
 S7تعریف ریموت هایما 

در مواردی که ریموت خودرو جدید باشد یا کنترل یونیت قفل مرکزی تعویض شده باشد نیاز 

 است تا ریموت بر روی خودرو جدید تعریف گردد.

 جهت تعریف ریموت نیازی به تعریف کلید نیست. -

 در حین انجام مراحل تمام درب ها بسته باشند. -

 ریموت برای این خودرو قابل تعریف است. 2حداکثر  -

 سوئیچ را داخل مغزی قرار دهید. -1

 درب راننده را یکبار باز کنید ، ببندید و مجدداً باز کنید. -2

بار کامل باز و بسته نمائید ،در صورت انجام صحیح فالشر یکبار 5سوئیچ را داخل مغزی  -3

 زده می شود.

 ید مدنظر رابزنید ، فالشر یکبار دیگر می زند.یکی از دکمه های کل -4

یکی از دکمه های قفل کن یا باز کن ریموت دوم جدید را بزنید ، فالشر یکبار دیگر می  -5

 زند.

درب راننده را ببندید ، در صورت انجام صحیح مراحل کار تمام شده و فالشر یکبار دیگر  -6

 می زند.

 

 

 B50تعریف ریموت بستر 

 پنج مرتبه کلید را داخل سوئیچ کرده و درآورید. -1

 سپس بیزر به صدا در می آید. -2

 ا فشار دهید.دکمه ریموت ر -3

 تعریف ریموت انجام شده است. -4
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 h330و  h220تعریف ریموت برليانس 

 چ را باز کردهسویی

 بار فشار دهید ٤گرمکن شیشه عقب 

 فالشر ثابت روشن می ماند

 دکمه قفل یا باز را نگه دارید

 

 

 

  ف ریموت تویوتا پرادوتعری

 درب سمت راننده باز باشد. -همه درب ها بسته  -1

 دوبار کلید را داخل سوئیچ کرده و درآورید. -2

 دوبار درب سمت راننده را بسته و باز کنید.)درب در انتها باز باشد.( -3

 یکبار کلید را داخل سوئیچ کرده و درآورید. -4

 و باز کنید.)درب در انتها بسته باشد.( سه بار درب سمت راننده را بسته -5

 کلید را داخل سوئیچ کرده ، سوئیچ را یکبار باز و بسته کنید و کلید را درآورید. -6

 در تائید عملکرد شما رله قفل مرکزی یکبار عمل می کند. -7

دکمه قفل و باز ریموت را بصورت همزمان یک ثانیه نگه دارید و سپس بالفاصله دکمه  -8

 ریموت را یک ثانیه دیگر فشار دهید. بازکن

 برای خاتمه درب را باز کنید. -9
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 MVM X33ت روش تعریف ریمو

 تمام درب های خودرو را ببندید. -1

 کلید را داخل مغزی سوئیچ قرار دهید. -2

 ثانیه یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید. 5در عرض  -3

 دکمه ریموت را رها کنید و سوئیچ را از مغزی خارج کنید. -4

 در این زمان ریموت باید درست کار کند. -5

 ثانیه انجام شوند. 5در عرض باید  4تا  2نکته : مراحل 

 

 روش تعریف ریموت جيلی

 درب جلو سمت راننده باز باشد. -1

 باشد. ACCسوئیچ باز در حالت  -2

 برده و بازگردانید. ONبه حالت  ACCشش بار سوئیچ را از حالت  -3

بار چشمک می زند،بالفاصله دکمه هر 3در تائید عملکرد شما بیزر صدا می دهد و فالشر  -4

 کدام از ریموت ها را فشار دهید.
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 و چری MVM 530نحوه تعریف ریموت فابریک خودروهای چينی، 

 ابتدا داخل خودرو بنشینید.-1

رها که قادر به قطع فالش جز به را …دربها را بسته و مصرف کننده ها )رادیو پخش، چراغها و-2

 آن نمی باشید( را از مدار خارج کنید.

