
 

Udendørs briklæser TG-15 

 

Den udendørs briklæser giver nem mulighed for at til- og frakoble alarmen. Der er 2 brikker med i kassen og der 
kan tilkøbes op til 60 stk. total. 
 
 
 
Oversigt over udendørs briklæser  

1. Grøn LED 
Gul LED 
Rød LED 
Fuldsikring-tast 

2. Briklæser (RFID) 
3. Batteriholder 
4. Testknap 
5. Sabotagefjeder  

 
 
 
 
 
 
 
 
LED oversigt: 
 
Grøn LED:  

- Lyser i 3 sekunder, hvis du holder en RFID-brik op foran briklæseren og alarmen er frakoblet / 
frakobler 

- Blinker i 5 sekunder, hvis du trykker på ”Fuldsikring-tasten” (Hold en brik ind til briklæseren indenfor 
5 sekunder efter, for at ændre tilstand til ”fuldsikret”) 

Gul LED: 
- Lyser i 3 sekunder, hvis trykker på ”fuldsikring-tasten” mens der er fejl i systemet. 
- Blinker i 3 sekunder, hvis der er fejl i sammenparring eller manglende svar fra alarmen. 

Rød LED: 
- Lyser i 3 sekunder, hvis alarmen er slået til i fuldsikring. 
- Blinker i 3 sekunder, hvis alarmen fra kobles efter en alarmhændelse. 

 
Batteri: 
 
TG-15 bruger 2 stk. AA 1,5V lithium batterier og viser i TrueConnect, hvis der er lavt batteri. 
 
Sabotage: 
 
Ved montage af den udendørs briklæser skal sabotagefjedren i bagsiden trykkes helt ind – ellers vil du få 
fejlalarmer. 
  



 

Udendørs briklæser TG-15 

 

Sammenkodning via TrueConnect:  
Forberedelser :  

1. Afmonter forsiden af briklæseren ved at løsne skruen i 
bunden. 

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 på test-knappen på TG-15 

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.  

 

Sammenkodning af brikker 
Du kan kode op til 60 (RFID) brikker til den udendørs briklæser: 

1. Afmonter forsiden af briklæseren ved at løsne skruen i 
bunden 

2. Tryk og hold test-knappen nede i 5 sekunder (den grønne LED lyser, når briklæseren er klar) 

3. Du har nu 30 sekunder til at sammenparre brikker med briklæseren 

4. Hold de ønskede brikker op mod briklæseren (én ad gangen) 
5. Efter endt sammenparring af brik til briklæseren vil den grønne LED blinke 2 gange og TG-15 siger 2 bip 
6. Hvis den brik du forsøger at tilføje, allerede er sammenparret med briklæseren, blinker den grønne LED 1 

gange og TG-15 siger 1 bip 
7. Hvis hukommelsen er fyldt (60 brikker er sammenparret), så blinker den grønne LED 4 gange og TG-15 

siger 4 bip. 

8. Tryk én gang på test-knappen, for at gå ud af sammenparringen (eller vent 30 sekunder). Den grønne LED 
slukker og TG-15 er klar til brug 
 

Slette sammenparrede brikker 
1. Afmonter forsiden af briklæseren ved at løsne skruen i bunden 

2. Tryk og hold test-knappen nede i 8 sekunder (den røde LED lyser, når briklæseren er klar) 

3. Du har nu 30 sekunder til at ophæve sammenparringen af brikker med briklæseren 

4. Hold de ønskede brikker op mod briklæseren (én ad gangen) 
5. Efter endt sletning af brik på briklæseren vil den røde LED blinke 2 gange og TG-15 siger 2 bip 
6. Tryk én gang på test-knappen, for at gå ud af sammenparringen (eller vent 30 sekunder). Den røde LED 

slukker og TG-15 er klar til brug 
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Brug af briklæseren: 
 
Frakobling: 
 Hold en brik op foran briklæseren. TG-15 frakobler alarmen og siger 2 bip, mens den grønne LED lyser 
Tilkobling: 

Tryk på ”fuldsikring-tasten” og hold en brik op foran briklæseren, mens den grønne LED blinker (5 sekunder) 
TG-15 siger 1 langt bip og den røde LED lyser i 3 sekunder. 
Hvis du forsøger at tilkoble alarmen, mens der er fejl i systemet (og har alarm-indstillingen: ”Bekræft tilkobling 
ved fejl”), så lyser den gule LED i 3 sekunder og du skal rette fejlen eller tilkoble igen. 

 
Montering 
TG-15 monteres udendørs med de tilhørende skruer og rawlplugs. Det er vigtigt at bagsidens sabotage 
fjeder bliver trykket helt ind ved montage. Efter montering anbefales det at teste brilæseren ved at til- og 
frakoble alarmen. 

 

Fabriksnulstilling 

1. Afmonter forsiden af briklæseren ved at løsne skruen i bunden 

2. Fjern batterierne i TG-15 

3. Tryk og hold test-knappen inde, mens batterierne isættes igen. 

4. Slip test-knappen, når TG-15 siger 3 bip 

5. Du kan nu starte forfra og briklæseren er nulstillet. 

 

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  


