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TrueGuard Status LED enhed er designet til at vise alarmsystemets  nuværende sikringstilstand. For nem og hurtig 
betjening af alarmen i dagligdagen er status LED enheden en bekvem tilbehørsenhed til dit TrueGuard 
alarmsystem. Enheden er desuden trådløs og kommunikerer derfor trådløs med alarmpanelet, hvilket også gør 
installationen hurtig og nem. 
 
 
Oversigt over enheden 
 

1. LED-display 

2. Cover skrue 

3. Cover beslag 

4. Batteri indsats 

5. Kontakt 

6. Indkodnings/testknap 
 

 
 
Sammenkodning via TrueConnect:  
Forberedelser:  

1. Isæt batteriet i statusdisplayet (OBS: + skal være opad) 
 

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 og hold testknappen nede i 10 sekunder 

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.  

9. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enheden.  

10. Enheden er nu kodet korrekt ind.   

 
 
 
Batteri 
Statusdisplayet bruger 1 x CR2032 lithium batteri 
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LED Display 
 
Systemstatus: 
Slukket: Alarmen er frakoblet. 
Blinker Grøn hver 4. sekund: Alarmen er tilkoblet (FULD-sikring el. SKAL-sikring) 
Blinker Rød hver 3. sekund: Indbrudsalarm 
 
Enhedsstatus: 
Blinker rød 1. Gang: Ved tryk på indkodnings-/testknap i 10 sekunder for indkodning eller gendannelse til 
fabriksindstillinger. 
Blinker rød 2. Gange: Status LED enheden er succesfuldt indkodet i dit alarmsystem. 
Blinker rød hver 20. minut: Status LED enheden har mistet forbindelsen til kontrolpanelet. 
 
 
 
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  

 