 سوئیچ را داخل مغزی قرار داده و قفل فرمان را آزاد کنید.-3

 سوئیچ موتور را باز نموده تا چراغهای پشت آمپر روشن شود.-4

سپس سوئیچ را ببندید در این زمان چراغ سکیوریتی جلوی داشبورد یکبار چشمک میزند -5

 ثانیه طول بکشد. ۲اید حدود این عمل ب

 مجددا عملیات بند باال را بدون توقف و پیوسته تکرار کنید.-6

سوئیچ را مجددا باز کنید در این هنگام چراغ سکیوریتی شروع به چشمک زدن مینماید -7

 سپس قطع میگردد و نیز مجددا شروع به چشمک زدن نموده و خاموش می شود .

نگه داشته همزمان سوئیچ را ببندید و منتظر بمانید تا  را فشرده UnLockسپس دکمه -8

 چراغ سکیوریتی کامال خاموش گردد.

 را با توقف فشار دهید. Lockو سپس دکمه  UnLockکلید را خارج کرده و ابتدا دکمه -9

در صورت صحت انجام عملیات فوق، قفل دربها باز و بسته می شوند. در غیر اینصورت و -10

 یموت کنترل باید عملیات فوق را مجددا تکرار نمایید.عدم فعال شدن ر
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 و برخی خودروهای چينی MVM110تعریف ریموت 

ابتدا داخل خودرو بنشینید و مصرف کننده ها )رادیو پخش ، چراغ ها ، ...( را بجز فالشر که  -1

 قادر به قطع آن نیستید از مدار خارج کنید.

 سوئیچ را داخل مغزی قرار داده و قفل فرمان را آزاد کنید. -2

سوئیچ را ببندید  سوئیچ موتور را باز کنید تا چراغ های پشت آمپر روشن شوند.در این زمان -3

 ثانیه طول بکشد. 2تا چراغ سکوریتی جلوی داشبورد یکبار چشمک بزند، این عمل باید حدود 

 را مجدداً بدون توقف تکرار کنید. 3عملیات مرحله  -4

سوئیچ را مجدداً باز کنید ، در این هنگام چراغ سکیوریتی شروع به چشمک زدن می نماید  -5

مجدداً شروع به چشمک زدن نموده و خاموش می شود.سپس و سپس قطع می گردد و نیز 

را نگه دارید و همزمان سوئیچ را ببندید و منتظر بمانید تا چراغ  UNLOCKدکمه 

 سکیوریتی خاموش شود.

را با وقفه فشار  LOCKو سپس دکمه  UNLOCKکلید را خارج کرده و ابتدا دکمه  -6

 دهید.

درب ها باز و بسته می شوند.در غیر اینصورت و  در صورت صحت انجام عملیات فوق قفل -7

 عدم فعال شدن ریموت باید مراحل باال را مجدداً انجام دهید.

 ثانیه انجام شود.7باید بدون وقفه و در زمان  5و4و3نکته : عملیات بندهای 
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 تعریف ریموت ماکسيما

 همه درب ها بسته و قفل باشند. -1

ثانیه شش بار داخل سوئیچ کنید و 10بدون اینکه سوئیچ را باز کنید کلید را ظرف  -2

 درآورید.

 می شود.بار روشن  2چراغ راهنما  -3

 بچرخانید ، راهنما یکبار چشمک می زند. ACCبه حالت  offکلید را از حالت  -4

 سپس دکمه ریموت را فشار دهید. -5

 

 دکمه2 مراحل تعریف ریموت تویوتا یاریس

 .درب خودرو سمت راننده را باز نگه دارید.1

 .دو مرتبه سوییچ را در مغزی گذاشته و دراورید.2

 بار بسته و باز کنید. 2.درب خودرو سمت راننده را 3

 بار سوییچ را در مغزی گذاشته و دراورید.1.سوییچ را4

 بار بسته و باز کنید.2.درب خودرو سمت راننده را 5

 .یک بار سوییچ را در مغزی گذاشته و دراورید.6

 .درب خودرو سمت راننده را ببندید.7

 بار باز کنید و ببندید.2.سوییچ را 8

 .سوییچ را و از مغزی جدا کنید.9

 بار باز و بسته می شوند.2.به صورت اتوماتیک قفل مرکزی 10

 ثانیه فشار دهید. 5ی روی ریموت را با هم به مدت .دکمه ها11

 .ریموت کامال معرفی شد12
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 به شرح زیر می باشد: Toyota Camryمراحل تعریف ریموت 

( کلید خارج از مغزی سوئیچ باشد، تمام درها بسته باشد و فقط درب راننده باز باشد و قفل 1

 آن باز باشد.

