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Når du har en TrueGuard (Pro+, MZ, SmartBox eller SmartHome) alarm kan du faktisk, via alarmen og 
TrueConnect appen, styre Philips HUE pærer. 
Hvis Philips Hue produktet har været i brug tidligere, kræver det dog et lille link-reset af pærerne. 
Dette kan denne reset-knap klare for dig.  
Du behøver med denne foranstaltning ingen Philips bro eller bridge, som den kaldes – dennes 
funktion overtager TrueGuard alarmen. 
Så principielt er der her en del penge at spare, når du i forvejen har en TrueGuard alarm og dermed 
ikke skal købe et komplet Philips HUE startkit. 
Ydermere kan alarmen styre dine pærer, alt efter hvordan du bevæger dig eller bruger alarmen. 

 
Oversigt over sensoren 

1. Reset knap 

 

 
 
Sammenkodning af HUE pære via TrueConnect: 
 

1. Login på www.trueconnect.dk med dit login.  

2. Gå ind i Indstillinger (Standardkoden er 7982)  
3. Vælg Enheder  

4. Tryk på ’+’ -ikonet øverst til højre (tilføj enhed). 

Alarmen vil nu scanne/lytte efter ny enhed.  

5. Sørg for der er strøm til pæren og den lyser. 
6. Tag reset knappen og hold den tæt på den ønskede enhed, derefter hold knappen nede indtil 

pærens lys dæmper. 
7. Alarmpanelet vil afgive 2 bip for at bekræfte at det 

har modtaget signal fra ny enhed og TrueConnect vil 

vise pæren.  

8. Sæt kryds i checkboksen og tryk på OK  
 

9. Nu er du klar til at styre den nye pære. 
 

10. Navnet på pæren kan ændres ved at trykke på de 3 

prikker til højre for sensoren under Enheder. 
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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  

 


