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TrueGuards Status LED enhed er designet til at vise alarmsystemets nuværende sikringstilstand. For nem
og hurtig betjening af alarmen i dagligdagen er status LED enheden en bekvem tilbehørsenhed til dit
TrueGuard alarmsystem. Enheden er desuden trådløs og kommunikerer derfor trådløs med alarmpanelet,
hvilket også gør installationen hurtig og nem.
Oversigt over enheden
1. LED-display
2. Cover skrue
3. Cover beslag
4. Batteri indsats
5. Kontakt
6. Indkodnings/testknap
Sammenkodning af status LED og
kontrolpanel
1.
2.
3.
4.
5.
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9.

Skru coveret af og indsæt batteri.
(Efter sammenkodningen skal du skrue coveret på igen.)
Gå ind i Programmerings menu.
Vælg ’Enheder +/-’ og derefter ’Tilføj enhed’.
Kontrolpanelet er nu i sammenkodnings-tilstand og parat til at finde nye enheder.
Tryk på enhedens testknap og hold den inde i 10-12 sekunder, indtil enhedens LED display blinker
rød 1 gang.
Når kontrolpanelet og enheden er sammenkodet vil LED displayet blinke rød to gange for at
bekræfte, og kontrolpanelet vil kort efter vise ’Installeret(OK)?’ og ’Status LED’. Tryk på
OK/flueben.
Enheden er nu kodet ind i panelet.
Vælg ’Enheder +/-’ og derefter Ændre enhed’ – eller via webmodulet under ’Enheder’ for at ændre
navn og zonetype.
Skriv et navn til enheden, f.eks. ’Indgang’. Vælg en zonetype, f.eks. ’Indbrud’.

LED Display
Systemstatus:
Slukket: Alarmen er frakoblet.
Blinker Grøn hver 4. sekund: Alarmen er tilkoblet (FULD-sikring el. SKAL-sikring)
Blinker Rød hver 3. sekund: Indbrudsalarm
Enhedsstatus:
Blinker rød 1. Gang: Ved tryk på indkodnings-/testknap i 10 sekunder for indkodning eller gendannelse til
fabriksindstillinger.
Blinker rød 2. Gange: Status LED enheden er succesfuldt indkodet i dit alarmsystem.
Blinker rød hver 20. minut: Status LED enheden har mistet forbindelsen til kontrolpanelet.

Montering
Montering af TrueGuards status LED displayet kan foretages ved 2 metoder: Montering med skruer eller den
medfølgende klæbepude. Denne enhed kan med fordel monteres ved ind- og udgange, for hurtig og nem
betjening af alarmen i hverdagen.
Ønsker du at montere enheden med skruer, skal du blot afmontere top
coveret med bundskruen (2) så du kan montere enhedens bagside/underlag
med de 2 skruehuller.
Brug dem eventuelt som skabelon til at bore igennem i det underlag du
ønsker at montere enheden på. Indsæt herefter de medfølgende raw-plugs
og skru bagsiden af enheden på væggen. Herefter trykkes coveret forsigtigt
på den monterede bagside og bundskruen isættes igen.
Ønsker du derimod at montere enheden med klæbepuden, skal du blot
rengøre underlaget, du ønsker at montere enheden på. Fjern klæbepudens
film på den ene side og påsæt herefter klæbepuden på enhedens bagside.
Herefter fjernes filmen på klæbepuden fra den anden side og hele enheden
trygges forsigtigt fast på det ønskede monteringssted.
(Montering af enhed med klæbepuden kræver et jævnt underlag)

Batteri
TrueGuards Status LED display bruger 1 x CR123A 3V Lithium batteri.
Enheden rapporterer automatisk til kontrolpanelet, når der er lavt batteriniveau ligesom enheden automatisk
rapporterer systemtilstanden til kontrolpanelet.
Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.
FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/
YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
https://www.youtube.com/channel/UCpHlY29gQAxOTsEeGAFHQew
NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig
nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk

