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Parring NX-10 

        

 NB! Ved parring av trådløse enheter; trykk på merket knapp på sentralenheten(CU) som vist på bildet. Gul lampe 
begynner å blinke. Trykk knapp på NX-Remote enhet. Et pip høres fra hovedenheten. NX-Remote er ferdig paret. Trykk 
en gang til på knapp på CU. Gul lampe slukker; alt OK. 

Fjernkontrollen brukes for å slå av og på innbruddsalarmfunksjonen. Den styrer ikke 
sikkerhetsalarmfunksjonene som betjenes av kontrollpanelet. Kontrollpanelet betjener heller ikke 
innbruddsalarmen. 

Fjernkontrollen har kun én knapp som veksler mellom innbruddsalarm av og på. Når man trykker på knappen 
vil LED-lampene på fjernkontrollen fortelle hvilken stilling alarmen har. 

• Røde blink: Innbruddsalarmen på 
• Grønne blink: Innbruddsalarmen av 
• Vekselvis rødt og grønt: Man er utenfor rekkevidde og ingen endring vil skje  

Fjernkontrollen overstyrer kontrollpanelet. Hvis sikkerhetsalarm allerede er på når man slår på innbruddsalarm, 
vil sikkerhetsalarm slå seg av og innbruddsalarm på. 

Fjernkontrollen har ganske lang rekkevidde og kan betjene alarmen langt utenfor synsvidde av bilen/vogna. 
Hvis man vil sjekke hvilken stilling alarmen har kan man bare trykke på knappen å se på LED indikatoren. Hvis 
du trykker for å sjekke, husk å trykke en gang til for å gå tilbake til stillingen du hadde (Den veksler mellom av 
og på hver gang man trykker). 

Utløst innbruddsalarm varsles med lyd i innvendig i kontrollpanelet og utvendig sirene (hvis utvendig sirene er 
montert). Den røde LED-lampa på kontrollpanelet blinker raskt. 
Hvis ingen avstiller alarmen vil det fortsette slik i 3 minutter, 3 minutter pause. Dette repeteres 3 ganger så 
avstiller alarmen seg selv. Den røde LED-lampa på kontrollpanelet vil fortsette å blinke raskt selv om sirena har 
stilnet slik at man kan se på kontrollpanelet at alarmen har vært utløst, selv om man har slått av alarmen og 
gått inn. Blinkingen ved neste trykk p kontrollpanel eller fjernkontroll. 

Man fester fjernkontrollen på nøkkelknippet og holder den i hånda pekende opp med nøkkelringen ned for 
best rekkevidde. Man kan pare inn flere fjernkontroller i alarmsystemet. Kommunikasjonen mellom 
fjernkontrollen og sentralenheten er kryptert. 

Fjernkontrollen har batteri type lithium CR2450. Det vil normalt ikke være behov for å bytte batteriet noen 
gang, men i tilfelle det blir nødvendig kan fjernkontrollen åpnes. Fjern først skruen og skyv lokket oppover før 
du bikker det ut. 
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