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For at dække alle muligheder kan brugsanvisningen eventuelt indeholde funktioner,
som ikke indgår i Deres installation. Vi gør opmærksom på at den totale udnyttelse af de
nævnte funktioner  naturligvis begrænses af vognens standard udstyr eller ekstra
monteret udstyr.

TILKOBLING
Slå tændingen fra, luk alle sikrede zoner og aktiver håndsenderen kortvarigt:
1. Sirenen afgiver et enkelt kort "blop".
2. Blinklys blinker een gang.
3. Motorblokering aktiveres.
4. Centrallås systemet låses.
Advarselslampen lyser fast rødt, døre/bagagerum/motorhjelm er nu sikret.

 20 sekunder senere begynder advarselslampen at blinke. Såfremt en eller flere zoner er
defekte, tilkobler alarmen  udenom denne zone, og informerer brugen om fejlen ved
frakobling.

 FRAKOBLING
Aktiver håndsenderen kortvarigt:
1. Sirenen afgiver to korte "blop".
2. Blinklys blinker to gange.
3. Motorblokering in-aktiveres.
4. Centrallås systemet åbnes.
5. Advarselslampen slukker.

ALARM/FEJL
1. Lange blink - alarm/fejl fra dørene.
2. Korte blink - alarm/fejl fra bagage/motorrum.

Blinker advarselslampen umiddelbart efter at alarmen er frakoblet med håndsenderen, men
FØR tændingen sættes til, har der været en alarm mens alarmen var  tilkoblet.

Blinker advarselslampen efter at alarmen er frakoblet med  håndsenderen, og EFTER at der
er sat tænding på, er der konstateret en fejl på en af vognens sikrede zoner. Typisk  er det
en kontakt som er irret til stel (dør, motorrum eller  bagagerum).

I begge ovennævnte tilfælde afgiver sirenen en lang tone ved frakobling.

PANIK/OVERFALDSALARM
Aktiver og hold håndsenderen aktiveret i 3 sekunder,
hvorefter:
- Sirenen aktiveres i 30 sekunder.
- Blinklys aktiveres i 30 sekunder.

Panik-funktionen stoppes som ved en normal frakobling.

(GEN)-INDKODNING
AF KUN EEN HÅNDSENDER, SLETNING AF ANDRE.

1. Sæt tænding på vognen.
2. Tryk på "nødfrakoblingskontakten" i 10 sekunder.
 Advarselslampen lyser fast rødt, blinker derefter 4 gange, og lyser igen fast rødt.
3. Aktiver straks håndsenderen (knap 1) før advarselslampen slukker.
 Advarselslampen blinker rødt 2 gange.

Alarmen er nu kodet til kun at acceptere denne håndsender.

SAM-KODNING
 AF FLERE HÅNDSENDERE (MAX. 30 FORSKELLIGE)

1. Sæt tænding på vognen.
2. Tryk på "nødfrakoblingskontakten" i 5 sekunder.
 Advarselslampen lyser fast rødt.
3. Aktiver straks håndsenderen (knap 1) før advarselslampen slukker.
 Advarselslampen blinker rødt 2 gange.

Alarmen har nu også accepteret denne nye håndsender.

STYRING AF 2 BILER
Indlæs Kanal 2 i bil nr. 2 ifølge afsnittet "SAM-KODNING".
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Twindow -
Automatisk lukning af 2 stk. el-ruder når
alarmen tilkobles. Indbygget micro-
processor overvåger, el-rudernes position
vha. en strømmåler.
Kr. 785,-

Onedow -
Automatisk op- og nedrulning af en enkelt
siderude, vha. OneTouch betjening, med
automatisk lukning af ruden, når alarmen
tilkobles. Indbygget micro-processor
overvåger, el-rudens position vha. en
strømmåler.
Kr. 815,-

Soltagsmodul -
Automatisk lukning af skyde/vippe
soltaget når alarmen tilkobles. OneTouch
betjening i alle retninger. Programmerbar
lukning afhængig af hastighed.
Kan tilsluttes biltelefonen.
Kr. 1.600,-

Læderetui -
Smart og lækker beskyttelseshylster til
UNGO/ProTech fjernbetjeningen.
Håndsyet læderetui med blindpræget logo
og udstandset hul til lysdioden. Indsyet
plastikdæksel beskytter knapperne mod
fejlbetjening.
Kr. 183,-

Håndsender batteri
Originalt 12 volt miniature batteri for alle
typer UNGO/ProTech fjernbetjeninger.
Ring og hør nærmere om vores
BatteriService.
Kr. 32,-

Fjernbetjent motor
start/stop
Vild luksus ud over det sædvanlige. Kan
udføres på 4-12 cylindrede benzin-
motorer med indsprøjtning. Specielt
program til diesel motorer med
forvarmning (f.eks. Mercedes).
Kr. 2.080,-

Bagagerumsmotor -
Stærk motor med wiretræk for fjernbetjent
åbning af bagagerummet. Nu er det slut
med at fumle efter nøglehullet i mørke.
Kr. 275,-

Portstyring -
Har du en elektrisk garageport har vi en
UNGO/ProTech modtager så du kan styre
bilen med den ene knap på håndsenderen
og garageporten med den anden knap
Kr. 1.384,- inkl. 220/12 V adaptor.

Alle priser er vejledende udsalgspriser
inkl. 25% moms exkl. montering.
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