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Inleiding

Hoofdkabel 
OBD-connector 

Poort batterijoplader 

USB-poort

Standaard

Aan/uit -knop

Koptelefoon 
aansluiting

USB-poort

Smart Aerial -poort

Verbindingen

Dank u wel voor uw aankoop.  

Smart Pro behoort tot de nieuwste generatie handzame, draagbare sleutelprogrammeerapparaten van Advanced 
Diagnostics en bouwt voort op het succes van de MVPPro, AD100Pro & TCodePro diagnostische systemen. De Smart 
Pro is uitgerust met 2GB RAM en 32GB SSD aan opslagruimte en een Quad Core ARM®-processor voor sneller 
programmeren en bevat bovendien voertuigdatacontent van Info Quest, de online databank van Advanced Diagnostics 
waarin meer dan 5000 voertuigmodellen wereldwijd zijn opgenomen. Het 10,1 inch grafisch aangestuurde 
kleurenaanraakscherm biedt een betere intuïtieve manier om sleutels te programmeren door middel van een 
eenvoudige, stapsgewijze procedure. Smart Pro maakt verbinding met de OBD-poort van het voertuig via de geleverde 
hoofdkabel om autosleutels en afstandsbedieningen voor de meeste merken en modellen wereldwijd te programmeren. 
Het apparaat kan de geselecteerde foutcodes lezen en verwijderen, sleutels programmeren, pincodes lezen, naast 
eventuele andere  functies die voor dat specifieke voertuigsysteem mogelijk zijn. De Smart Pro kan worden geüpdatet 
via wifi of een USB-verbinding met een computer.

Ledlampjes

Smart Aerial 
-poort
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Inhoud verpakking

• Smart Pro-apparaat     (AD2000)
• OBD-hoofdkabel      (ADC2000)
• Gedrukt exemplaar snelle installatiegids (OMP2000)
• Voedingskabel       (ADC2008)
• AC/DC-voedingsvoorziening   (ADC2006)
• Beschermkapje      (ADC2002)
• USB-kabel       (ADC2004)
• Kabeladapter 50-pins naar 25-pins   (ADC2001)
• Digitale bedieningshandleiding USB-stick  (OMP2001)

De artikelen die bij het toestel worden geleverd en eventuele aanwezige accessoires kunnen verschillen 
afhankelijk van de regio of serviceprovider. 

De geleverde artikelen zijn alleen voor dit apparaat ontwikkeld en kunnen wellicht niet voor andere appa-
raten worden gebruikt.

Vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

U kunt extra accessoires bij uw plaatselijke distributeur kopen. Controleer vóór aankoop dat deze met het 
apparaat gebruikt kunnen worden.

Gebruik alleen Advanced Diagnostics-accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan 
problemen en storingen veroorzaken die buiten de garantie vallen
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Aan/uit-knop

Led-status 
De Smart Pro heeft drie ledlampjes die aangaan bij inschakeling. Bij het opstarten zal de rode led eerst 
knipperen. 

Groene led  langzaam – aan het opstarten, in werking 
Groene led knippert snel 
Rode led knippert één keer – aan het opstarten/uitschakelen
Rode led brandt langer dan 10 seconden – Hardwarefoutmelding (neem contact op met distributeur) 
Gele led brandt continu - batterij volledig opgeladen 
Gele led knippert - batterij is aan het opladen 

Opmerking: Als de groene led niet aangaat tijdens het opstarten en de rode led slechts kort aangaat, is de 
batterij leeg en moet deze via de AC/ DC-stroomvoorziening opgeladen worden.  
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Automatisch uitschakelen 
Om energie te besparen, schakelt de Smart Pro zichzelf automatisch uit als het scherm 15 minuten niet is 
aangeraakt.

In/uitschakelen
Voordat u de Smart Pro inschakelt, moet de Smart Pro op een netvoedingsbron aangesloten zijn via een 
AC/DC-voedingsvoorziening. Druk vervolgens de aan/uit-knop drie seconden lang in en laat de knop weer los. 

