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ACGS-23-F1 er en akustisk glasbrudssensor, som kan høre, hvis glas bliver ødelagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Grøn LED indikator (inden i) 
Den grønne LED lyser, når sensoren aktiveres i Test tilstand 

2. Rød LED indikator (inden i) 
Den røde LED lyser kortvarigt når:  

• Enheden sender signal 

• Sabotagekontakten udløses 

• Testknappen bliver aktiveret 

 
Den røde LED blinker hurtigt ved alarmering 
Den røde LED blinker hvert 4. sekund, når den har lavt batteri 

 
3. Mikrofon 
4. Dip switch 

De 2 dip switche bruges til at indstille mikrofonens følsomhed / sensitivitet 

5. Batteri-rum 
ACGS-23-F1 bruger 1 stk. CR123 (3V Lithium batteri) 

6. Testknap 
Tryk på testknappen, for at sende testsignal (ved sammenkobling med alarmen) 

7. Sabotage-kontakt 
Denne fjedre måler, om sensoren bliver åbnet 

8. Montage-område 
Du bør montere denne sensor med skruer, som sættes i dette område på bagpladen 

 
Dip switche 
 

Sensitivitet Dip Switch 1 Dip Switch 2 Detection Range 

Maximum OFF OFF 8m 

Medium OFF ON 5m 

Low ON OFF 3m 

Minimum ON ON 1.5m 
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Sammenkodning via TrueConnect:  

1. Isæt batteriet 
 
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 testknappen i 1 sekunder 
6. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise  

enheden (glasbrud).  
7. Tryk på enheden for at kode dem ind.  
8. Tryk OK.  
9. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enhederne.  
10. ACGS er nu kodet korrekt ind.   

 
 
 
 

 
 

Test mode 
 

Ved at sætte ACGS i Test mode, kan du teste sensoren rækkevidde og funktion. 
Sensoren er i Test mode i 5 minutter efter du har trykket på knappen (du kan forlade Test mode, ved at trykke på 
testknappen igen) 
 
Montage 
 
ACGS sensoren skal sidde i samme rum, som den skal ”lytte” efter lyden af glasbrud. Max 8m fra vinduerne 
 

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 


