
Monteringsveiledning
Armaturjonsson varmestyring
Med Gateway

Gateway og app

1. Koble opp gateway med strøm og nettverkskabel
 - Gateway lyser grønt - rødt - grønt før den går over til blått når den har  
 funnet et nettverk. Den er da klar for aktivering.
2. Last ned Salus Smart Home app fra App Store eller Google play.
 - Opprett en bruker og bekreft denne. Logg deg så inn i appen.
 - Følg instruksjonene på skjermen.
3. Aktiver gateway ved å trykke inn senterknappen i 1 sekund.
 Den blinker da grønt.

Du er nå klar for å sette opp det resterende utstyret.
NB: er noe av utstyret satt opp fra før må alt utstyr resettes og settes opp på 
nytt med GW aktiv.

Kontrollboks
1.  Ta ut koordinatoren av kontrollboksen da denne nå ikke skal benyttes
2. I Appen: trykk i øvre høyre hjørne på de 3 strekene 
  - utstyr - hele utstyret - legg til nytt utstyr. 
  Dette aktiverer Gatewayen og den vil nå blinke/søke etter nye  
  komponenter.
3. Sette i strømmen på masteren. Den vil nå automatisk legge seg inn i  
 Gatewayen og den vil vises i appen.
4. Huk av i boksen i appen og velg legg til. Gi gjerne også komponenten et  
 navn.

Termostat Gulvvarme
1. NB: husk å ha Gateway i PAIR modus.
2. Sett i batterier, termostat booter og bilde 1 kommer opp.
3. Velg UFH for gulvvarme – Trykk ok. Bilde 1a
4. Join kommer i displayet
5. Pair – Trykk ok.
6. Bilde 3: 
  UU1 (nr på kontrollboks som skal tilkyttes)
  gr      (brukes ved gruppe oppkobling)
  1        (nr på kanalen på kontrollboksen termostaten skal styre)
 – Trykk piltast til høyre frem til det blinker på 1. 
 – Velg sone denne termostaten skal styre. 
 – Trykk ok. Temperaturen kommer opp på skjermen.
7. Termostaten er meldt inn og den vises i appen.
8.  Huk av for å legge denne inn i appen. Husk å gi navn på komponenten.
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Radiatorventil (TRV)
1. Sett i batteriene på TRV. La den konfigurere seg ferdig.
 Når ventilen er montert på en radiator trykk på en av de 3 knappene slik  
 at den kalibrerer seg til ventilen. Dette må gjøres før den kan parres med  
 systemet.
2.  Trykk på paringsknappen og hold den inne i 10 sek. LED blinker rødt
 NB: husk å ha Gatewayen i PAIR modus.
3. TRVn legges seg automatisk da inn i appen. 
4. Huk av for å legge denne inn i appen. Husk å gi navn på komponenten.

Termostat for TRV

1. Sett i batterier, termostat booter og bilde 1 kommer opp.
2. Husk å ha Gateway i PAIR modus
3. Velg RAD for radiator – Trykk ok. 
4. Join kommer i displayet
5. Pair – Trykk ok.
6.  0trv kommer opp i displayet – Trykk ok.
6. Termostaten er meldt inn og den vises i appen.
7.  Huk av for å legge denne inn i appen. Husk å gi navn på komponenten.

Koble sammen Termostat og TRV i appen.
1. Appen: trykk i øvre høyre hjørne på de 3 strekene 
  - utstyr - hele utstyret -velg så termostaten som skal kobles 
  sammen med TRV.
2.  Under heading: TRV-er på denne termostaten, velg Add TRV.
3. Huk av for ønsket TRV som skal styres av denne termostaten.
4.  MAX 6 pr termostat 
 Når alle er inne trykk ok .
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