De ledlampjes gaan knipperen en het aanraakscherm gaat aan en toont het wachtwoordscherm. 

Om de Smart Pro uit te schakelen houdt u de aan/uit-knop ingedrukt tot u het uitschakelingsbericht op het 
scherm ziet. 



Welkom 
Wanneer de Smart Pro voor de eerste keer ingeschakeld wordt, wordt u door een installatieprocedure 
geleid
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Registreren via wifi
Registratie van de Smart Pro is mogelijk via wifi of door een USB-kabel te verbinden tussen uw computer 
en Smart Pro.

Bestaande AD-gebruikers 
Bestaande AD- gebruikers kunnen  linksbovenop de op 
het tabblad klikken en zich zo aanmelden op hun 
account.

Nieuwe AD-gebruikers 
Nieuwe AD-gebruikers kunnen zich registreren op de 
Smart Pro of op de AD-lader. Na het invullen van alle 
verplichte velden zult u een accountactiverings-mail 
ontvangen waarop u moet klikken om de account te 
activeren.
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Wifi geselecteerd
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Registreren via PC

PC geselecteerd

AD-lader

Ga naar de website van Advanced 
Diagnostics om de AD-loader via het 
Downloads-gedeelte te downloaden.



Licentieovereenkomst
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U wordt gevraagd om het Advanced Diagnostics-licentieovereenkomst te accepteren. 

U dient de algemene voorwaarden te accepteren voor u verder gaat. 



Het scherm ontgrendelen
Om het scherm te ontgrendelen dient u het wachtwoord dat bij de Smart Pro is verstrekt in te voeren. Het 
wachtwoord is afgedrukt op de USB-stick van creditcard-formaat. De gebruikershandleiding is ook op deze 
USB-stick geplaatst, die zich in de linkergleuf van de draagtas bevindt. 

Ongeldig wachtwoord ingevoerd – Testvergrendeling 
Smart Pro zal gedurende een minuut op slot gaan als vijf keer een ongeldig wachtwoord ingevoerd wordt. 
Als meerdere keren een ongeldig wachtwoord wordt ingevoerd, dan wordt deze tijd langer.  
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Homescherm

Voertuigaccuspanning 
weergegeven indien 
verbonden met een 
voertuig

Status 
voertuigverbinding

Status wifi-signaal

Smart Pro-batterij
Status

Tijd
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Kies uw taal
Smart Pro zal in de geselecteerde taal worden weerge-
geven. (Niet alle content zal in de geselecteerde taal 
vertaald of weergegeven worden).

 Instellingen • Wifi
• Regio
• Taal
• Gebruiker
• Weergave
• Algemeen

Wifi 

Regio

Taal

Gebruiker

Weergave

Wifi
Selecteer en maak verbinding met uw wifi-netwerk vanuit 
het dropdownmenu. Indien nodig wordt er gevraagd om  
een wifi-wachtwoord in te geven. Wifi-tethering/personal 
hotspots worden ondersteund.

Filter de voertuigdatabank op regio 
Geef de Smart Pro toestemming om de aangegeven regio 
als standaard in te stellen indien nodig. Tijdens het zoeken 
naar het voertuig kunnen er extra regio's geselecteerd 
worden.  

Display 
Pas de helderheid van Smart Pro aan via een schuifbalk 
of verander de achtergrond voor het homescherm. De 
tijdszone kan ook via weergave ingesteld worden. 

Gebruikersaccount 
De gebruikersnaam en wachtwoordgegevens van de 
gebruikersaccount worden in de Smart Pro opgeslagen.  
U hoeft niet elke keer dat uw apparaat aangezet wordt in 
te loggen op uw account.  
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General

Algemeen
Algemene informatie over de Smart Pro en batterijstatus

Algemeen



Voertuigselectie

• Overzichtslijst

Voertuigselectie is mogelijk via lijstweergave of via een rasterweergave. Om tussen de lijst- en rasterweer-
gave te schakelen, klikt u op de iconen linksboven. 

