Introduksjon

Installasjon

Denne hurtigguide vil tillate deg å styre oppvarming fra hvor som
helst via smarttelefonen, nettbrettet eller PC-en din. Den er enkel å
installere og enkel å bruke. TRV-en (TRV10RFM) erstatter bare standard
radiatorventil-hodet og styres av VS20 termostaten. Systemet er koblet
til Internett med Universal Gateway som tillater drift fra nesten hvor
som helst via den enkle å bruke SALUS Smarthus appen.

Installasjon

Universal Gateway Installasjon
Koble Universal Gateway til den eksisterende ruteren som vist i
illustrasjonen nedenfor.

Trinn 3: Trykk på Søk etter gateway - serienummeret vil vises 		
automatisk. Fyll ut informasjonen som instruert, tapp 		
deretter på Aktivere min gateway .
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Hvis du kommer for sent hjem fra et møte eller planene har endret seg
for kvelden, trenger du ikke lenger å kaste bort energi ved å varme et
tomt hjem. Du kan forsikre deg om at huset ditt er varmt ved ankomst
ved å skru på oppvarming fjernstyrt kort tid i forveien.

Produktsamsvar & sikkerhetsinformasjon

Armaturjonsson AS
Berghagan 4B
1405 Langhus.
TLF: 22 63 17 00

Sikkerhetsinformasjon
Bruk i samsvar med regelverket.
Kun til innendørs bruk.
Hold enheten din helt tørr.
Koble fra enheten før du rengjør den med en tørr klut.

Når gatewayen har gått gjennom initialisering
og er koblet til Internett vil LED-en være blå.

www.armaturjonsson.no

Dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og
andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU,
2014/53/EU og 2011/65/EU. Den fullstendige teksten i EU Declaration
of Conformity er tilgjengelig på følgende internettadresse:.
www.saluslegal.com

1. Koble inngangsporten til appen.
Trinn 4: Begynn å koble til utstyret på systemet ditt.

Kontrollere kompatibiliteten til varmeanlegget
SALUS iT600 pakken du har kjøpt er kompatibel med de fleste
varmesystemer. Før montering må du kontrollere at ventilen er egnet
for TRV-en som skal monteres.
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Merk: Hvis alle
målinger er som
nevnt på denne
siden så vil TRV-en
passe direkte på
ventilen din. Også
hvis ventilen ikke
er egnet kan du
vurdere å endre
eksisterende
ventiler, ta kontakt
med installatøren.

mm

Mål tråddiameter
(må være 30mm)

Mål tapplengden til ventilen
når den er i åpen stilling.
(Må være mellom 13-16mm)
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Salus Smart Home

Trykk Skann etter utstyr når
du ønsker å begynne å legge
utstyr til appen. Inngangsporten
begynner å blinke rødt.

Universal nettverksport UGE600

Trinn 1: Registrer deg og opprett kontoen din. Klikk på lenken
fra e-posten for å bekrefte. Etter det, vennligst logg inn.
Merk: Den appen vil søke etter utstyr. I mellomtiden kan du
installere termostaten din og din TRV. Når installasjonen er
fullført, vil de vises på skjermen.
Trinn 2: Aktiver gateway ved å trykke på knappen på den i 1
sekund. LED-en vil blinke grønt.
Trinn 5: Følg installasjonsprosedyren for termostaten og TRV.
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Hvis du ikke kan se
noen gjenger på
ventilen, og det ser
ut som på dette
bildet, kan du være
i stand til å bruke
RA-adapteren som
følger med.

Vårt RA-adapter
passer også denne
ventilen.

Sett batteriene i termostaten som vist.
Når montert bør RA-adapteren se slik ut.

Bruksanvisning
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3. Termostatinstallasjon
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Trinn 7: Knytt TRV til termostaten.

4. TRV Installasjon

1
Velg radiator funksjon
for termostat og trykk
for å bekrefte.
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Vent til LED-en lyser rødt.
Trykk én gang på åpne/
lukke-knappen. Når
initialiseringen er fullført
vil LED-en slukkes.

Vent til skjermen viser Pair.

Trykk på ikonet fra dashbordet.
Trykk
og hold i
10 sekunder til TRV
begynner å blinke
rødt.
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Trykk
for å bekrefte.
0trv vil vises.

Trinn 6: Følg instruksjonene på skjermen for å koble til
utstyret ditt.

LED-en vil slå seg av
når TRV er knyttet til
termostaten.

Trykk
for å bekrefte.
Startskjermen vil vises.

Etter at TRV er lagt
til i gatewayen vil
LED-en begynne å
blinke oransje.
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Suksess! Alt utstyret er nå tilgjengelig på appen.
Nyt Salus opplevelsen din!

4. TRV Installasjon

Etter tapping på navnet vil du se følgende
skjermbilde. Nå kan du legge til TRV.
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Sett batteriene inn i TRV som vist og fest den på ventilen.

Vennligst identifiser og endre navn på alt utstyret ditt.

Merk: Trykk Salus ikonet
å gå tilbake til oversikten.

når som helst hvis du ønsker

