Røgalarm SD-8EL
Røgalarmen fungerer både som røgsensor til alarmsystemet samt som lokal røgalarm. Ved registrering af
røg vil både røgalarmen selv og resten af alarmsystemet blive aktiveret og alarmere. Du vil samtidig
modtage besked via TrueConnect app’en, så du kan reagere på alarmen, også selvom du ikke befinder dig i
hjemmet.
Røgalarmen fra TrueGuard overholder de internationale standarder og kvalitetskrav for røgdetektering.

Oversigt over røgalarmen:
1. Lysdiode.
Ved lavt batteriniveau blinker dioden hvert 30. sekund.
Ved registrering af røg sendes et signal til kontrolpanelet, og lysdioden vil blinke.
2. Testknap – benyttes til sammenkodning, test og til at slukke for alarmen, når den er gået i gang.
3. Batterirum. Røgsensoren benytter 3 stk. AA-batterier.
4. Monteringshul
5. Monteringsbeslag
6. Krog

Røgalarm SD-8EL
Sammenkodning med kontrolpanel og montering
1. Indsæt 3 AA-batterier i batterirummet. Nu vil røgalarmen give 2 bip fra sig, og lysdioden vil blinke.
2. Efter 3 minutter vil røgalarmen give endnu et bip fra sig. Det betyder, at alarmen måler indholdet af
røg i lokalet som referenceværdi. Processen
vil blive gentaget hvert andet minut, indtil
alarmen afspiller en kort melodi, og lysdioden
slukker. Så er røgalarmen klar til montering.
3. Login på www.trueconnect.dk med dit login.
4. Gå ind under Indstillinger (Standardkoden er
7982)
5. Vælg Enheder
6. Tryk på ’+’-ikonet øverst til højre (Tilføj enhed).
Alarmen vil nu scanne/lytte efter en ny enhed.
7. Kontrolpanelet er nu i learn-tilstand og parat til at
finde nye enheder.
8. Tryk på røgalarmens testknap. Lysdioden vil nu
være tændt i 2 sekunder, og røgalarmen giver to
bip. TrueConnect vil herefter vise den fundne
enhed.
9. Sæt kryds i checkboksen og tryk på OK.
10. Røgalarmen er nu kodet ind i alarmen.
11. Navnet på røgalarmen kan ændres ved at trykke på de 3 prikker til højre for sensoren under
Enheder.
12. Monter monteringsbeslaget der, hvor røgalarmen skal sidde – i loftet mindst 60 cm fra væggen.
Herefter klikkes røgalarmen nemt fast på beslaget.

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

Find alle manualer på www.support.trueguard.dk

