Hurtigguide:
Origo trådløs temp./røykvarslere, SA422WS
Viktig informasjon om systemet:
Man kan sette hovedenheten i programmeringsposisjon uendelig mange ganger. Om man skulle komme til å pause en varsler
under programmering, havner den i pausemodus i 10 minutter. Det går an å tvinge den ut av pausemodus gjennom å ta ut
batteriene. Avvent i 10 sekunder innen man setter tilbake batteriene igjen. I pausemodus går det ikke an å sammenkople.
Forsøker man å teste systemet så kommer den/de varslerne som fortsatt er i pausemodus ikke til å reagere. Om det fortsatt
ikke fungerer etter pausetiden er over, skal systemet nullstilles og programmeres om på nytt. Derfor er følgende trinn å anbefale.

Programmere:
1.

Nullstill først samtlige enheter (hold testknappen inne i ca. 16 sekunder til rød LED blinker raskt,
slipp testknappen og trykk 2 ganger på testknappen. Varsleren gir i fra seg et tydelig pip og har
nå gått tilbake til fabrikkmodus).

2. Ta ut batteriene av samtlige enheter.
3. Sett i batterier i hovedenheten samt en slaveenhet (la alle andre varslere være batteriløse mens
du programmerer).
4. Sett hovedenheten i programmeringsposisjon (hold testknappen inne i ca. 7 sek. til rød LED lyser
med fast lys).
5. Trykk på testknappen på slaveenheten og slipp så fort rød LED lyser (ca. 2 sek, hovedenhet og
slaveenhet blinker raskt i et par sekunder).
6. Når slaveenheten er sammenkoplet med hovedenheten så tar du ut batteriene av slaveenheten
7.

Sett i batterier i neste slaveenhet som skal programmeres og gjenta steg 4-6 (gjør det samme
med alle slaveenheter. På denne måten får du aldri uønsket signal fra en annen slaveenhet under
programmering).

8. Når du har programmert ferdig alle enhetene, trykk på testknappen på hovedenheten for å
avslutte programmering (hovedenheten gir fra seg et kort pip) eller vent i 60 sekunder till hovedenheten automatisk går ut av programmeringsmodus.

Test systemet:
Sett i batterier i samtlige enheter. Trykk og hold nede testknappen på valgfri enhet, slepp ikke testknappen før alle røykvarslere har varslet. De som varsler begynner også å blinke, noe som gjør det enklere dersom det er vanskelig å høre hvilke som
varsler.

Viktig:
Det kan ta mellom 30 og 60 sekunder innen alle enheter har varslet. Hold testknappen inne helt ut.

