
RIASZTÁSI ESMÉNY KÓD (REK.) LISTA 

 

 

REK. Riasztási Esemény leírás  

1 AZONOSÍTÁS elmaradás NYUGALMI állapotban önindítózás után 

2 AZONOSÍTÁS elmaradás központi zár és csomagtartó nyitás után 

3 3 hibás PUK KÓD megadás SZERVIZMÓDBA kapcsolás kísérletekor 

4 3 hibás PUK KÓD megadás PIN KÓD CSERE menübe belépés kísérletekor 

5 3 hibás PUK KÓD megadás PROGRAMBÁZISBA belépés kísérletekor 

6 SZERVIZMÓD állapotában gyújtáson HÍVÁSTILTÁS érkezik 

7 NYUGALMI állapotban gyújtáson  HÍVÁSTILTÁS érkezik 

8 AZONOSÍTÁS elmaradás BEÉLESEDETT állapotban központi zár és vezető ajtó nyitás után 

9 BEÉLESEDETT állapotban HÍVÁSTILTÁS érkezik (nincs gyújtás) 

10 SZERVIZMÓD állapotában HÍVÁSTILTÁS érkezik (nincs gyújtás) 

11 LETILTOTT állapotban HÍVÁSTILTÁS érkezik 

12 NYUGALMI állapotban HÍVÁSTILTÁS érkezik (nincs gyújtás) 

13 AZONOSÍTÁS elmaradás BEÉLESEDETT állapotban központi zár és utas ajtó nyitás után 

14 3 hibás PUK KÓD megadás LETILTOTT állapot feloldásának kísérletekor (feloldás elmaradás) 

15 Központi zár nyitás és a vezető/utas ajtók (csomagtartó) nyitása között HÍVÁSTILTÁS érkezik 

16 BEÉLESEDETT állapotban zárnyitás érzékelés 

17 BEÉLESEDETT állapotban vezető ajtó nyitás 

18 BEÉLESEDETT állapotban utas ajtó nyitás 

19 BEÉLESEDETT állapotban csomagtartó nyitás 

20 BEÉLESEDETT állapotban motortér nyitás (azonosítás előtti motortér nyitás) 

21 BEÉLESEDETT állapotban a modul mozgást érzékel (emelés érzékelő, ultrahang szenzor) 

22 BEÉLESEDET állapotban gyújtás kapcsolása 

23 BEÉLESEDETT állapotban önindítózás 

24 BEÉLESEDET állapotban az akkusaru levétele vagy levágása 

25 LETILTOTT állapotban zárnyitás érzékelése 

26 LETILTOTT állapotban vezető ajtó nyitás 

27 LETILTOTT állapotban utas ajtó nyitás 

28 LETILTOTT állapotban csomagtartó nyitás 

29 LETILTOTT állapotban motortér nyitás (LETILTOTT állapot feloldása előtti motortér nyitás) 

30 LETILTOTT állapotban a modul mozgást érzékel (emelés érzékelő, ultrahang szenzor) 

31 LETILTOTT állapotban gyújtás kapcsolása 

32 LETILTOTT állapotban önindítózás 

33 LETILTOTT állapotban az akkusaru levétele vagy levágása 

34 Bármilyen állapotban az IQ-modul és a kódpad közötti vezetékének elvágása 

35 Bármilyen állapotban az IQ-modul és a TIM-HIM2 közötti kábel elvágása (csatlakozó kihúzása is) 

36 NYUGALMI állapotban akkusaru levétele vagy levágása  

37 BEÉLESEDETT állapotban a GSM szolgáltatás megszűnt  

38 Bármilyen állapotban a rendszer a PUK STOP SMS üzenetet kapta 

39 SZERVIZMÓD állapotában az akkusaru levétele vagy levágása  

40 KIKÉNYSZERÍTETT KÓD (rablás kód) beütése 

41 AUTOMATIKUS RABLÁS VÉDELEM vezető és/vagy utas ajtók kinyitása gyújtáson (játó motor) 

42 LETILTOTT állapotban az akkusaru visszarakása 

43 SZERVIZMÓD állapotában az akkusaru visszarakása  

44 LETILTOTT állapotban a GSM szolgáltatás megszűnt  

45 3 hibás azonosítás (gyújtáson) 

46 3 hibás azonosítás (nincs gyújás) 

47 3 hibás PUK KÓD megadás KIKÉNYSZERÍTETT KÓD csere menübe belépés kísérletekor 

 


