
Skladnost izdelka
Izdelek je v skladu s ključnimi zahtevami in drugimi ustreznimi 
določili direktiv 2014/53/EU in 2011/65/EU. Celotno besedilo izjave 
o skladnosti EU je na voljo na sledečem internetnem naslovu: 
www.skladnost.salus-controls.eu           2405-2480MHz; <14dBm

Model: TS600

Hitri vodič

Uvod
TS600 je večnamenska naprava, ki jo je mogoče konfigurirati kot 
programabilni sobni termostat ali časovnik za toplo vodo, vgrajen v pametno 
zasnovano ohišje in združljiv s SALUS Smart Home sistemom.

Zunanje tipalo lahko povežete na 
priključka S1 in S2. 

Na voljo posamezno.

Namestite zadnjo ploščo na steno.

Vstavite baterije. TS600 bo 
samodejno prešel v način 

povezovanja.

Pritrdite sprednje ohišje.

Namestitev

Vsebina embalaže

Sprednje ohišje

2x montažna vijaka

2x AA alkalna baterijska 
vložka

Zadnja plošča

Hitri vodič

           Varnostne informacije
Uporabljajte napravo v skladu s predpisi. Samo za notranjo uporabo. Obdržite 
napravo popolnoma suho. Pred čiščenjem s suho krpo izklopite napravo iz 
električnega omrežja.
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Model: TS600

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

DISTRIBUTER ZA SALUS CONTROLS:
QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.
Rolna 4, 
43-262 Kobielice, 
Poland

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.



LED Pomen

Rdeča LED sveti 5 sekund Tovarniška ponastavitev

Zelena LED utripa - 0,25s sveti in 0,75s 
ne sveti Način prepoznavanja

Rdeča LED utripa - 0,3s sveti in 0,3s ne 
sveti (3,5s ne sveti zadnji cikel) za čas 
10 minut

Pridruževanje omrežju

Rumena LED utripa - 0,3s sveti in 0,3s 
ne sveti (3,5s ne sveti zadnji cikel) za čas 
10 minut

Povezovanje naprave

Zelena LED sveti 0,5 sekunde Aktivirajte ogrevanje/hlajenje  
s pritiskom na tipko

Rdeča LED sveti 0,5 sekunde Deaktivirajte ogrevanje/
hlajenje s pritiskom na tipko

Rdeča LED zasveti 3-krat vsakih 10 sekund Nizek nivo baterije

Rdeča LED zasveti 4-krat vsakih 10 sekund Izgubljena povezava 
 z nadrejeno napravo

Rdeča LED zasveti dvakrat vsakih 10 
sekund Napaka

LED indikacija

Delovanje gumba

Povezovanje
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10 11Za dokončanje namestitve 
sledite navodilom na 
zaslonu.

Dotaknite se območja gumba

Pritisnite tipko na dotik, da vidite stanje naprave. Če TS600 zahteva 
ogrevanje bo LED lučka svetila ZELENO. Če je stanje napravi TS600 
USTREZNO bo LED lučka svetila RDEČE. 

Če je TS600 seznanjen, pritisnite in držite tipko na dotik za 3 sekunde. 
TS600 bo vstopil v način za prepoznavanje in bo poslal ukaz za 
identifikacijo vsem sorodnim napravam. 

TS600 lahko zaklenete ali odklenete prek aplikacije. Če želite napravo 
odkleniti ročno jo morate najprej ponastaviti in nato pritisniti in držati 
tipko 10 sekund v prvi minuti po ponovnem zagonu. Naprava se bo spet 
ponastavila in odklenila. 

Za ponastavitev pritisnite in držite tipko 10 sekund. LED lučka bo 
svetila rdeče 5 sekund. TS600 bo zapustil omrežje in se ponastavil.  
Po končanju bo TS600 ponovno vstopil v način povezovanja.


