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UNGO BOX

Brugsanvisning, Model 2200
Indledning
UNGO BOX er en amerikansk udviklet og produceret auto-alarm af høj kvalitet, specielt designet
til at imødekomme de skrappe krav til alarmudstyr i moderne biler.

UNGO BOX produceres af den amerikanske virksomhed Techne Electronics Limited, som totalt
har domineret det amerikanske marked siden 1975, med mere end 500.000 tilfredse kunder.

UNGO BOX er under konstant udvikling og markedstilpasning for at sikre kunderne den optimale
beskyttelse og en problemfri betjening.

UNGO BOX indeholder mange spændende faciliteter, som efter Deres eget valg kan installeres i
større eller mindre omfang, efter forudgående aftale med montøren.

For at dække alle muligheder kan denne beskrivelse 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.

Kontakt venligt Deres UNGO BOX forhandler såfremt De senere ønsker at få tilsluttet flere
faciliteter, end dem som Deres forhandler normalt anbefaler til Deres vogn.

UNGO BOX tilbyder special løsninger
Selv om UNGO BOX henvender sig til et bredt publikum, giver de mange faciliteter rige
muligheder for frække og spændende løsninger.

Specielt i biler med centrallås systemer og el-drevne ruder/soltag, kan vi tilbyde unikke smarte
løsninger som overgår Deres vildeste fantasi.

Ring og hør nærmere, - De bliver garanteret ikke skuffet.

UNGO BOX bagrude streamer
Vi har i tidens løb modtaget mange henvendelser fra tilfredse kunder, som forespurgte omkring
muligheden for at få udleveret en UNGO BOX alarmmærkat til bagruden.

For mange alarmmærkater i den samme bil tages normalt ikke seriøst, men vi har nu ladet
fremstille et mindre eksemplar af den streamer, som vore forhandlere får udleveret til f.eks.
butiksruder og indskrivningsskranker.

Vi har vedlagt et eksemplar af denne bagrudestreamer, og håber at den derved virker præventivt
samtidigt med at den bringer budskabet om UNGO BOX rundt i fædrelandet.

Vi anbefaler at streameren placeres på den nederste del af bagruden, og ikke direkte på vognens
lak, som evt. kan tage skade hvis streameren senere ønskes afmonteret.
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Betjening af UNGO BOX Model 2200

UNGO BOX håndsenderen
UNGO BOX håndsenderen anvender et krystalstyret og digitalt kodet radiosignal, og man behøver
derfor ikke rette senderen direkte mod vognen under betjeningen.

Rækkevidden kan kunstigt forlænges ved at sætte håndsenderen på hagen hvorved kroppen bruges
som antenneforstærker. Håndsenderen peges mod køretøjet og knappen aktiveres i ca. 1 sekund til
sirenen og/eller lyset kvitterer. Radiohåndsenderens lille røde lampe, blinker ved aktivering.

Batteriet er en miniature 12 volts type. Ved normalt brug holder det ca. 12 måneder. Det anbefales
at have et ekstra batteri liggende i handskerummet. Batteriet trænger til udskiftning når
rækkevidden nedsættes mærkbart.

Tilkobling
Tilkobling kan først ske, når tændingen er slået fra, og alle døre, bagagerum samt motorklap er
lukket (Last door arming).

Håndsenderen aktiveres kortvarigt i ca. ½ sekund, hvorefter:

1. Sirenen afgiver et kort "blop".  (Kan fjernes)
2. Lygterne blinker en gang.
3. Startspærring funktion aktiveres.
4. Centrallås systemet låses, el-ruder og el-soltag lukker (ikke skyde/vippe tag).
5. Advarselslampen begynder at blinke efter 5 sekunder.

Vibrations- og niveaudetektoren er først aktiv ca. 40 sekunder efter at alarmen er tilkoblet, af
hensyn til rystelser fra døren som blev smækket.

Ved registrering af en alarmsituation, aktiveres sirenen i 30 sekunder og lygterne blinker.

Umiddelbart efter alarmperiodens udløb, re-etablerer alarmen og er øjeblikkelig klar til en ny
registrering.

