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I denne vejledning anvendes udtrykket UNGO for
StartSpærren som helhed. Der kan forekomme omtale af
styringer (centrallås, blinklys), som enten ikke eksisterer,
ikke er eller ikke kan udføres i din bil.

Automatisk StartSpærring
StartSpærren, som du kun delvist er herre over, arbejder
selvstændigt og bestemmer selv hvornår den vil koble ind.
Den automatiske StartSpærre holder øje med hvordan du
bruger bilen, og indretter sig efter dig. Når du slår tændingen
fra kobler StartSpærren til efter 40 sekunder.

Før udløbet af de 40 sekunder, har du mulighed for at tilkoble
StartSpærren med håndsenderen.

Når StartSpærren har overtaget er motorblokeringen slået til,
og lysdioden blinker rødt, for at vise at bilen ikke kan startes.
Når du ønsker at starte bilen, slår du StartSpærren fra med
håndsenderen, hvorved lysdioden holder op med at blinke.

UNGO kan nødfrakobles, og man har i øvrigt kun brug for at
kunne nødfrakoble, når lysdioden blinker rødt (StartSpærring
indkoblet).

Nødfrakoblet - Nødfrakoblet er en tilstand hvor StartSpærre
ikke har nogen virkning. Man kan frit starte bilen, slå
tændingen fra og forlade bilen, uden fare for at
motorblokeringen træder ind.

Idet StartSpærren normalt tilkobler automatisk når man
forlader bilen, og kun kan frakobles med håndsenderen, er vi
nødt til at have nødfrakoblingen, hvormed man kan sætte
systemet i hvilestilling, i det tilfælde at håndsenderen mistes
eller af en eller anden årsag er defekt.

Informationen om at forblive i nødfrakoblet tilstand, ignoreres
hvis spændingen til UNGO fjernes, eller når man anvender sin
håndsender for at tilkoble StartSpærren

Frakoblet - Frakoblet er den tilstand hvor man kan starte
bilen.

Når UNGO frakobles er dette kun en midlertidig tilstand. Hvis
man kommer til at frakoble UNGO ved et uheld, og ikke åbner
en dør eller sætter tænding på, vil den altid Gen-Tilkoble.

Denne funktion kaldes Automatisk Gen-Tilkobling, og er
indført for at gen-sikre vognen hvis man kommer til at
frakoble ved et uheld. Denne funktion kan ikke fjernes af din
forhandler.

Bemærk: Automatisk Gen-Tilkobling virker kun hvis UNGO i
forvejen var tilkoblet, hvorfor du aldrig kan blive låst ude af
denne funktion. Sker dette alligevel, er dine dørkontakter
defekte.

Automatisk StartSpærret - er den tilstand UNGO automatisk
vil søge ind i, hvis man slår tændingen fra og forlader bilen,
uden at bede om at få Alarmen tilkoblet. Du skal være
opmærksom på at UNGO i netop denne situation ikke låser
dørene for dig. Hvis du vil have bilen låst, må du selv gøre
det.

For at komme ud af StartSpærret tilstand, må du frakoble med
håndsenderen. Hvis du frakobler StartSpærren (i den tro at du
tilkoblede StartSpærren), og derfor ikke åbner en dør eller
sætter tænding på indenfor de næste 40 sekunder, vil UNGO
opfatte det som om du i virkeligheden ønskede at tilkoble
StartSpærren, og således tilkoble og låse dørene for dig, - helt
automatisk.

Din forhandler kan fjerne den Automatiske StartSpærring,
hvilket dog ikke anbefales.

Lindgaard ∙ Pedersen A/S
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2605 - Brøndby
Telefon: 4344 8811 / 8640 8811
E-mail: lp@lpas.dk
www.lpas.dk



  Lindgaard ∙ Pedersen A/S_____________________________________________________________________________________UNGO 3-vejs StartSpærring

UNGO 1400-ISM Startspærre

Brugsanvisning

___________________________________________________________________________________________________________
Marts ’99                                                          d:\ungo\1432\brugsanvisning\1432 brugsanvisning.doc, 19-07-99, mr                                                                                                           Side 2

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.
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