Overzichtslijst Rasterweergave

Regio filter Voertuigenlijst

Voertuigfoto's Voertuiginformatie
13

• Rasterweergave



Programmeren

Programmeren kan pas geselecteerd worden als er een voertuig geselecteerd is. Zodra er een voertuig is 
geselecteerd, wordt het icoon selecteerbaar als de gebruiker teruggaat naar het homescherm. De 
sleutelprogrammeerprocedure is  vereenvoudigd met stapsgewijze scherminstructies voor een moeiteloze 
bediening.

Selecteerbare 
voertuigfuncties: 
indien verbonden 
met het voertuig.
 
(Functielijst varieert 
afhankelijk van het 
geselecteerde merk & 
model)

Terug naar 
Home

Terug naar voertuig-
infoscherm 

Geprogrammeerde 
sleutels

Sleutels 
programmeren
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Ververs 
scherm 
icoon

Start 
procedure 

Stop 
procedure 



Mijn vorige voertuigen

Mijn vorige voertuigen laat de gebruiker vaker geprogrammeerde voertuigen toevoegen en opslaan in de 
lijst met favoriete voertuigen in de Mijn vorige voertuigen-optie die op het homescherm te zien is. 

De 20 laatste geprogrammeerde voertuigen zullen automatisch worden opgeslagen in Mijn vorige 
voertuigen en deze kunnen indien nodig verwijderd worden
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Mijn favorieten



Updaten via wifi *

Updaten via computerverbinding (USB-kabel)

Updates 

Opmerking: Een klein getal zal automatisch boven het updates- icoon verschijnen op het 
homescherm dat het aantal beschikbare updates zal aangeven. 

Volg de volgende stappen voor het downloaden of updaten van nieuwe software. 

Zorg ervoor dat Smart Pro van stroom voorzien wordt door het AC/DC-netadapter en de stekker in een stop-
contact zit. 

Stap 1. De Smart Pro aanzetten  
Stap 2. Voer uw wachtwoord in  
Stap 3. Zorg dat er wifi-verbinding is 
Stap 4. Selecteer ‘Updates’ in het homescherm 
Stap 5. Selecteer de updates of software die u wilt uploaden naar de Smart Pro 
Stap 6. Klik op start update 
Stap 7. Smart Pro zal de nieuwe software of update automatisch downloaden  
Stap 8. Na afronding moet de Smart Pro misschien opnieuw opgestart worden. 

Voor het downloaden of updaten van nieuwe software volgt u de volgende stappen.  

Zorg ervoor dat Smart Pro stroom krijgt van de AC/DC-netadapter en de stekker in het stopcontact zit. 

Stap 1. Zet de Smart Pro aan
Stap 2. Voer uw wachtwoord in  
Stap 3. Zorg dat de Smart Pro met een USB-kabel op de computer aangesloten is 
Stap 4. Selecteer de updates of software die u naar de Smart Pro wilt uploaden op de lader. 

Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig te updaten omdat de voertuiginformatiedatabank voort-
durend aangevuld wordt.  

*indien beschikbaar
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OBD (European On-Board Diagnostics)

De OBD-functie kan de emissie-gerelateerde foutcodes lezen en verwijderen in het 
motormanagementsysteem van het voertuig. 

De volgende onderdelen worden door het EOBD gemonitord.

Benzinemotoren:

Katalysator 
Zuurstofsensor 
Detectie ontstekingsfouten 
Afstelling mengsel
Continuïteit verdampingsemissiecontrolesysteem
Andere onderdelen die aan het MMS gekoppeld zijn, die bij uitvallen emissies voorbij de 
grenswaarden zouden veroorzaken

Dieselmotoren:

Katalysator 
Deeltjesfilter 
Elektronische brandstoftoevoersysteem 
Andere onderdelen die aan het MMS gekoppeld zijn, die bij uitvallen emissies voorbij de 
grenswaarden zouden veroorzaken
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Mijn Smart Pro-verbruiksplannen

• Pay-as-you-go 
• Unlimited Token Plan (UTP/ongelimiteerd aantal eenheden) 
• Software kopen

Pay-as-you-go 

24-uurs UTP-bundel x 5 
Eenhedenbundels zijn verkrijgbaar via uw distributeur

Smart Pro-autosleutelprogrammeur kan gebruikt worden met de volgende gebruiksopties die zichtbaar 
worden door op het My Smart Pro-icoon op het homescherm te klikken.

