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HÅNDSENDERE
I brugsanvisningen er der forskellige steder  angivet at de 2
håndsendere der medfølger alarmen, kan kodes individuelt med
eller uden ”blop”. Dette er ikke længere en mulighed.
Håndsendere kan kun kodes uden ”blop”. Der er endvidere
angivet at alarmen afgiver 1 eller 2 blop ved til-/ frakobling,
indikering sker nu udelukkende via bilens blinklys. Ved defekt
alarm-zone og registreret alarm, vil sirenen dog stadig afgive
signal.

ALARMERING
Når UNGO alarmerer startes sirenen og blinklyset. 30 sekunder
efter stopper sirenen, mens blinklyset fortsætter i 2½ minut.
Alarmen er dog straks klar til at registrere en ny aktivering efter
sirene-stop.

NØDFRAKOBLING
Af hensyn til den situation at din håndsender er defekt eller er
bortkommet, er UNGO forsynet med muligheden for at kunne
nødfrakobles, således bilen kan startes uden brug af håndsender.
Nødfrakoblingen sker ved at ”indtaste” en kode med
tændingsnøglen. Koden består af 2 tal mellem 1 og 15. For at du i
fremtiden har mulighed for at nødfrakoble skal du gemme koden i
UNGO. Du kan siden hen ændre koden så ofte du har lyst.
Advarsel:
• Undlader du at indtaste en kode kan UNGO ikke

nødfrakobles, og bilen kan ikke startes uden brug af
håndsender. Har du ikke gemt en kode, lyser lysdioden
fast rødt 4 sekunder efter der kommer tænding på bilen.

• Fjern aldrig strømmen til boksen i forsøg på at få bilen til at
starte, derved forsvinder koden.

•  Koden kan kun ændres hvis man er i besiddelse af en
 håndsender som i forvejen er kodet ind i alarmen.

Sådan gemmer du en nødfrakoblingskode
1. Skriv koden ned, så du har den liggende klar foran dig.

Koden består af 2 tal mellem 1 og 15. F.eks. 12 og 8.
2. UNGO skal være frakoblet, motoren skal være standset og

alle døre skal være lukket.
3. Sæt tænding på, tænding fra, tænding på.
4. Vent mindst 4 sekunder (altså efter der vises et kort rødt

blink) og aktiver herefter håndsenderens knap 1.
5. Lysdioden i instrumentbordet blinker nu rødt,

- hurtigt (5 gange i sekundet).
6. Slås tændingen fra og vent ca. 1 sekund.
7. Inden 4 sekunder, sæt tænding på og tæl antallet af røde

blink. Antallet skal svare til det tal du har valgt som første tal
i koden. F.eks. 12.

8. Slås tændingen fra og vent ca. 1 sekund
9. Inden 4 sekunder, sæt tænding på og tæl antallet af røde

blink. Antallet skal svare til det tal du har valgt som andet tal
i koden. F.eks. 8.

• Accepteres koden blinker lysdioden rødt 2 gange.
• Accepteres koden ikke, blinker lysdioden rødt 10 gange og du

må prøve forfra igen.

Sådan nødfrakobler du
1. UNGO tilkobles i StartSpærring, Normal eller Udvidet Alarm.
2. Lås døren op manuelt (sirenen hyler) og sæt tænding på

(sirenen stopper).
3. Lysdioden i instrumentbordet blinker nu rødt,

- hurtigt (5 gange i sekundet).
4. Slå tændingen fra og vent ca. 1 sekund.
5. Inden 4 sekunder, sæt tænding på og tæl antallet af røde blink.

Antallet skal svare til det tal du har valgt som første tal i
koden. F.eks. 12.

6. Slå tændingen fra og vent ca. 1 sekund.
7. Inden 4 sekunder, sæt tænding på og tæl antallet af røde blink.

Antallet skal svare til det tal du har valgt som andet tal i
koden. F.eks. 8.

• Accepteres koden nødfrakobles alarmen/startspærren.
• UNGO forbliver i nødfrakoblet tilstand indtil håndsenderen

aktiveres eller batteriet afmonteres.
• Bemærk: Afmonteres batteriet starter UNGO op i

Automatisk StartSpærring, uden nødfrakoblingskode.
• Accepteres koden ikke, fortsætter lysdioden med at blinke

(alarmen er fortsat tilkoblet).
• Såfremt du indtaster forkert kode 3 gange i træk, lyder

sirenen i 30 sekunder og blinklysene blinker i 5 minutter.
Når blinklysene stopper kan du forsøge igen.

INDKODNING AF HÅNDSENDERE
Der er mulighed for at kode op til 20 håndsendere ind i
styreboksen. Det anbefales at alle håndsendere i brug, indkodes
umiddelbart efter hinanden. I alle nedenstående eksempler skal
følgende være gældende:
• UNGO skal være frakoblet, motoren skal være standset og

venstre fordør skal stå åben.

Sletter andre indkodede håndsendere
1. Sæt tænding på, tryk og hold indkodningskontakten aktiveret.
2. Vent 10 sekunder, indtil lysdioden lyser fast rødt, blinker 4

gange, og igen lyser fast rødt.
3. Slip indkodningskontakten.
4. Mens lysdioden lyser rødt 2. gang, aktiver håndsenderens

knap 1 kortvarigt.
5. Slå tændingen fra.

Andre indkodede håndsendere bevares
1. Sæt tænding på, tryk og hold indkodningskontakten aktiveret.
2. Vent 4 sekunder, indtil lysdioden lyser fast rødt.
3. Slip indkodningskontakten.
4. Mens lysdioden lyser rødt, aktiver håndsenderens knap 1

kortvarigt.
5. Slå tændingen fra.


