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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.

SALUS Controls je član skupine Computime Group.

www.salus-controls.com

SD600 

Hitri vodič

Uvoznik za Slovenijo:
PILREMAG d.o.o.
Brezje pri Grosupljem 34
1290 Grosuplje
T: +386 (0) 1 78 63 983
E: komerciala@pilremag.si

Izdelek je skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami 
sledečih EU Direktiv: RED 2014/53/EU in RoHS 2011/65/EU. Celotno besedilo 
Izjave o skladnosti EU je na voljo na spletni strani: 
www.skladnost.salus-controls.eu.

Uporabljajte v skladu z lokalnimi predpisi in predpisi EU. Napravo 
uporabljajte izključno za namene v katere je bila izdelana in jo držite v 
suhem stanju. Uporabljajte samo v notranjih prostorih. Montažo mora 
izvesti usposobljena oseba v skladu z lokalnimi predpisi in predpisi EU.

Ne namestite detektorja dima na mesta kjer je visoka temperatura, 
vlažnost, zvišan hrup ali veliko frekvenčnih motenj.

Ta izdelek je pametni gospodinjski detektor dima, ki lahko sproži vizualni 
in zvočni alarm, ko zazna dim, vendar ne more odpraviti njegovega izvora.

2405-2480MHz; <14dBm
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Skladnost izdelka

Predstavitev

Varnostne informacije

Opozorilo

SD600 je pametni fotoelektrični senzor dima z ultra-nizko močjo tehnološko 
zasnovanega brezžičnega omrežja ZigBee. V realnem času lahko zazna 
prisotnost dima. Ko zazna nevarnost požara, vas bosta rdeča LED lučka in 
zvočni signal alarma pravočasno opozorila. Za internetno povezavo (Online 
mode) je treba SD600 uporabljati z Univerzalnim prehodom UG600/UGE600 in 
aplikacijo SALUS Smart Home. SD600 pa lahko uporabljate tudi v načinu brez 
povezave (Offline mode).

Najprimernejša lokacija za vgradnjo 
detektorja dima je na sredini stropa, 
ker se dim, toplota in vnetljivi izdelki 
dvignejo do stropa in se od tam bočno 
širijo. Naj bo vsaj 30 cm oddaljen 
od luči in okrasnih elementov, ter 
najmanj 15 cm od stene in vogala.

Namestite detektor dima na 
vodoravni razdalji 90 cm od vrha 
stropa.
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Omrežni gumb

Raven strop

Poševen strop

Pravilna namestitev

Gumb za preizkus / izklop zvoka

Baterijski vložek

Nosilec

Če želite napravo preklopiti v način združevanja, pridržite omrežni gumb za 
3 sekunde.
Če želite napravo odklopiti iz omrežja, pritisnite in držite omrežni 
gumb 5 sekund.

Funkcije gumbov

Če želite preizkusiti ali izključiti zvok alarma, pridržite gumb za preizkus / 
izklop zvoka 3 sekunde.

Sredina stropa

SALUS Controls Plc
Units 8-10 Northfield 
Business Park
Forge Way, Parkgate, Rotherham
S60 1SD, United Kingdom



LED indikacija

Stanje LED Zvok alarma

Mirovanje Rdeča LED lučka utripa vsakih 53 sek. N/A

Preizkus Rdeča Rdeča LED lučka utripa hitro hiter “Di-Di-Di”

Alarm Rdeča Rdeča LED lučka utripa hitro hiter “Di-Di-Di”

Izklopljen zvok Rdeča Rdeča LED lučka zasveti 
vsakih 10 sek. N/A

Nizek nivo 
baterije Rdeča LED lučka utripne 1-krat “Di” vsakih 53 sek.

Napaka Rdeča LED lučka utripne 2-krat 
vsakih 53 sek.

“Di-Di” 2-krat 
vsakih 53 sek.

Način 
združevanja

Zelena LED lučka utripa 5-krat 
na sek. N/A

Združevanje 
uspešno Zelena LED lučka zasveti za 3 sek N/A

Združevanje ni 
uspelo

Zelena LED lučka utripa počasi 
(2-krat na sek.) 6-krat N/A

Izklop iz omrežja Zasveti rdeča LED lučka, nato začne 
počasi utripati Zelena 6-krat. N/A

Namestitev

Nosilec namestite s pomočjo vijakov 
ali s priloženim dvostranskim 
trakom.

Zavrtite senzor v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga ločite od nosilca.

Odstranite dvostranski trak in 
namestite detektor na strop.

Združevanje z App
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Odprite aplikacijo

SALUS 
Smart Home
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6 Pritisnite in držite omrežni gumb 3 sekunde.
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Prikaz na zaslonu

Zamenjava baterije

Pri menjavi baterije bodite pozorni na pravilno polariteto (usmeritev).
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Ni dima Dim3

Izvlecite varovalni trak baterije, da vklopite detektor, nato ga zavrtite v smeri 
urinega kazalca v nosilec.