Software kopen 

Afzonderlijke software kopen 
Softwarepakket 

Unlimited Token Plan (UTP) 

1 maand UTP - 100% AD-software-dekking 
12 maanden UTP - 100% AD-software-dekking

Smart Pro Hybride Modus
(beste optie voor flexibiliteit) 

Smart Pro kan als hybride sleutelprogrammeur gebruikt worden door UTP of eenheden te combineren met 
softwaremodules of bundels. Wij raden deze optie aan voor gebruikers die van een flexibele oplossing houden. 

Koop 24-uurs UTP (bundel van 5 eenheden): Onbeperkt tijdsgebruik 5x 24 uur afzonderlijk gebruik.
Wordt geactiveerd wanneer het eerste voertuig geprogrammeerd wordt

OF 
Koop bundels  eenheden & combineer en gebruik deze met software die u NIET aangeschaft heeft. Zo kunt u  
tijdelijk 100% dekking krijgen voor het programmeren van sleutels en afstandbedieningen.
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Transponderidentificatie 
Smart Aerial noodzakelijk  

Opzoeken transponder ID’s (identificatie) en transponderproductie wanneer Smart Aerial 
verbonden is met de Smart Pro.
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Transponderproductie 
Smart Aerial noodzakelijk 



Verlopen UTP 

Voorbeeld verlopen Smart Pro UTP.
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Bericht verlopen/verlengen UTP 

Smart Pro zal een bericht weergeven als uw abonnement bijna afloopt.
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Als Ja is geselecteerd, verschijnt het volgende bericht.

Als Nee is geselecteerd, zal de UTP automatisch op de ingestelde datum verlopen.



FAQ

Kan ik altijd upgraden van pay-as-you-go-eenheden naar UTP of naar het kopen van software?
JA.

Als ik softwaremodules of -pakketten heb gekocht, kan ik dan overstappen naar een 1- of 12-maands 
UTP-abonnement? 
Ja, de software die u al eerder aangeschaft heeft, blijft beschikbaar op de Smart Pro.

Hoeveel eenheden worden in mindering gebracht voor het programmeren van sleutels? 
1 eenheid per procedure in de meeste gevallen, tenzij u de softwaremodule aangeschaft heeft: in dat 
geval worden er geen eenheden in mindering gebracht. 

Kan Smart Pro pincodes lezen voor de meeste merken en modellen van auto's wereldwijd? 
Ja, via uw distributeur. 

Is er technische ondersteuning beschikbaar als ik hulp nodig heb? 
Ja, via uw distributeur. 

Hoe lang gaat de batterij mee?
Indien deze op het voertuig is aangesloten, zal Smart Pro stroom uit het voertuig gebruiken. 
Zonder verbinding met het voertuig of de AC/DC-stroomvoorziening, zal de batterij onafhankelijk 2,5 
uur mee gaan. 

Hoe vaak moet ik de Smart Pro opladen? 
We raden opladen aan wanneer hij niet in gebruik is, totdat de batterij volledig is opgeladen, of 
totdat het gele lampje continu brandt.

Wat gebeurt er als de batterij leeg raakt?
Verbind de AC/DC-netadapter met de Smart Pro en stop de stekker in het stopcontact om de Smart 
Pro-batterij op te laden. 

Werkt de Smart Pro met een lege batterij? 
Ja, indien aangesloten op een voertuig of de AC/DC-stroomvoorziening. 