 ثانیه، دوبار سوئیچ را وارد مغزی سوئیچ کنید و خارج نمایید. 5( در عرض 2

 ثانیه مراحل زیر را انجام دهید. 40عرض  ( در3

 الف( دوبار درب راننده را بسته و باز نمایید.

 ب( کلید را وارد مغزی سوئیچ کنید و اجازه دهید در همان حالت باقی بماند.

 پ( درب راننده را ببندید.

 ت( سوئیچ را یک بار باز کنید و دوباره ببندید.

 ید.ث( سوئیچ را از مغزی سوئیچ خارج کن

( در عرض سه ثانیه، درب ها به صورت اتوماتیک قفل می شوند و دوباره باز می شوند و نشان 4

می دهد که وارد حالت تعریف ریموت شده است. اگر درب ها به صورت خودکار باز و بسته 

 نشدند، مراحل باال را تکرار نمایید.

 ثانیه مراحل زیر را انجام دهید. 40( در عرض 5

 ثانیه فشار دهید. 1.5ای قفل و باز ریموت را همزمان برای الف( دکمه ه

ب( بالفاصله بعد از رها کردن دکمه های قفل و باز ریموت، دکمه ی قفل را به تنهایی برای 

ثانیه درب ها باید قفل و سپس باز شوند که نشان می دهد،  3ثانیه نگه دارید.در عرض  2مدت 

 .تعریف ریموت به درستی انجام شده است

 اگر درب ها دوبار به صورت خودکار باز و بسته شدند، دو مرحله ی آخر را تکرار کنید.

 ( برای هر ریموت جدید این دو مرحله ی آخر را تکرار کنید.6

پس از اتمام مراحل باال ریموت های خودرو باید به درستی کار کنند در غیر اینصورت مراحل 

 اعالم شده مجدد انجام دهید باال را به ترتیب و با رعایت زمان های
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 3مزدا  مراحل تعریف ریموت

 : 1روش 

 از باشد.درب سمت راننده ب -1

 بچرخانید. ONبه حالت  OFFسه مرتبه سوئیچ را از حالت  -2

 بار باز و بسته کنید و در پایان در باز باشد.3درب سمت راننده را  -3

 رله قفل مرکزی عمل می کند. -4

 بار فشار دهید.2دکمه ریموت را  -5

 : 2روش 

ه استفاده از دستگاه دیاگ برای تکمیل تعریف ریموت این خودرو به صورت دستی انجام می شود و نیازی ب

 این فرآیند نمی باشد.مراحل زیر را به دقت انجام داده و ترتیب و زمانبدی ها را رعایت فرمایید.

موت، درب سمت راننده باز بماند درب سمت راننده را باز کنید و و اجازه دهید در طول فرآیند تعریف ری -1

 ی درب راننده، یک بار دربها را قفل و سپس باز کنید .با استفاده از کلید قفل مرکزی رو .

بار این عمل را  3ثانیه،  10سوئیچ را داخل مغزی سوئیچ قرار دهید و آن را باز کرده و ببندید ودرعرض -2

 تکرار کنید و در آخر سوئیچ، در حالت بسته باقی بماند.

ب را باز گذارید، پس از انجام این مرحله بار ببندید و باز کنید و در آخر در 3درب سمت راننده را  -3

 کامپیوتر خودرو به صورت اتوماتیک قفل درب ها را باز و بسته می کند.

یکی از دکمه های روی ریموت را فشار دهید سپس کامپیوتر خودرو، درب ها را قفل و سپس باز می  -4

 کند .

 ام دهید.ریموت انج 3شما می توانید این فرآیند را برای تعریف حداکثر 

در آخر سوئیچ را از مغزی سوئیچ خارج کنید، سپس کامپیوتر خودرو باید برای آخرین بار، یک بار قفل  -5

 درب ها را بسته و باز کند ؛در این زمان تعریف ریموت تکمیل شده است.
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 به شرح زیر می باشد : Impian  &Gen2مراحل تعریف ریموت پروتون 

 ( سوئیچ را باز کنید1

( دکمه ی ریست روی کنسول وسط کنار کلید چراغ مه شکن ) دکمه ای که یک نقطه ی 2

 سفید روی آن قرار دارد( را فشرده نگه دارید.

