
Snabbguide: 
Origo trådlös brandvarnare, SA422WS

Viktig information om systemet:

Programmera:

Testa systemet:

Viktigt: 

Det går att sätta huvudenheten i programmeringsläge oändligt många gånger. Om man råkar pausa en varnare under pro-
grammering så hamnar den i pausläge i 10 minuter, det går att tvinga den ur pausläge genom att ta ur batterierna, avvakta i 
10 sekunder innan man sätter tillbaka de igen. I pausläge går det ej att sammankoppla. Försöker man testa systemet så kom-
mer den/de varnare som fortfarande är i pausläge inte att reagera. Om det fortfarande inte fungerar efter paustiden är över, 
skall systemet nollställas och programmeras om på nytt. Därför är följande steg att rekommendera.

1. Nollställ först samtliga enheter. 
(håll inne testknappen i ca 16 sekunder tills röd LED blinkar 
snabbt, släpp testknappen och tryck 2 ggr på testknappen, 
varnaren ger ifrån sig ett tydligt pip och har nu återfått fabriksinställning)  

2. Ta ur batterierna ur samtliga enheter 

3. Sätt i batterier i huvudenheten samt en slavenhet  
(låt alla andra varnare vara batterilösa medan du programmerar) 

4. Sätt huvudenheten i programmeringsläge  
(håll inne testknappen i ca 7 sek tills röd LED lyser med fast sken) 

5. Tryck på testknappen på slavenheten och släpp så fort röd LED lyser. 
(ca 2 sek, huvudenhet och slavenhet blinkar snabbt i ett par sekunder) 

6. När slavenheten är sammankopplad med huvudenheten så tar du ut batterierna ur slavenheten. 

7. Sätt i batterier i nästa slavenhet som skall programmeras och upprepa steg 4-6. 
(gör likadant med alla slavenheter, på detta vis så får du aldrig oönskad signal från 
en annan slavenhet under programmering) 

8. När du programmerat klart alla enheter, tryck på testknappen på huvudenheten för att avsluta 
programmering (huvudenheten ger ifrån sig ett kort pip) eller vänta i 60 sekunder tills huvuden-
heten automatiskt går ur programmeringsläge.

Sätt i batterier i samtliga enheter. Tryck och håll nere testknappen på valfri enhet, släpp inte testknappen förrän alla brand-
varnare har larmat. De som larmar börjar också att blinka vilket underlättar om det är svårt att lyssna efter vilka som larmar.

Det kan ta mellan 30-60 sekunder innan alla enheter har larmat, håll inne testknappen hela tiden ut.


