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ZÁRUKA

VYMAZÁNÍ SYSTÉMU
iT600 Systém

SMAZÁNÍ NASTAVENÍ

SALUS Controls zaručuje, že tento produkt bude bez jakýchkoli vad materiálu nebo zpracování,
a jeho parametry budou v souladu s jeho specifikací, po dobu pěti let od data instalace. SALUS
Controls bude mít v případě porušení této záruky výhradně a pouze povinnost (dle vlastního
uvážení), opravit nebo vyměnit vadný výrobek.

Zigbee Koordinátor
Model: CO10RF

Jméno zákazníka:.............................................................................................................................
Adresa zákazníka: ............................................................................................................................

SALUS Bezdrátová svorkovnice KL10RF

............................................................................... PSČ: .................................................................

VS10/20RF Termostat

Tel : ........................................................ Email: ..............................................................................

Instalatérská firma:..........................................................................................................................
Tel : ............................... .......................... Email: ..........................................................................

CO10RF

Datum instalace: ..............................................................................................................................
Jméno instalatéra: ............................................................................................................................
Podpis instalatéra: ...........................................................................................................................

RX10RF

TRV10RF

TRV10RFM

Pokud potřebujete smazat VŠECHNY instalované iT600 zařízení
z Vaší Zigbee sítě, proveďte následující kroky. Tento postup
může mít vážný vliv na chod Vašeho systému. Tyto kroky by
měli být prováděny Vašim instalatérem.

INSTALAČNÍ / UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Distributor SALUS Controls:

TECHNICKÉ DETAILY

Thermo-control CZ s.r.o.
Sychrov 49/2
621 00 Brno
Tel.: +420 549 215 938

Model

CO10RF

Typ

Zigbee Koordinátor

Funkce

Koordinátor Zigbee sítě pro systém iT600

Ovládání

Otevře / Zavře Zigbee síť

Whinby Road,

Indikátor

3 LED barvy Červená - Zelená - Žlutá

Dodworth, Barnsley S75 3SP, UK.

Uživatelské rozhraní

Samostatné tlačítko

Provozní teplota

0 až 50 ºC

Skladovací teplota

-20ºC až 60ºC

Bezdrátová frekvence

2.4 GHz

Napájení

230V 50Hz pomocí adaptéru (součást balení)

Approval

CE

Mob.: +420 775 054 509
SALUS Controls plc
Dodworth Business Park South,

Stiskněte tlačítko
na 15 vteřin ke
spuštění
identifikačního
módu.

Barevné tlačítko se změní
na
ŽLUTOU barvu, což
indikuje smazání
systému. V tomto bodě
nemůže být proces
zrušen.

Po smazání všech zařízení z Vaší Zigbee sítě, budou musí být znovu
reinstalovány. Projděte si prosím všech příslušné návody k obsluze.

www.salus-controls.cz

Salus Controls je členem Computime Group
Společnost Salus Controls plc neustále pracuje na
vývoji svých výrobků a vyhrazujeme si právo na
změnu specifikace, konstrukce a materiálů výrobků
uvedených v této brožuře, a to bez předchozího
upozornění.
Datum vydání: červenec 2014
Návod k instalaci v pdf naleznete na
www.salus-controls.cz
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BALENÍ

Product Compliance & Safety Info

PŘEHLED SYSTÉMU

Shoda výrobku

Zigbee Coordinator
Models: CO10RF

INSTALACE

PŘEDSTAVENÍ

Tento výrobek je kompatibilní s CE a splňuje
následující směrnice ES: Směrnici o
elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC a
Směrnici pro nízké napětí 2006/95/EC

Děkujeme za zakoupení SALUS CO10RF Zigbee
Koordinátoru. Zigbee koordinátor ovládá Zigbee
komunikaci Vašeho systému iT600.

Pro více informací přejděte k
manuálu daného zařízení

Zigbee Koordinátor musí být vždy použit s
produkty iT600 viz níže:

iT600 Systém

Varování
I N S TA L L E R / U S E R M A N U A L

1x Instalační / Uživatelský manuál

1 x CO10RF

Tento výrobek musí instalovat
kompetentní osoba a instalace musí
probíhat v souladu s pokyny, normami a
předpisy, které platí pro danou region,
nebo stát, kde je výrobek nainstalován.
Nedodržení požadavků příslušných
pokynů, norem a předpisů může vést k
úrazu, smrti nebo k trestnímu postihu.

SALUS Bezdrátová svorkovnice KL10RF

VS10/20RF Termostat

CO10RF

Varování
1 x EU zásuvka

Návod k instalaci v PDF najdete na
www.salus-controls.cz

Před instalací nebo prací na jakékoliv součásti,
která vyžaduje napájení 230V 50Hz, vždy
odpojte přístroj z el. sítě.

RX10RF

TRV10RF

TRV10RFM

2

Připojte adaptér k USB adaptéru

Doufáme, že výrobek bude
splňovat Vaše představy...

INSTALACE
KONTROLA KONFIGURACE SYSTÉMU

4

Stiskněte tlačítka
na 1 sekundu k
aktivaci
identifikačního
režimu.

Vložte adaptér do zásuvky 230V.

6

5

Pokud je zásuvka napájena 230V,
ujistěte se, že tlačítko svítí (červeně),
jak je znázorněno na obrázku.

7

Chcete-li zahájit instalaci systému stiskněte
a podržte tlačítko na 5 sekund, než začne
blikat červeně. Jakmile začne tlačítko blikat,
ZigBee síť je připravena přijmout iT600
zařízení.

Prosím přejděte k návodům
jednotlivých zařízení.

8

Pokud je vše spárováno, stiskněte opět
tlačítko na 5 vteřin, než přestane blikat.

Údržba
Při výměně nebo přidání iT600
zařízení se ujistěte, že
postupujete podle kroků 6 až 8.

Ke kontrole, že systém kompletně
komunikuje a byl nastaven správně,
můžete použít identifikační režim.

Použitím identifikace z Koordinátoru
budou zobrazeny všechny produkty,
které jsou připojeny k Vašemu
systému.

Stiskněte znovu tlačítka na 1
sekundu ke zrušení identifikačního
režimu. Identifikační mód vyprší po
10 minutách nečinnosti.

