
SMP 212 KÖZPONTIZÁR SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA 

Funkciók 

 1. Zárás: Nyomja le a gombot a távadón, az indexek ekkor egyszer felvillannak, a 

sziréna egyet csippan — az ajtók lezárnak  

2. Nyitás: Nyomja le a gombot a távadón, az indexek kétszer felvillannak a sziréna 

kétszer csippan — az ajtók kinyitnak. (Néma üzemmódban a sziréna nem szólal meg.)  

3. Néma üzemmód: Nyomja le a  gombot a távadón, az irányjelző lámpák felvillanak-a 

sziréna néma marad, a központizár aktiválódik.  

4. Autókeresés: A gomb lenyomásával az autókeresési módot kapcsolhatja be. Az 

indexek felvillanása és a sziréna megszólalása segíti a jármű megtalálását. (Néma 

üzemmódban a sziréna nem szólal meg, csak az indexek villognak.) 

5. Csomagtér nyitás: Tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig vagy nyomja le a  

gombot a távadón, ekkor a csomagtartó ( szolenoid egység esetén ) kinyílik.  

6. Kódtanítás: Helyezze áram alá, majd nyissa fel a központi egység fedelét! Nyomja meg 

egyszer az ott található mikrokapcsolót! Ekkor a rendszer belép a kódtanítási módba. 

Ezután nyomjon le bármilyen gombot a távadón. Az index felvillan, ami azt jelenti, hogy az 

első távadót sikeresen párosította. Ismételje meg ezt a műveletet a további távadó 

tanításához. Legfeljebb 4 távadó párosítható, az ötödik megkezdett tanítással törli a 

régebbit. 

7. Elektronikus/Pneumatikus központizár opció A jumper JP 1-en kell beállítani a 3.5S 

helyzetet, amennyiben pneumatikus a központizár. Ha pedig elektronikus zárról van szó, 

válassza a 0.5S pozíciót. Gyári beállításként az elektronikus zár adott.  

Technikai paraméterek:  

1)Működési feszültség: 12 V±3V  

2)Rugalmasság: 18mm±lmm 

3)Húzóerő: 32N±4N  

4)Működési hőmérséklet: -30°C - +80°C  

5)Áramerősség: max.8lmA 

 6)Elettartam: 10.000 alkalom  

 

Megjegyzés:  

1) A beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a központizár szett biztosan beszerelhető 

az autójába.  

2) Beszerelés után több alkalommal húzza fel és engedje le az ablakokat, ezáltal 

ellenőrizve, hogy azok nem karcolódnak.  

3) Ne tegye a vezérlőt és a távadót vízbe, ne érje azokat nedvesség vagy közvetlen 

napfény.  

4) Amennyiben a távadó hatótávolsága lerövidül vagy a visszajelző LED fénye halványabb 

lesz, cseréljen, cseréltessen elemet a távadóban.  

5) A vezérlő sérülésre érzékeny, ezért ne kísérelje meg saját maga szétszerelni vagy 

szétszedni azt. Kérjük, forduljon tapasztalt, képzett szakemberhez!  

A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés. 

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

www.smpower.eu 