( سوئیچ را ببندید و کلید را از مغزی سوئیچ خارج کنید.) دکمه ی ریست را همچنان فشرده 3

 نگه دارید(

ید.) دکمه ی ریست را همچنان فشرده نگه ( کلید را دوباره وارد کنید و سوئیچ را باز کن4

 دارید(

 ( حاال دکمه ی ریست روی کنسول را رها کنید.5

 ( دکمه ی قفل یا باز ریموت را در حالی که سوئیچ باز است ، فشار دهید.6

( در این زمان شما یک صدای بوق می شنوید و چراغ قرمز ایموبیالیزر چشمک می زند و 7

 درها قفل می شوند.

س یکی از کلیدهای روی ریموت دوم را فشار دهید، در این زمان صدای بوق را می ( سپ8

شنوید و چراغ ایموبیالیزر چشمک می زند و درها قفل می شود و ریموت دوم تعریف می 

 گردد.

 ( سوییچ را ببندید تا از حالت تعریف ریموت حارج شوید.9

ه درستی کار کنند در غیر اینصورت ( پس از اتمام مراحل باال ریموت های خودرو باید ب10

 مراحل باال را به ترتیب انجام دهید.

 نکته : برای انجام تعریف ریموت این خودرو حتما نیاز به وجود هر دو ریموت می باشد.
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 تعریف ریموت خودروی نيسان مورانو

به منظور معرفی ریموت کنترل خودروی مورانو ابتدا الزم است از سالمت باتری ریموت کنترل 

بوده و همچنین ولتاژ مناسب باتری خودرو اطمینان حاصل شود. ضمنا درب های خودرو بسته 

 و از باز بودن قفل تمامی دربها اطمینان حاصل گردد.

 پس از بررسی شرایط فوق برای انجام فرآیند تعریف ریموت مطابق مراحل زیر عمل می کنیم :

ثانیه سوئیچ را شش بار از حالت )  10کلید را در مغزی سوئیچ قرار دهید و در کمتر از  -1

Lock )  ( به حالتOn ) د سپس فالشرها دو مرتبه روشن و خاموش خواهند برده و برگردانی

 شد.

روی  (Lockروی ریموت کنترل را نگه دارید و همزمان دکمه ی ) (Unlockدکمه ی ) -2

را رها کنید. پس از انجام دقیق  (Unlockمرتبه فشار دهید و سپس دکمه ی ) 3ریموت را 

ین مرحله حافظه ی قبلی پاک این مرحله فالشرها یک مرتبه روشن و خاموش میشوند، که در ا

 میشود و ریموت مورد استفاده در این عملیات معرفی می گردد.

چنانچه میخواهید ریموت دیگری معرفی کنید، کلید اول را از مغزی سوئیچ خارج کنید و و  -3

 را برای این ریموت نیز تکرار کنید . 2کلید دوم را در مغزی سوییچ قرار دهید.و فرآیند مرحله 

ریموت برای این خودرو وجود دارد، که در صورت معرفی ریموت  4ان حداکثر تعریف امک

مرتبه روشن و خاموش می شوند که به معنی پر شدن حافظه ی  3کنترل چهارم ، فالشرها 

 سیستم برای تعریف ریموت کنترل است .

 قرار دهید. On در پایان برای اتمام فرآیند تعریف ریموت، سوئیچ را باز کنید و روی حالت -4

پس از اتمام مراحل باال ریموت های خودرو باید به درستی کار کنند در غیر اینصورت مراحل 

 باال را به ترتیب و با رعایت زمانبندی های اعالم شده مجدد انجام دهید.
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 تعریف ریموت سوزوکی گرندویتارا )اسمارت کی( 