Frakobling
Håndsenderen aktiveres kortvarigt i ca. ½ sekund, hvorefter:

1. Sirenen afgiver to korte "blop".  (Kan fjernes)
2. Lygterne blinker to gange.
3. Startspærring funktion in-aktiveres.
4. Centrallås systemet åbnes.
5. Advarselslampen slukker.

Nødfrakoblingskontakt
Er radiohåndsenderen løbet tør for strøm, kan alarmen frakobles ved først at sætte tænding på
vognen og derefter aktivere nødfrakoblingskontakten.

Alarmen kan ikke tilkobles vha. denne nødfrakoblingskontakt.
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Panik funktion/Overfaldsalarm
Overfaldsalarmen startes ved at aktivere radiohåndsenderen i 2 sekunder, hvorved sirenen og
lygterne vil fortsætte uden ophør, indtil alarmen frakobles som ovenfor beskrevet.

Vibrations- og niveaudetektor
UNGO BOX Model 505/2200/3300 indeholder en fuldelektronisk (ikke mekanisk) vibrations- og
niveaudetektor, som er så unikt konstrueret at den er beskyttet af ikke mindre 3 design patenter.

Detektoren måler elektro-magnetisk feltstyrke, og forstyrrelser opfanges af en spole, som sender
signalet videre til styreboksens filtre. Filtrene måler det forstyrrende signals styrke samt frekvens,
og foretager en kritisk vurdering før alarmen aktiveres.

Alarmen er mest følsom overfor chok påvirkninger, enten disse skyldes vibrationer som opstår ved
forsøg på knusning af ruder/soltag, værktøj som bankes i dør-låse, forsøg på afmontering af
dæk/fælge, bugsering af vognen samt parkeringsbump, men mindre følsom overfor blide vuggende
bevægelser som ved f.eks. vindstød, undertryk fra passerende biler, personer som læner sig op af
bilen, m.m.

Vibrationsdetektoren skal blot monteres på en fast genstand i forbindelse med vognens karrosseri,
ikke nødvendigvis direkte på karrosseriet.

Vibrations- og niveaudetektorens følsomhed kan justeres trinløst, for tilpasning til den enkelte
vogn.

10 års garanti
UNGO BOX er en gennemtestet alarm af meget høj kvalitet, og dækkes af 10 års fabriksgaranti.
Ved evt. fejl kræver Lindgaaard/Pedersen styreboksen indsendt for gratis reparation. Forhandlers
eventuelle arbejdsløn dækkes ikke.

De følgende betingelser kræves opfyldt for at garantien dækker:

1.   Installation ifølge Lindgaard ∙ Pedersen`s forskrifter, hos godkendt værksted.

2.   Styreboks og detektor skal være monteret indvendig i vognens kabine, og ikke i
      motorrummet (Sirenen må gerne/skal være monteret i motorrummet).

3.   Forhandleren har indsendt kundens garantikort til Lindgaard ∙ Pedersen senest 14 dage
      efter installationen. Dette kort skal fremvises ved reklamation.

Skulle De ønske at flytte alarmen over i en anden bil, anbefaler vi på det kraftigste at De blot
indkøber en ny kabling/stik, for at sikre den bedst mulige kontakt med styreboksen i den nye bil.
Undlad venligst at få klippet det gamle ledningsnet ud af den brugte bil. Dette kan evt. komme den
nye ejer til gavn.

BEMÆRK: Rudemærkaterne fra den gamle bil skal indsendes til Lindgaard ∙ Pedersen for at nye
         kan udleveres til den nye bil.

Flere fordelagtige egenskaber
UNGO BOX reagerer ikke på akkumulator spændingsfald, og aktiveres derfor ikke af biltelefonen
der ringer, elektrisk ventilator, kabine- eller motor-varmer eller lign.

UNGO BOX anvender ikke ultra-lyd i kabinen, og vognen kan derfor uden problemer forlades
med vinduet eller soltaget på klem, såfremt man ønsker lidt ventilation i kabinen.


