
 PLACA: CENTRAL SMART 

Características 
–Fusível de proteção: atua em caso de descarga atmosférica e sobrecarga; 
– Programação independente de transmissor e curso; 
– Transformador de 100mA: fácil manutenção; 
– Entrada para foto célula com conector polarizado: evita ligações invertidas;
– Embreagem eletrônica: ajuste da força do motor durante o funcionamento;
-Entrada para opcionais: Circuito luz de garagem, Fechadura, sinaleiro (não acompanha o produto)
- Memoria externa: facilita a substituição da central sem a necessidade de programar todos os controles;
-Receptor heteródino: não perde a calibração de frequência;
- Microcontrolador encapsulamento DIP; facilita a manutenção;

Coloque o portão no meio do percurso (manualmente), pressione o botão BOT, o portão deverá fechar. Caso o portão 
não feche, desligue o automatizador da rede elétrica e inverta os fios do motor (branco e preto) mantendo o fio azul na 
mesma posição  e Invertendo o conector de fim de curso.

Programação
* Cuidado com o passo 9, porque após o mesmo o motor se liga automaticamente.
* Durante o reconhecimento automático do curso, (passo 10) os transmissores ficam sem funcionar, apenas podendo 
ser parado através da botoeira.

1.Coloque o jumper no (PROG), o led vermelho irá acender;
2.Aguarde 2 (dois) segundos, o led verde piscará 5 (cinco) vezes, logo após ambos ficarão acesos;
3.Se não for necessário apagar por completo a memória, vá direto ao passo 4 (quatro), caso contrário, proceda limpando 
a memória da seguinte forma (processo recomendado na primeira programação):
Pressione e segure o botão BOT até que comece a piscar o led verde.
4.Para codificar os controles remotos, pressione o botão desejado, o led verde irá piscar por alguns segundos, enquanto 
o led estiver piscando, pressione novamente o botão BOT da central para confirmar o cadastro.
5.Repita o passo 4 (quatro) para todos os botões que se deseja programar.
6.Retire o jumper do (PROG), observando que se não continuar o processo em 8 (oito) segundos, a central sairá do 
modo de programação.
7.Pressione e solte o botão (BOT) por dois segundos para continuar a programação;
8.Para programação do tempo de fechamento automático, pressione e segure o botão (BOT) por mais de 5 ou até 120 
segundos, de acordo com a necessidade, onde cada piscada do led verde corresponderá a 1 segundo, se não desejar o 
fechamento automático mantenha pressionado por menos de 5 segundos.
9.Para programação do tempo de luz de garagem, com o led vermelho aceso e o led verde piscando, caso tenha o 
opcional instalado, pressione e segure o botão (BOT) por mais de 5 ou até 120 segundos, de acordo com a necessidade, 
onde cada piscada do led verde corresponderá a 1 segundo, se não desejar o tempo de luz de garagem mantenha 
pressionado por menos de 5 segundos, após esse procedimento ambos os leds irão se apagar. *ATENÇÃO, O 
MOTOR IRÁ ACIONAR*. Buscando automaticamente o fechamento completo, em seguida buscará a abertura 
completa. Neste passo os controles estarão inoperantes, se for necessário parar o portão, utilize o botão BOT.
10.Com a abertura completa, a programação está finalizada.

Informações complementares
Para desabilitar temporariamente o fechamento automático, pare o portão com o controle remoto, pressionando e 
segurando o botão por mais de 2 (dois) segundos, a central responderá com um piscar no led verde e uma piscada na 
luz de garagem (quando existir). Voltando a condição anterior, após o próximo funcionamento da mesma.
Capacidade de botões: 
Versão ET - 510 
Versão DT - 62 

EMBREAGEM : Ajuste a força do motor, (-) para menos força e (+) para mais força.
FOTO : Para utilizar a sistema de barreira.
PROG : Utilizar para entrar em programação.
TRAVA : Utilizar para trava elétrica com modulo (trava garen).
CLG : Luz de garagem (clg garen).
SINAL : Sinaleiro luminoso com temporizador (sinaleiro garen).
BOTOEIRA (BORNE) : Comando de abertura e fechamento com botão externo.
BOT: Comando de abertura ou fechamento através de botão.
ENTRADA CAPACITOR: Em alguns modelos o capacitor é ligado diretamente no motor.
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Para a utilização de acessórios ligadas na central (exceto 
fotocélula). Não ligar os fios diretamente aos fios do motor, para 
estes casos se faz necessário a utilização do modulo opcional 8F.
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Recomendações
Recomendamos a instalação e manutenção do equipamento 
através de serviço técnico autorizado. Apenas ele está 
habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, 
bem como reparar defeitos cobertos pela garantia. 
A instalação e reparos executados por pessoas não autorizadas 
implicarão na exclusão automática da garantia.

Comprador:
Endereço:
Cidade:                  CEP:
Revendedor: 
Data da Compra:                        Fone:
Identificação do produto:

O equipamento de fabricação GAREN AUTOMAÇÃO S/A, 
localizada na rua São Paulo, 760, Vila Araceli, Garça-SP, CNPJ: 
13.246.724/0001-61, IE: 315.029.838-119 adquirido por Vs., foi testado e 
aprovado pelos departamentos de Engenharia, Qualidade e Produção. 
Garantimos este produto contra defeito de projeto, fabricação e 
montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade 
do material que o torne inadequado ou impróprio ao consumo a que se 
destinam pelo prazo legal de 90 (noventa) dias a contar da data de 
aquisição, desde que observadas às orientações de instalação, utilização 
e cuidados descritos no manual. Em caso de defeito, no período de 
garantia, nossa responsabilidade é restrita ao conserto ou substituição 
do aparelho.

Por respeito ao consumidor e consequência da credibilidade e da 
confiança depositada em nossos produtos, acrescemos ao prazo legal 
275 dias, totalizando 1 (um) ano contado a partir da data de aquisição 
comprovada. Neste período adicional de 275 dias, somente serão 
cobradas as visitas e o transporte. Em localidades onde não existe 
assistência técnica autorizada, as despesas de transporte do aparelho e/ou 
técnico são de responsabilidade do consumidor. A substituição ou conserto 
do equipamento, não torna o prazo de garantia prorrogado. 

Esta garantia perde seu efeito caso o produto não seja utilizado 
em condições normais; não seja empregado ao que se destina; sofra 
quaisquer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza 
como raios, inundações, desabamentos, etc.; seja instalado em rede 
elétrica inadequada ou em desacordo com as instruções do manual 
técnico; sofra danos provocados por acessórios ou equipamentos 
Instalados no produto.

Distribuidor autorizado:

Garen Automação S/A
CNPJ: 13.246.724/0001-61
Rua São Paulo, 760 - Vila Araceli
CEP: 17400-000 - Garça - São Paulo - Brasil

garen.com.br

IND. BRASILEIRA
FEITO NO BRASIL
HECHO EN BRASIL
MADE IN BRAZIL

TERMO DE GARANTIA


