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www.salus-controls.eu
SALUS Controls je član skupine Computime Group.

Zaradi ohranjanja politike stalnega razvoja izdelkov si podjetje SALUS Controls pridržuje pravico 
do spreminjanja lastnosti, oblike in materiala izdelkov navedenih v tej brošuri brez predhodnega 
obvestila.

Za PDF verzijo namestitvenih navodil pojdite na spletni naslov: www.salus-manuals.com.

Datum izdaje: june 2020

Salus RE600 je naprava, ki se uporablja za izboljšanje in podaljšanje 
dometa vašega brezžičnega Zigbee omrežja. Produkt lahko name-
stite neposredno na steno, s pomočjo priloženega stenskega nosilca. 
Ojačevalnik omrežja se lahko uporablja samo skupaj z napravo SALUS 
UGE600/UG600, ki jo kupite posebej (ni priložena). Naprava SALUS 
UGE600/UG600 omogoča medsebojno komunikacijo Smart Home 
naprav z uporabo namenske aplikacije SALUS Smart Home App.

Izdelek je v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi 
Direktivami EU, kot sta 2014/53/EU (RED) in 2011/65/EU. Polno be-
sedilo Izjav o skladnosti EU je na voljo na sledečem spletnem naslovu: 
www.saluslegal.com
         2405-2480MHz; <14dBm

Uporabljajte v skladu s predpisi. Samo za notranjo uporabo. 
Ohranite napravo popolnoma suho. Pred čiščenjem naprave s suho 
krpo jo izklopite iz el. omrežja. Namestitev naprave lahko izvede samo 
primerno usposobljena oseba ali tehnik, potekati pa mora v skladu 
z lokalnimi predpisi, zakoni in standardi, kjer se naprava namešča. 
Neskladnost ali neupoštevanje predpisov in standardov lahko vodi v 
kazenski pregon.
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  L Fazni vodnik 230V, 
izmenični tok (AC)

  N Nevtralni vodnik 230V AC
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Indikacije LED lučke Odstranitev naprave z omrežja

Seznanjanje

Funkcijski gumb

Opis LED

Samodejno povezovanje z 
omrežjem

LED lučka utripa rdeče

Povezovanje z omrežjem, s 
pritiskom na gumb

Prižge se rdeča+zelena LED lučka za 1 sekundo, 
nato utripa rdeče

Naprava povezana v omrežje Rdeča LED lučka

Izguba povezave z omrežjem ali brez 
povezave

Utripa rdeča LED lučka

Identifikacija Utripa zelena LED lučka, do 10 minut
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Po vklopu naprave bo začela utripati 
rdeča LED lučka, ki oznanja, da je 
RE600 pripravljen na seznanjanje.
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Za identifikacijo naprave pritisnite na gumb za kratek čas.
Za način seznanjanja pritisnite in držite gumb 3 sekunde. 
Za tovarniško ponastavitev pritisnite in držite gumb toliko 
časa, da začne utripati rdeča LED lučka (maks. 15 sek.).


