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A MINI GUARD BEKAPCSOLÁSA 

A gyári távirányítóval élesíti a MINI Guard gépjárművédelmi 
rendszert. Ha valamelyik ajtó nyitva maradt, a bekapcsolás 
után 5 másodperccel a MINI Guard egy rövidet dudál.  

 
A MINI GAURD KIKAPCSOLÁSA: 

A gyári távirányítóval, a központi zár nyitásával kapcsolja ki 
a MINI Guard rendszert. Ekkor indul a kódkérési folyamat, 
amit ismétlődő rövid sípszó jelez 40 másodpercig. Ha 
készülék nem kapja meg az azonosítást a motor leáll. 
 

A GÉPJÁRMŰ ELINDÍTÁSA: 
A MINI Guard nyitást követő azonosítás után 30 másodperc 
elteltével, a motor beindításakor újra kódot kér. 30 
másodpercen belüli indítást követően nem kér kódot.  
 

AZONOSÍTÁS: 
A MINI Guard rövid sípszóval jelezi az azonosítás 
szükségességét. 40 másodperc áll rendelkezésére, hogy a 
készülék megkapja az azonosítást. 
Az azonosítás elfogadását a rendszer három rövid sípszóval 
jelzi. Telefon és a kódpad esetén is. 
 

A BLUETOOTH TANÍTÁS MENETE a kódpadon: 
- Szervizmód, utána 
- PIN kód plusz 79# a párosítás engedélyezése, 1 sípszó 

Három sípszó, hogy a MINI Guard megtalálta a telefont,  
- Telefonon az ALARM eszköz jelenik meg, rákoppintva a 

rendszer párosodik a telefonnal, három rövid sípszó mikor 
megtörtén a párosodás. 

- PIN kód plusz 71# kódot beírva adjuk meg a készüléknek 
hányadik memória helyre kerüljön a telefon. Három sípszó 
jelzi az elfogadást. 

- Állítsa vissza a MINI Guard-ot éles módba. 
 
Második telefon: 
- PIN kód79# párosítás engedélyezése 
- PIN kód72# telefon a második helyre azonosításhoz 
Harmadik telefon: 
- PIN kód79# párosítás engedélyezése 
- PIN kód73# telefon a második helyre azonosításhoz 
Negyedik telefon: 
- PIN kód79# párosítás engedélyezése 
- PIN kód74# telefon a második helyre azonosításhoz 

 
A már megtanított telefon törlése a memóriából: 

- ha ismeri melyik memóriahelyről törölné a telefont, 
akkor annak a helyére kell megtanítani az új telefont, 
vagy a  

- készülék memóriájából az összes, az azonosításra 
megtanított telefont törli a PIN kód+70# beírásával. 

 
Figyelem! A készülék előre beprogramozott PIN 
kóddal kerül beszerelésre, ezért fontos, hogy 
azonnal változtassa meg az alapkódot (1234#)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELEFON LETILTÁSA:  
Ha a telefont elvesztette vagy ellopták, ebben az esetben le tudja 
tiltani azonosításra történő használatát. Csak a tasztatúrán lehet az 
azonosítást elvégezni. 
Állítsa a rendszert szerviz módba, majd üsse be a PIN kód+14#-et.  

 
A RIASZTÓ RENDSZER MŰKÖDÉSE  

A MINI Guard rendszer riasztójának megszólalásakor az irányjelzők 
villognak és a kürt/sziréna is megszólal. A riasztási ciklus 30 mp-ig 
tart.  
Ha a távollétében a riasztó megszólalt, a riasztó kikapcsolása után a 
beépített kódpad villogásának számából tudjuk meg a riasztás okát. 
 
LED memória jelzései:  

2 villanás: emelésérzékelő 
3 villanás: ajtónyitás 
4 villanás: ultrahangos belsőtér védelem 
5 villanás: gyári riasztó megszólalt 
6 villanás: gyújtás érzékelés 

Gyújtás ráadásakor a LED memória törlődik, a kódpad villogása 
megszűnik. 

 
SZERVIZ ÜZEMMÓD: 

Szerviz üzemmódban a rendszer kikapcsolásra kerül.  
A szerviz mód aktiválásához üsse be a PIN kódot és kettő darab 
nullát a számsor végén (xxxx00), majd nyomja meg a kettős 
kereszt billentyűt (#). Három rövid sípszó jelzi az kód elfogadását.  

 
ÉLES ÜZEMMÓD: 

Az éles üzemmódba való átállításhoz üsse be a PIN kódot és nulla 
egyet a számsor végén (xxxx01) majd nyomja meg a kettős 
kereszt billentyűt (#). A rendszer átállt éles üzemmódba, ezt három 
rövid sípszó jelzi. 
 

A PUK KÓD HASZNÁLATA:  
- Nyomja meg a csillag gombot hosszan (*), majd két rövid sípszó 

hallható. 
- Üsse be a PUK kódot és nyomja meg a kettős kereszt billentyűt 
- Írja be az új pin kód 4 számjegyét 

Írja be újra a kód 4 számjegyét. 
 

A PIN KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA: 
- Nyomja meg a csillag gombot hosszan (*), majd két rövid sípszó 

hallható. 
- Üsse be a megváltoztatni kívánt kódot majd nyomja meg a kettős 

kereszt (#) gombot. 
A helyes kód beütését követően három gyors sípszó hallható, 
hibás kód beütése esetén egy hosszú sípszó hallható és a rendszer 
kilép a tanítási programból, 

- Üsse be az új kódot az utolsó számjegy után három gyors sípszó 
hallható,  

- Ismételje meg az új kód bevitelét, ezt követően három gyors 
sípszó hallható, mely jelzi az új kód elfogadását. Ha a megismételt 
kód nem egyezik az előzőleg beírt kóddal, a rendszer egy hosszút 
sípol és kilép a kódváltoztatásból. Ezt követően az eredeti kód 
marad használatban. 
 
         Telefonon: www.dcasystem.hu/programozas 
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