Moet ik de batterij volledig ontladen voordat ik hem oplaad? 
Nee 

Hoe voeg ik meer eenheden toe?
Neem contact op met uw distributeur om eenheden aan te schaffen. De distributeur zal de eenheden 
toevoegen aan de Smart Pro-eenhedenbank in de AD-lader. Verbind de Smart Pro met de AD-lader 
en download de eenheden naar uw Smart Pro. 

Wanneer begint mijn 24-uurs UTP? 
De 24-uurs UTP-periode begint op het moment dat u het eerste voertuig programmeert. 

Geeft de Smart Pro spanning af via de OBD-poort?
Nee 

Wat moet ik doen als het scherm bevriest? 
Om een harde reset uit te voeren, houd de aan/uit-knop tien seconden ingedrukt totdat het rode 
ledlampje oplicht. Laat de knop dan los.
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Overzicht instructie-icoontjes
Bestudeer de iconen in deze handleiding voordat u begint:

Waarschuwing - situaties die letsel bij uzelf of anderen kunnen veroorzaken

Opmerking - opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Opgelet - situaties die schade aan uw toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken
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Gebruik geen beschadigde voedingskabels of stekkers, of losse elektrische stopcontacten.

Buig of beschadig de kabel van de oplader niet.

Laat het apparaat, de oplader of de batterij niet vallen en voorkom plotselinge schokken en stoten.

Laad het apparaat niet op met opladers met AC/DC-stroomvoorziening die niet door de fabrikant goed 
zijn gekeurd.

Berg uw apparaat niet in zeer warme of koude plaatsen op. Gebruik uw toestel op -5 °C tot 40 °C.

Stel uw apparaat niet gedurende langere tijd aan direct zonlicht bloot. 

Berg uw apparaat niet in de buurt van magnetische velden op: de batterij kan slecht gaan functioner-
en of  de lading verliezen door blootstelling aan magnetische velden.

Berg uw apparaat niet op in de buurt van kachels, magnetronovens, hete kooktoestellen of een 
omgeving met hoge druk omdat de batterij kan lekken of uw apparaat oververhit kan raken en brand 
kan veroorzaken.

Gebruik van het aanraakscherm

Algemene veiligheidsmaatregelen

 Basisacties voor het gebruik van het aanraakscherm.

Laat uw aanraakscherm niet in contact met andere elektrische apparatuur komen.
Elektrostatische ontladingen kunnen storingen van het aanraakscherm veroorzaken.

Druk niet met scherpe voorwerpen op het aanraakscherm. Dit kan het aanraakscherm beschadigen 
en storing op het scherm veroorzaken.

Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact met vloeistoffen komt. Het aanraakscherm 
kan onder vochtige omstandigheden of bij blootstelling aan vloeistoffen storingen gaan 
vertonen.

Als het aanraakscherm langere periodes niet wordt gebruikt, kan dit resulteren in nabeelden 
(scherminbranding) of beeldschaduwen.
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Volg de volgende stappen om de batterij te 
installeren: 

1. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven 
van het klepje van het batterijvak aan de achterkant 
van de Smart Pro los te maken.

Volg de volgende stappen om de batterij te installeren: 

1. Schakel de Smart Pro uit en ontkoppel deze van het voertuig of de AC/DC-stroomvoorziening. 
 
2. Schroef de twee kruiskopschroeven van het batterijvakje los.
 
3. Verwijder de klep volledig. 

4. Maak de batterij los door de knop van de vergrendeling in te drukken en het uit de contrasteker te trekken.

5. Verwijder de batterij.

Batterij aansluiten

Batterij verwijderen

2. Sluit de connector aan en zorg ervoor dat het veilig 
aangesloten is. 

3. Plaats de batterij in het batterijvak. 4. Bevestig het achterpaneel en draai de schroeven aan.

De batterij is al in de Smart Pro geplaatst. De volgende procedure is alleen van toepassing als u een 
nieuwe batterij dient te plaatsen.  
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Uw apparaat heeft diverse opties waarmee u de batterij kunt sparen. 

