Bruksanvisning NX-DSM 0X28

Trådløs magnetbryter for NX-10 og NX-5
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NX-DSM er en trådløs magnetbryter til NX-5 / NX-10 som benyttes til å gi alarm ved innbrudd gjennom
dører, luker og vinduer. For å kunne bruke NX-DSM må en radiomodul (NX-Com) monteres i NX-5.
Denne kan ettermonteres hvis den ikke allerede er installert fra produsent.
NX-5 kan benytte NX-DSM trådløs dør/luke bryter ved montering NX-Com
(kommunikasjonsmodul).
NX-10 kan pare seg opp mot alle NX- trådløse enheter

Virkemåte: NX-DSM er en trådløs dør, luke og vindusbryter.
NX-DSM blir paret til din alarm slik at den kun virker hos deg og ikke hos andre systemer som
måtte være innenfor rekkevidde. Kommunikasjonen mellom NX-DSM og NX-5 / NX-10 er toveis
og intelligent slik at den er motstandsdyktig mot forstyrrelser og sabotasje.
Bruk: NX-DSM brukes akkurat som tilsvarende trådløse magnetbrytere. Den kan varsle innbrudd
både når NX-5 / NX-10 er i sikkerhetsalarmstilling og i innbruddsalarmstilling. NX-DSM kan
monteres på dører, vinduer, luker og lignende.
NX-DSM er batteri drevet, Batteriet er ikke utskiftbart av brukeren, men forventet levetid er
beregnet å overstige levetiden for kjøretøyet.

Montering: NX-DSM (M for magnet) var opprinnelig ment som en magnetfri bryter (NX-DS). Men det
viste seg at jordmagnetismen er for svak slik at det til tider kan oppstå feilvarsel. Vi har derfor valgt å
bruke en liten magnet som referanse. Magneten kan monteres 5-6 cm fra selve bryteren og festes
med medfølgende tape slik at montering blir meget enkel. Monter NX-DSM enheten på veggen og
magneten på dør/luke/ vindu. I lukket tilstand kan avstand fra magnet til bryter være opp til 6 cm. Det
er viktig at magnet og NX-DSM bryteren står rett over hverandre .
Alarmen utløses når avstand mellom magnet og bryter er mer en 8-10 cm. Lim fast enheten med den
påmonterte dobbeltsidige tapen.
Paring til NX-10:
Det anbefales både for NX-5 og NX-10 å ikke montere bryteren før de skal pares opp da dette
forenkler prosedyren betraktelig. Legg det antall brytere som skal pares opp foran deg, slå på NX-10
alarmen og kontrollpanelet. Trykk på pareknappen på sentralenheten og den gule lampen vil da
lyse(se side 14 i brukermanual). Trykk deretter en fyrstikk eller et liten skrutrekker ned i det lille hullet
på enden av NX-DSM bryteren. Straks den blir trykket ned vil det utløse et lite pip fra alarmen som en
kvittering på at enheten nå er paret og klar til bruk. Gjenta dette med alle enhetene som ønskes pares
opp.
Husk at enhetene ikke virker så lenge NX-10 alarmen er i oppvarmings modus - ca. 5 minutter etter
start eller så lenge den øverste lampen på kontrollpanelet blinker hurtig
Totalt 16 trådløse sensorer kan pares opp mot NX-10.

