Informativo de Instalação
Produto: NXK – 200
Motocicleta: Yamaha – Fazer 150
2014.


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 efetuar a ligação do fio vermelho do alarme (+12V), localize o polo
positivo da bateria, ou direto no relé de partida para versão partida
elétrica. Obs: Para soltar o banco é necessário retirar as duas
carenagens laterais e soltar os parafusos de 10mm que seguram o banco.



Para efetuar a ligação do fio azul do alarme (pós-ignição), localize o fio
marrom no conector tipo bala localizado abaixo do tanque de combustível.



Para efetuar a ligação do fio preto do alarme (negativo), localize o polo
negativo da bateria ou parafuso de 10mm na lateral direita utilizando um
terminal olhal, utilize o mesmo parafuso para fixar a sirene.



Fixe o módulo na parte plástica utilizando a fita dupla face fornecida no
kit, caso necessário utilize uma cinta plástica.



Para fazer a ligação dos fios preto/verde (setas esquerda e direita),
localize os fios verde e marrom no chicote na parte traseira da
motocicleta abaixo do banco.

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.