• Als u het apparaat niet gebruikt, schakel het dan uit.
 
• Verminder de helderheid van het scherm.

• Schakel wifi of bluetooth uit.

Batterij opladen 

Laad de batterij op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt of als deze gedurende langere periodes niet is 
gebruikt. 

De batterij kan alleen in het apparaat worden opgeladen. De batterij kan worden opgeladen met gebruik van een 
AC/DC-voedingsvoorziening vanaf het AC-netwerk in uw huis of via de voertuigconnector vanaf de accu van het 
voertuig als het AC-netwerk niet beschikbaar is.

Gebruik alleen de AC/DC-voedingsvoorziening, batterijen en kabels die door Advance Diagnostics zijn geleverd. 
Gebruik van niet-goedgekeurde adapters of kabels kan het apparaat beschadigen. 

Verbind de AC/DC-voeding met de DC-ingang van het apparaat en steek dan de netstekker in het stopcontact. 
De feitelijke oplaadtijd kan variëren en hangt af van de status van uw apparaat en de oplaadomstandigheden. 

Zorg er na het opladen voor dat de oplader en voertuigaansluitingen zijn verwijderd zodat het apparaat na het 
opladen niet langer op de voedingsvoorziening is aangesloten.

De Smart Pro is uitgerust met een ingebouwde 3,65V 5,3Ah oplaadbare lithium-ion (Li-ion) batterij. 
Hier mag door de gebruiker niet mee worden geknoeid.

De door de gebruiker vervangbare 14,4V 3,2Ah hoofd-Li-ionbatterij (AD2001) wordt bij elke Smart 
Pro geleverd. Hierdoor is het gebruik van de Smart Pro zonder externe voeding mogelijk. 

De hoofdbatterij wordt automatisch opgeladen wanneer de netvoeding (AC/DC-adapter) 
aangesloten is.

Batterijverbruik

Tip: Ga voorzichtig met de batterij om. Plaats geen spanning op de kabel of de connector.

Tip: Houd de batterijmeter in de gaten en laad de batterij op voordat hij leeg is.
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Verzorging batterijen

De onderstaande aanwijzingen helpen u de batterijen optimaal te gebruiken.

Gebruik alleen batterijen en AC/DC-stroomvoorzieningen die door Advanced Diagnostics zijn 
goedgekeurd. Het gebruik van andere batterijen maakt uw garantie ongeldig en kan schade 
veroorzaken.

De batterij niet uit elkaar te halen of kortsluiten.

De batterij nooit verbranden.

Bewaar de batterij nooit gedurende lange periodes in ruimtes met hoge temperaturen. Volg bij 
voorkeur deze regels voor het opbergen van het apparaat: Berg het apparaat/de batterij op tussen - 
20 en 50°C.

Vervang de batterij als deze niet langer afdoende presteert. De batterij kan honderden keren 
opgeladen worden voordat deze vervangen moet worden.

Als de batterij door een onjuist type batterij wordt vervangen, kan er ontploffingsgevaar ontstaan.

Wegwerpen van Lithium-ion (Li-ion) batterijen

Let op: Gooi de batterijen op verantwoorde wijze bij een erkend recyclingcentrum weg.
Batterijen mogen nooit met het huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar de 
fabrikant worden teruggestuurd om daar vernietigd of gerecycled te worden. 

Opmerking: Hanteer uit veiligheidsoverwegingen nooit beschadigde of lekkende Li-ionbatterijen.
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Tip: Gebruik van de metalen standaard zoals aangegeven op de grote foto wordt aanbevolen.  

Beveiliging tegen te hoge spanning en zekeringen: De Smart Pro is intern beschermd met 
twee herstelbare zekeringen van 5A. De OBDII-stroomvoorziening van het voertuig is meestal 
in het voertuig van een zekering voorzien. De AC/DC-voedingsvoorziening heeft een stroom-
sterkte die beperkt is tot minder dan 5A.