 همه دربها بسته باشند. -داخل خودرو نشسته  -1

 شاسی قفل کن درب سمت راننده قفل نباشد. -2

 کلید را داخل سوئیچ استارت قرار دهید.)سوئیچ را باز نکنید.( -3

 سه بار دکمه قفل کن )دکمه بغل دکمه شیشه باالبر( را قفل کرده و مجدداً باز کنید. -4

 برای بار چهارم فقط قفل کنید. -5

 بار خارج کنید و دوباره داخل کنید. 4کلید را  -6

 خودرو را روشن کنید. -7

 صفحه ال سی دی از حالت چک سیستم خارج شود.صبر کنید  -8

 سوئیچ را ببندید. -9

 بیزر دو بار صدا می دهد و قفل مرکزی یکبار عمل می کند. -10

ثانیه دکمه قفل کن یا بازکن ریموت را فشار دهید.بعد از تعریف هر ریموت بیزر 30ظرف  -11

 یکبار صدا می دهد.

 برای خروج یکبار استارت بزنید. -12

 

 تعریف ریموت سوزوکی ویتارا)کليدی(

 د.دربها بسته ، کلید داخل سوئیچ و در حالت باز باش -1

 یکبار درب سمت راننده را باز و بسته کنید. -2

 سوئیچ را درآورید و درب سمت راننده را باز کنید. -3

 یکبار سوئیچ را باز و بسته و کلید را خارج کنید. -4

 سه بار میکروسوئیچ الی درب را فشار دهید. -5

 .کنید خارج را کلید و بسته و باز را سوئیچ یکبار -6

 رد شما یکبار قفل مرکزی عمل می کند.عملک تائید به -7

 دکمه بازکن ریموت را فشار دهید. -8

 برای ریموت های بیشتر فقط دکمه بازکن را فشار دهید. -9
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 روش تعریف ریموت خودرو کاپرا : 

 قرار دهید. LOCKسوئیچ را ببندید و در حالت  -1

 ثانیه سه بار بازکنید و ببندید،بار سوم سوئیچ باز بماند.7سوئیچ را در مدت زمان  -2

چشمک می زند و سپس  ثانیه3در این زمان ، چراغ قفل مرکزی در صفحه آمپر به مدت  -3

 خاموش شده و دوباره روشن می شود،با روشن شدن چراغ سریعاً سوئیچ را ببندید.

 چراغ شروع به چشمک زدن می کند و بوق به صدا در می آید. -4

ثانیه فشار داده و نگه  1سوئیچ را باز نموده و هر کدام از دکمه های ریموت را به مدت  -5

موت بیشتری تعریف کنید دکمه های آن را نیز همانند ریموت دارید،چنانچه می خواهید ری

 قبلی فشار دهید.

در این حالت چراغ ها یکبار چشمک زده و بوق به صدا در می آید و این نشانگر تعریف  -6

 ریموت می باشد.

 سوئیچ را ببندید. -7

درو بوق می در این حالت بوق به صدا درخواهد آمد و به تعداد ریموت های تعریف شده خو -8

 زند و چراغ های چشمک زن آن روشن می شوند.

 

  کليدی BMWتعریف ریموت  

 درب ها بسته باشند. -1

 سوئیچ را یک مرحله باز کنید و سپس کلید را خارج کنید. -2

بار به فاصله  3دکمه بازکن ریموت را فشار داده و یک ثانیه نگه دارید و دکمه قفل کن را  -3

 ک ثانیه فشار دهید.ی
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  دکمه 2تعریف ریموت ميتسوبيشی پاجرو  

 اشد.درب سمت راننده باز ب -1

توسط دستگاه تعریف کلید با خودرو ارتباط برقرار کنید.)برای دستگاه های ادونس  -2

 (2007پاجرو <-میتسوبیشی

 مرتبه فشار دهید. 6سوئیچ باز باشد و همزمان فالشر چشمک زن راهنما را  -3

 در تائید عملکرد شما رله قفل مرکزی یکبار عمل می کند. -4

 بار فشار دهید.دکمه قفل کن ریموت را یک -5

 برای خروج درب را یکبار باز و بسته نمائید. -6

 

 

 

 voleex c30تعریف ریموت گریت وال  

 همه ی درب ها بسته باشند.-1

 مرتبه داخل و خارج کنید. 5سوییچ را -2

 دکمه ریموت را فشار دهید.-3
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