
Installasjon av Nødknapp NX-sosw 
Nødknappen er liten vil ha lett for å bli borte. Legger man den et ”lurt sted” kan man like gjerne kaste den. Den 
MÅ monteres fast på veggen med den medfølgende dobbeltsidige tapen. 
Den dagen man stresset og kanskje halvbevist får bruk for den tenker man nødvendigvis ikke rasjonelt og vil 
ikke være i stand til å begynne å lete og forsøke å huske hvor man la den. 
Det beste er å montere den slik at den kan nås om man ligger på gulvet eller i senga. Om ønskelig kan flere 
nødknapper installeres. Et alternativ er også å bære den rundt halsen hvis man alltid vil ha den for hånden. 

Nødknappen er batteridrevet og 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. 

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 SOS-enhet. Et pip høres fra hovedenheten. SOS er ferdig paret. Trykk en gang til på 
knapp på CU. Gul lampe slukker; alt OK. 

Paring av NX-sosw 

• Sett NX-10 i paremodus 
• Trykk på nødknappen. Når den pares inn kommer et pip fra alarmen 
• Ta NX-10 ut av paremodus 

• Brukermanual  SOS Nødalarm NX-sosw 
Nødknappen NX-sosw er en trådløs knapp man trykker på hvis man trenger akutt hjelp. Gir lydsignal 
inne og eventuelt ute hvis utvendig sirene er montert. Sirenen morser  S - O - S helt til man trykker en 
gang til på knappen, eller til den stopper av seg selv etter 5 minutter. 
LED indikatoren på enheten blinnker rødt når SOS alarm aktiveres og grønt når den slås av. Vekselvis 
rødt og grønt lys hvis enheten ikke får kontakt med hovedenheten. 

• Har man i tillegg NX-Buddy aktivert vil også egen SOS alarm sendes til spesielle telefonnummer man 
velger selv. Dette kan være separate nummer fra andre alarmmeldinger som sendes ut.  
Meldingen inneholder posisjonen hvor alarmen ble utløst og at det er en SOSmelding fra din alarm.  

• Hvis man benytter nødalarm i forbindelse med NX-Buddy og velger en eller flere mottakere av slike 
meldinger må dette være avtalt på forhånd. Vedkommende kjenner deg og din situasjon og er 
forberedt på hva som skal gjøres. 

• Funksjonen er nyttig for den som kanskje har en medisinsk tilstand som krever at noen raskt kan 
hjelpe, eller du ferdes på steder som nødvendigvis ikke alltid er trygge. 

• Funksjonen er forberedt for videresending til vaktselskap. 
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