
 

 

SVGS-1ZBS 

TrueGuards glasbrudssensor med indbygget shock- og vibrationsdetektering er et godt supplement til dit 
TrueGuard alarmsystem. Glasbrudssensoren detekterer nemlig både hvis et vindue smadres, forsøges 
afmonteret eller i det hele taget hvis vinduet åbnes, mens alarmen er tilkoblet. Denne glasbrudssensor er 
dermed en multisensor, der med fordel kan monteres på udsatte vinduer. 
 
Oversigt over sensoren 
 

1. Funktionsknap 

2. LED Indikator 

 
 
 
Sammenkodning af sensor og kontrolpanel 
 

1. Indsæt det medfølgende batteri i sensoren. (Se vejledning længere nede) 
2. Gå ind i Programmerings menu.  
3. Vælg ’Enheder +/-’ og derefter ’Tilføj enhed’. 
4. Kontrolpanelet er nu i sammenkodnings-tilstand og parat til at finde nye enheder. 
5. Tryk på sensorens funktionsknap (1) og hold den inde i 10-12 sekunder, indtil sensorens LED 

blinker. 
6. Efter 6-8 sekunder vil sensorens LED blinke 2 gange for at indikere, at den er sammenkodet med 

kontrolpanelet, som umiddelbart herefter vil vise ’Installeret(OK)?’ og ’Glasbrudssensor’.  
7. Tryk på OK/flueben. 
8. Enheden er nu sammenkodet med panelet. 
9. Vælg ’Enheder +/-’ og derefter Ændre enhed’ – eller via webmodulet under ’Enheder’ for at ændre 

navn og zonetype.  
10. Skriv et navn til sensoren, f.eks. ’Stue, køkken, bryggers el.lign.’. Vælg en zonetype, f.eks. ’Indbrud’.   

 
Batteri 
 
Denne glasbrudssensor bruger et CR2032 3V Lithium batteri.  
OBS: Indsæt batteriet i holderen som vist på billedet herunder med den positive (+) side af batteriet ud mod 
fronten af sensoren. Du må aldrig indsætte batteriet modsat af dette. Brug en spids genstand til forsigtigt at 
trække batteriholderen ud af sensoren med.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  l Reset 



 

 

Hvis du vil fjerne sensoren fra dit nuværende netværk og tilslutte dig et nyt netværk, skaldu bruge ”factory reset 
function” for at clear sensoren fra den installerede settings og informationer før den kan tilslutte et andet netværk. 
For at gøre dette. 
1. Den kan kun resetes indenfor 3 minutter efter start up. Hvis den har været tændt længere fjern batteri og indsæt 

igen.  
2. Pres og hold funktions knappen i 10 sekunder og slip.  
3. Sensoren vil nu automatisk komme på ZigBee network.  
Hvis den succesfyldt tilslutter netværket vil LED indikatoren blinke 2 gange. 

 

l Installation 
Sensoren skal installeres på et glas for at opfange shock & vibration eller glas brud. Brug den dobbeltsidet side 
brugt til at fastsætte sensoren til vinduet.  

 
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  

 


