Installeren

Doosinhoud

Fabrieks reset
1. Monteer de achterkant van de
kamersensor op de muur.

2. Plaats de batterijen. Zorg ervoor dat u
2AA alkalinebatterijen gebruikt. De
sensor gaat automatisch in
koppelingsmodus.
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3. Plaats de voorkant op de
achterkant.

Externe Sensor
Een externe sensor kan
worden aangesloten op de
klemmen S1 en S2. Externe
sensoren dienen afzonderlijk
gekocht te worden.

Introductie: VS41 het is een Smart Room Sensor die 4
configuratie-opties heeft: Programmeerbare
kamerthermostaat, “Slave” kamerthermostaat, Groep /
algemene thermostaat en warmwaterregeling. De VS41
wordt gebruikt in kamers waar u niet wilt dat
onbevoegden de temperatuur. Dit product moet worden
gebruikt met de Universal Gateway UGE600/UG600 en
Salus Smart Home-app.

Houd de knop 10 seconden ingedrukt. Het LED
lampje wordt 5 seconden rood. Dan verlaat de
kamersensor het netwerk en wordt gereset.
Eenmaal voltooid, gaat de kamersensor opnieuw
naar de koppelingsmodus.

Productconformiteit Dit product voldoet aan de
essentiële eisen en andere relevante bepalingen van
Richtlijnen (RED)2014/53/EU en 2011/65/EU. De
volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is
beschikbaar op de: volgend internetadres: https://saluscontrols.com/uk/.
Veiligheidsinformatie Gebruik volgens de voorschriften.
Alleen binnenshuis te gebruiken. Bewaar je apparaat
helemaal droog. Koppel uw apparaat los voordat u het
met een droge doek schoonmaakt.

LED Status Thermostaat
Druk op het logo
om de status te
zien van de sensor

LED Indicatie
Fabrieks reset

Rode LED aan voor 5 seconden

Identificatiemodus

LED groen flitst 0.25 sec aan, 75
sec uit

Verbinding maken in
netwerk

LED rood flitst 0.3 sec aan/uit
Gedurende 10 minuten.

Koppelen met apparaat

LED Amber flitst 0.3 sec aan/uit.
Gedurende 10 minuten.

Geen vraag voor verwarming
koeling wanneer thermostat
wordt ingedrukt

LED Rood gaat voor 0,5 seconden
aan.

Batterij niveau laag

LED Rood knippert ieder 10 sec.

Foutmelding

LED Rood knippert ieder 10 sec.

Wanneer er
warmte vraag is zal
het LED lampje
groen branden.

Wanneer er geen
warmte vraag is zal
het LED lampje
rood branden.

Sensor toevoegen aan de IT600 Smart Home App.

2. Ga naar Alle Apparatuur, en druk op apparaat toevoegen.
3. Scan voor nieuwe apparaten

1.

Indien u nog geen Salus Controls IT600 Smart Home app heeft, download deze dan via
Google Play of in de Apple Store.
1.A Registreer volgens de stappen in de app of als u de app al heeft , log in

4. Zet vinkje in het apparaat (IT600 thermostaat) die u wilt toevoegen
5. Druk vervolgens op apparatuur koppelen.
6. Volg de stappen volgens en ga naar Home

7. Hierop is de VS41 toegevoegd.
8. Klik op de laatst toegevoegde vlak met de VS41 thermostaat.
9. Kies volgende
10. Selecteer het apparaat om te koppelen
11. Volg de stappen.
12. Zet de temperatuur hoog en laag om te testen of relais / Smart stekker schakelt.