Waarschuwingen

De warmteafleider aan de achterkant van het apparaat kan onaangenaam heet worden.
Dit is normaal als het apparaat op volle kracht draait en de batterijen oplaadt.  

De tafelstandaard mag niet gebruikt worden om het apparaat aan het stuur te hangen.
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Technische specificaties

Quad core ARM®-processor

Lithium-ionbatterij - voldoende voor 2 uur onafhankelijk gebruik - oplaadbaar via voertuig of elektriciteitsnet

Grafisch aangedreven gebruikersinterface

2 GB RAM - 32 GB SSD-opslag

1280 x 800 kleuren LCD-scherm PCAP-aanraakpaneel

USB 

12V / 24V voertuigondersteuning

Geïntegreerde voertuigcommunicatie - geen dongles nodig

Smart Aerial-poort

Bedrijfstemperatuur   - 5 tot 40°C

Opbergtemperatuur    - 20 tot 50°C
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Conformiteit 
Smart Pro bevat FCC ID:
 FCC ID:  Z64 - WL18SBMOD
 IC ID: 451I -  WL18SBMOD 
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      DECLARATION OF CONFORMITY 

 
 
 
 
 
Manufacturer's Name:   Advanced Diagnostics 
Manufacturer's Address:   Diagnostics House 
     Eastboro Fields 
     Hemdale 
     Nuneaton 
     Warwickshire 
     CV11 6GL 
     UK 
 
       
 
Smart Pro    Date: June 2017 
 
conforms to: Specifications  
 
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU 
IEC 62368-1: 2014, UL 62368-1: 2014, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 
IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + A1:2009 + A2:2013 
EN 60950-1:2006+A11;2010+A1:2009+A12:2013 
UL 60950-1R:2014-10, CAN/CSA C22.2 No.60950-1:2014-10, AS/NZS 60950.1:2015 

 
EMC Directive 2014/30/EU 
EN 55022:2006+A1:2007+A2:2010, 
EN 55024:2010 
IEC 61000-4-2:2008 
IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 
IEC 61000-4-4:2004 
IEC 61000-4-5:2005 
IEC 61000-4-6:2008 
IEC 61000-4-8:2009 
IEC 61000-4-11:2004 
FCC 47 CFR Part 15 2008, Class A 

 
 
 

       
Signed ........................................... 

Shaun Garrett 
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Smart Pro icoonoverzicht   

Afstandbediening(en) 
toevoegen

Sleutel(s) 
toevoegen

Keycard(s) toevoegen Keycard(s) controleren

Keycard(s) wissen Sleutel(s) wissen Afstandbediening(en) 
wissen 

Keycard(s) vinden

Sleutel(s) inbrengen Keycard(s) inbrengen

Sleutels tellen  Sleutel(s) 
programmeren   

Keycard(s) programmeren Afstandbediening(en) 
programmeren

Afstandbediening(en) 
inbrengen

Sleutel verwijderen Keycard verwijderen Afstandbediening 
verwijderen

Alarmlichten 
aanzetten  

Motor starten  Motor uitzetten  Contact vergrendelen Radio aan

Verversen  

Druk op vergrendelen Druk op ontgrendelen

StopknopStartknop Wissen Info  

31



32

Servicelampje resettenAfstandsbediening 
procedure

Tips & hints  

Smart Pro icoonoverzicht   

Wifi vergrendelen Eenheden 24-uurs UTP Batterijstatus

Foutcodes ECU-gebruik  Downloads Vorige voertuigenFavorieten  

AbonnementRem indrukkenOpen/sluit 
bestuurdersdeur

Foto's

Voertuigidentificatie

Wifi-status

Server-icoon Updates

Check dat alle deuren 
dicht zijn

PINCODE gebruiken Geen geldige licentie Live Data Registeren via PC

Registeren via wifi Start/stop indrukken Terug Auto-info Sleutel met dubbele 
baard  
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