
 

 
 

Udendørs sirene med blink BX-32 
 
 

Den eksterne sirene med blink vil i tilfælde af alarm, ud over at hyle med et lydtryk på 104 dB, også blinke kraftigt. 
Det stresser tyven og gør omgivelserne endnu mere opmærksomme på indbruddet. For maksimal effekt anbefales 
det, at den eksterne sirene med blink monteres udendørs. 

 
Oversigt over sirene BX-32 
1. Sabotagekontakt 

2. Batteriholder 

3. ON / OFF kontakt til sirenen 

4. Montagehuller 

5. Testknap – Bruges til parring mellem sirene og alarm 

6. LED 3 & 2 & 1 (fra venstre mod højre) 
 

Batteri 
Sirenen får strøm fra 2 stk. D batterier med en normal levetid på ca. 3 år.  
Sirenen registrerer selv, når batterierne er ved at løbe tør for strøm og skal udskiftes.  
Når batteriniveauet er lavt, vil kontrolpanelet give dig besked om dette.  
Når dette sker, er der strøm til cirka en måned. 
Ved batteriskift: Tryk på testknappen et par gange, mens der ikke er batterier i, 
før du isætter de nye batterier. 

 
 
Sammenkodning via TrueConnect:  
Forberedelser:  

1. Afmonter fronten / låget på sirenen 
2. Tænd på ON / OFF kontakten (3) 

 
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 sirenens testknap  
6. Alarmpanelet og sirenen 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.  
10. Sirenen er nu kodet korrekt ind.   

 
 
 
 



Udendørs sirene med blink BX-32 

 

 

 
 

Hvis alarmen har flere områder og sirenen skal virke i begge / alle områder, skal du efterfølgende følge denne guide: 

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 de 3 prikker ude til højre for sirenen 
5. Vælg funktionen ”on” i feltet ”hele området” og tryk herefter gem i bunden på skærmen. 
6. Du afmonterer nu dækslet på sirenen igen (OBS. Hvis sirenen har sabotagealarm aktiveret, vil denne larme) 
7. Tryk nu igen på sirenens testknap. Sirenen giver et kort bip og et blink. 

8. Efter et par sekunder kommer der endnu et bip og blink fra sirenen. 
9. Du kan nu skrue sirenens dæksel fast igen. 

 
 

Montering 
Sirenen monteres inde eller ude 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 sirenen ved at aktivere 
alarmen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Batteriskift 

 
1. Sørg for, at alarmen er slået fra / frakoblet. 
2. Afmonter sirenens forside, dernæst afmonter låget til batterirummet og fjern batterierne. 
3. Tryk et par gange på sabotagefjederen for at aflade sirenen helt. 
4. Indsæt de nye batterier. 
5. Monter låget til batterirummet og derefter sirenens forside. Sørg for, at sabotagefjederen er trykket helt 

ind, når du monterer sirenen igen. 
 

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 

 

 


