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En TrueGuard lyssensor med indbygget temperatur- og fugtsensor tilfører rigtig mange smarte 
hjemmestyringsfunktioner til din TrueGuard alarm. Med denne TrueGuard sensor er det ved hjælp 
af TrueConnect App muligt at aflæse lys- (LUX), temperatur- og fugtniveau i dit hjem, det er i sig 
selv en god funktion. Det der gør denne sensor særligt smart er, at TrueGuard alarmen ved hjælp 
af denne sensor, kan aktivere forskellige enheder på baggrund af, hvad sensoren afmåler i dit 
hjem. 
 
 
Oversigt over enheden 
 

1. Lyssensor/LED indikator 

2. Temperatursensor 

3. Batteri indsats 

4. Indkodnings/testknap 

 
 
 
Sammenkodning via TrueConnect :  
Forberedelser :  

1.  Skru coveret af og indsæt batteri.  
(Efter sammenkodningen skal du skrue coveret på igen.)  

TrueConnect :  

1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på 
www.TrueConnect.dk.  

2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.  

3. Vælg Enheder  

4. Tryk på  - knappen øverst til højre for at få alarmen til 
at lytte efter ny enhed.  

5. Tryk i 10 sekunder på enhedens testknap (4)  
6. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise den 

fundne enhed. 

7. Tryk på enheden for at kode den ind.  

8. Tryk Ok.  

9. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enheden.  

 
Nu kan temperatur, lysforhold og luftfugtighed ses i TrueConnect og 
målingerne kan bruges til hjemmestyrings regler.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Lyssensor / LED Indikator 
 
Blinker 1. Gang: Ved tryk på indkodnings-/testknap i 10 sekunder for indkodning eller gendannelse til 
fabriksindstillinger. 
Blinker 2. Gange: Når sensoren er succesfuldt indkodet i dit alarmsystem. 
Blinker 3. Gange: Sensoren har registreret at, der er indsat et batteri. 
Blinker 5. Gange: Lavt batteriniveau er registreret efter batteri er indsat. 
Blinker en gang hver 20. minut: Sensoren har mistet forbindelse til kontrolpanelet. 
 
Funktioner 
 
Sensoren måler lysniveau, fugtniveau og temperatur niveau og sender et signal til kontrolpanelet med målingerne 
efter følgende regler: 

• Signal med lysniveau sendes for hvert 30. minut. 
• Signal med fugt- og temperaturniveau sendes hvert 10. minut. 

Sensoren sender automatisk straks signal til kontrolpanel hvis: 
• Temperaturniveauet ændres +/-  2°C. 
• Fugtniveau ændres +/- 10% 
• Lysniveau ændres +/- 10% 

Du kan til enhver tid få sensoren til at sende et signal med det nuværende lys-, fugt- og temperaturniveau med et tryk 
på testknappen (4). 
 
Montering 
 
Montering af TrueGuards sensor 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 sensoren 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 sensoren 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 lyssensor med indbygget temperatur- og fugtsensor 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  

 


