3. Tiché zapnutie stráženia; 
 Stlačte tlačidlo , dvere sa zamknú, indexy raz zablikajú, LED sa rozsvieti. Po 3 
sekundách sa aktivuje tichý režim budenia. 
4. Vyhľadávanie vozidiel / panika; 
a) Tlačidlo vyhľadávania vozidla / panika: V deaktivovanom režime stlačte tlačidlo 

, spustí sa alarm a indikátory budú blikať. Funkciu zastavíte opätovným 
stlačením tlačidla . 

b) Alarm: Počas jazdy stlačte tlačidlo , indexy začnú blikať sirénou. Táto 
funkcia umožňuje odoslať tiesňové volanie. Stav môžete ukončiť opätovným 
stlačením tlačidla . 
5. Automatické centrálne zamykanie; 
a) keď motor nebeží, dvere sa automaticky uvoľnia zo zámku 
b) ak 15 sekúnd po naštartovaní zabrzdíte brzdu, systém centrálneho zamykania 
sa aktivuje automaticky 
c) počas jazdy stlačením tlačidla  /  uzamknite systém centrálneho 
zamykania. Ak stlačíte tlačidlo , zámok sa uvoľní. 
6. LED indikátor; 
Keď je systém zapnutý, LED dióda pomaly bliká, tento blesk sa zrýchli, keď 
nastane alarm. 
7. snímač nárazu; 
 Citlivosť senzora sa dá nastaviť pomocou náhradného merača. Po inštalácii vždy 
skontrolujte správne nastavenie! 
8. Pripomenutie otvorených dverí; 
 Ak dvere nie sú správne zatvorené, systém signalizuje, že sa spustí zvukový signál 
trikrát a systém centrálneho zamykania je aktivovaný. Ak sa dvere nezatvoria 
správne, zaznie nový alarm. 
9. Automatická spätná väzba; 

 Ak neotvoríte dvere 25 sekúnd po deaktivácii systému, systém sa automaticky 
znovu zapne z dôvodu možného nesprávneho odzbrojenia. 
10. Elektrický a pneumatický zámok (predvolený továrenský elektrický zámok) Po 
odpojení napájania z hlavnej jednotky vymeňte prepojku vo vnútri ovládacieho 
panela. 
11. diaľkové otváranie batožinového priestoru; 
a) v prípade, že máte vysielač so štyrmi tlačidlami: V deaktivovanom stave stlačte 
a podržte tlačidlo  na 3 sekundy. 
b) Ak máte diaľkové ovládanie s piatimi tlačidlami: Ak systém nie je zapnutý, 
stlačením tlačidla  otvorte batožinový priestor. 
12. učenie sa kódu; 
V prípade, že vysielače nefungujú správne alebo sú stratené, máte možnosť 
priradiť ďalší k ústredni. Ak je systém deaktivovaný a dvere sú zamknuté, stlačte 
brzdu a potom dvere otvorte. Otočte kľúč trikrát (z polohy OFF do polohy ON, 
nakoniec ho nechajte v polohe ON. Stlačením a podržaním ľubovoľného tlačidla 
na novom vysielači budete po 3 sekundách počuť tri pípnutia. To znamená, že ste 
zariadenie úspešne spárovali s ovládacím panelom. (Pozor! túto operáciu 
vykonajte do 5 sekúnd, inak sa systém automaticky vráti do odzbrojeného 
režimu.) Rovnakú operáciu musíte opakovať, aby ste naučili ďalšie vysielače. 
13. ochrana proti krádeži; 
Počas jazdy stlačte tlačidlo , indexy budú blikať. Potom do 5 sekúnd stlačte 
tlačidlo a systém prejde do režimu ochrany proti krádeži. Indexy blikajú, potom o 
15 sekúnd neskôr sa motor zastaví a zaznie siréna. Režim ochrany proti krádeži 

ukončíte stlačením tlačidla . 
14. Núdzové zastavenie; 
Funkcia núdzového zastavenia je výhodná v prípade straty alebo nesprávneho 
fungovania vysielača. Keď je systém zapnutý, kľúč umiestnite na ACC, otočte 
kľúčom z polohy OFF do polohy ON do 10 sekúnd. Týmto sa systém odzbrojí. 
 
Záruka je podmienená inštaláciou v odbornom servise. 
 
Dovozcu: S.M.Power Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15., 
www.smpower.hu 



 


