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01
Innledning
AssistX® Mobil is a mobile call system for one or more users. The set consists of a transmitter and a 
receiver. To trigger a call different switches and sensors can be used.

Beside the common switches and sensors with normally cosed (NO) or normally open (NO) contact, all 

active sensors of the AssistX family can be used: AssistX® AS one acoustic sensor, AssistX® 

ProX2 proximity sensor, AssistX® IR one infrared sensor or AssistX® RX one radio receiver. 
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1 LED

2 Call Button

3 Confirm/OK-Button

4 ON-OFF-Button

5 Menu- up/down

USB socket

7 Output socket

8 AssistX® Port - 

Sensor-/Switchport

Transmitter Receiver

8

8

9

Cornfirmation Light9

1010

10 Reset (restart)

Sender Mottaker

LED
Alarmknapp
Bekreft/OK
Av/PÅ

Meny - Opp/ned
USB
Utgang
Sensor/Bryterinngang

Bekreftelseslys
Reset-knapp

Minimum 50 
cm avstand.

Assist X er et mobilt varslingssystem for en eller flere brukere. Settet består av en sender og 
en mottaker. Man kan i tillegg koble til forskjellige brytere og sensorer for alternativ betjening.
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I bruk
Når man trykker på alarmknappen på sender blir LED-lyset rødt og den avgir et pip. Mot-
taker vil pipe, vibrere og blinke hvitt samtidig som displayet viser hvilken enhet som har utløst 
alarm. Den vil fortsette slik inntil mottaker har trykket OK. Når mottaker har trykket OK vil 
LED-lys på sender bli grønne for å bekrefte at alarm er mottatt. Sender trykker alarmknappen 1 
gang for å gjøre det klart til evt. nye alarmer.

Lading

I ett sett følger det med en mobil lader og en dockingstasjon. Vi anbefaler å la mottakerenhet 
stå i dockingstasjonen og bruke mobillader til senderen.

Rekkevidde

Rekkevidde er alltid vanskelig å kunne avgjøre uten å faktisk teste utstyret der det skal brukes.
Dette avhenger av bygningens konstruksjon osv.
Vi anbefaler å teste rekkevidden ved førstegansbruk for å gjøre seg kjent med hvor den vil 
fungere og ikke.

Kontakt

Support
Tlf: 22 12 14 50 
support@cognita.no
cognita.no

Besøksadresse
Cognita AS
Oscars Gate 92
0256 Oslo 

Postadresse
Cognita AS
Gjerstadveien 396 
4993 Sundebru

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse 
med løsningen må du gjerne kontakte oss.


