
 

5-i-1 mini røgalarm (Mini-SD-ZBS)  

 

Denne lille og fikse røgalarm er ikke alene en røgalarm. Den består også af en 360° bevægelsessensor, som kan bruges til f.eks. at aktivere 
alarmen ved fuld sikring eller til at tænde lys ved detekteret bevægelse i f.eks. fra- og deltilkobling. 
Derudover har enheden også indbygget temperaturmåler og termosensor, som løbende kan orientere om rumtemperaturer og dermed indgå i 
de intelligent hjem regler, som man sætter op i alarmsystemet, men ydermere kan den også alarmere, hvis temperaturen stiger til 57,3°C eller 
stiger med 8,25°C i minuttet. 
Røgalarmen alarmerer både lokalt i huset via indbygget sirene og via alarmsystemet med push meddelelse via appen og/eller sms. Så dels 
fungerer røgalarmen, som vi kender den, når du er hjemme og ydermere får du besked om røgdannelse i dit hjem, når du ikke er hjemme. 
 

Oversigt over kombi røgalarmen 

 
1. Bevægelsessensor 
2. Testknap og LED lampe 

Rød blink 
l Kort blink: Sender signal 
l Hurtige blink: Tilkobler 
l Blink hvert 2. sekund: Røgalarmen er ved at varme op samt ved at kalibrere sig selv.  
l Blink hvert sekund: Røgalarmen er I “Sleep Mode” 
l Blink hvert 4. sekund: Lavt batteri (meldes også til alarmpanel) 
l Blink hvert 20. Minut: Forbindelse til alarmpanel er mistet 
Orange blink 
l Blink hvert sekund: Kalibrering fejlede – start op igen 
l Blink hvert 5. sekund: Fejl i røgalarmen 
l Blink hvert 4. sekund: Lavt batteri (meldes også til alarmpanel) 
l Blink hvert 45. Sekund: Lavt batteri (meldes også til alarmpanel) 
Test knap 
l Tryk og hold nede i 10 sekunder for at nulstille røgalarmen 
l Tryk og hold nede i 20 sekunder for at starte kalibreringsproces 
l Tryk en gang for at sende test signal 

3. Indbygget sirene 
4. Huller til beslag 
5. Batterirum 
6. Kroge 
7. Monteringshuller 

 
Sammenkodning med kontrolpanel og montering 
Bemærk at når batteriet er isat i røgalarmen vil den starte med at kalibere sig selv. Kalibartionnen vil tage 1-7 minutter. Herefter skal 
sammenkodning af røgalarm med kontrolpanel ske indenfor 3 minutter. Lykkes det ikke så tag blot batteri ud af røgalarmen og isæt det igen. 
Lad røgalarmen kalibrere sig selv og lav så sammenkodningen.   
 
1. Indsæt det medfølgende batteri i batterirummet. 
2. Nu vil røgalarmen give 2 bip fra sig, og lysdioden vil blinke. Røgalarmen varmer op og gør klar til sammenparring med alarmsystemet.  
3. Efter ca. 1 minut vil røgalarmen afgive et bip og kalibrere sig selv. Det betyder, at røgalarmen måler indholdet af røg i lokalet som 

referenceværdi. I denne proces vil LED lampe blinke, indtil røgalarmen giver et højt to-tonet bib fra sig, og lysdioden slukker. Så er 
røgalarmen klar til sammenkodning indenfor 3 minutter. 

4. Sæt nu alarmpanelet til at søge efter nye enheder (lyttetilstand) via TrueConnect.dk   
5. Tryk og hold røgalarmens testknap nede i 10 sekunder. Nu vil enheden først afgive 1 bip derefter 2 bip, så skal knappen slippes. (Den må 

altså ikke sige 3 hurtige bib i streg!. Nu vil røgalarmen sende sit test signal til kontrolpanelet. Og indenfor få sekunder bekræfter 
alarmpanelet modtagelsen, ved at afgive nogle lyde. 

6. Bemærk at røgalarmen optager 3 pladser i kontrolpanelets zoner.  
a. Røgalarm  
b. Temperatursensor  
c. Bevægelsessensor  

7. Efter de 3 enheder er lagt ind i kontrolpanelet kan de navngives og indstilles. 
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l Montage af røgalarmen 
 
Find et godt sted at montere røgalarmen. 
 
Anbefalinger: 
- Monter ikke i køkken ved ovn 
- Monter mindst 60cm fra væg 

 
Montage:  
Trin 1: Skru monteringsbeslaget fast I loftet 
Trin 2: Sørg for at batteriet er isat røgalarmen  
Trin 3: Sørg for at røgalarmen er sammenparret med alarmen 
Trin 4: Påsæt selve røgalarmen på monteringsbeslaget 
  
 

 

 
Bevægelsessensor  
Nedenstående illustrationer viser bevægelsessensorens detekteringsområde.  
 
 

 

l Løbende vedligehold 
Det anbefales mindst én gang i året at støvsuge røgalarm-delen.  

Afmontere først det 3-bennet skold og støvsug røgalarmen. Påsæt det herefter igen 
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l Batteri 
Røgalarmen bruger et Litium 3V CR123A batteri. Ved lavt batteri blinker LED lamper orange hvert 45 sekund og røgalarmen vil give bib lyd fra 
sig. Samtidig vil hændelsen (Lav batteritilstand) meldes til kontrolpanelet og dermed TrueConnect appen. Når batteriet er tæt på at være helt 
fladt blinker LED lampen rød/orange hvert 4. Sekund.  
 

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  


