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A leitura deste Informativo de Instalação é
muito importante para o entendimento das
funções disponíveis no NXK-200 e para
tirar o máximo de proveito do produto.



A Nexkor também oferece suporte através
do telefone (19) 3291-5250.



A instalação do alarme deve ser realizada
por
instaladores
qualificados,
com
instrumentos e ferramentas adequadas,
tais como multímetro.

Para a ligação do fio Vermelho do alarme (+12V), localize o relê da partida
elétrica que mantém positivo constante ou o polo positivo da bateria.
Para a ligação do fio Preto do alarme (Negativo), localize o polo negativo da
bateria.
Para a ligação do fio Azul do alarme (Pós Ignição), localize o fio Preto no
conector preto de 2 vias na coifa de plastica preta da motocicleta.
ATENÇÃO: É necessário a instalação de um diodo
1N5408 no circuito de setas, pois este modelo de
motocicleta aciona a bomba elétrica/painel quando
as setas estiverem piscando através do alarme
(caso a chave de seta esteja acionada). Localize o
fio Cinza no pino 10 do conector cinza de 20 vias
atrás do painel da motocicleta.




Para a ligação dos fios Preto/Verde (Setas), Localize o fio Laranja dentro da
coifa plástica preta na traseira da motocicleta.
Para a ligação dos fios Preto/Verde (Setas), Localize o fio Verde dentro da coifa
plástica preta na traseira da motocicleta.

Atenção à Sirene: Fixe em um local que não fique exposta a água e nem de fácil
acesso e obrigatoriamente com a saída do som para baixo.
Instalação do bloqueio: Resolução do Contran
Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional
de Trânsito – Contran, a Nexkor recomenda que o bloqueio de seu alarme seja
realizado exclusivamente na linha starter do relê do motor de partida, assim
cumprindo o estipulado no parágrafo único do art. 1° da resolução 037/98.

