Manual pentru dispozitivele wireless ERT50RF, ERT30RF și KL06 RF

Vă mulțumim pentru că ați ales un produs de calitate SALUS Controls.
Pentru toate ajustările de bază, vă rugăm să citiți instrucțiunile de operare anexate dispozitivului.
Pregătirea Unităț ii de control KL06 RF
Înlăturați folia transparentă de pe unitatea de control care a fost instalată conform instrucțiunilor. Slăbiți
cele patru șuruburi ale circuitului imprimat și înlăturați-le cu grijă. Acum, ﬁxați antena anexată în
conexiunea (alocată) pe reversul circuitului imprimat și atașați-o cu baza magnetică în afara cutiei de
racord. După ce reașezați corespunzător circuitul imprimat, conectați banda de terminale.
Asigurați-vă că LED-ul verde este aprins. Acest lucru indică faptul că unitatea este pregătită.
Alegerea Terminalului pe Unitatea de control KL06 RF
Unitatea de control prevede peste șase terminale pentru conexiuni prin cablu la regulatoare de
temperatură. În cazul în care doriți să conectați un terminal la un termostat de cameră (ERT50RF sau
ERT30RF), urmați instrucțiunile:
Apăsați SYNC, LED-ul pentru terminalul activ va clipi de 3 ori.
Selectați un alt terminal:
Apăsați SYNC de câte ori este nevoie pentru a face LED-ul de pe terminalul dorit să clipească.
Stabiliți o conexiune cu terminalul selectat:
Apăsați și țineți apăsat SYNC timp de trei secunde. LED-ul va clipi constant. Unitatea de control
este pregătită, acum, pentru a ﬁ setată conectarea la termostat într-un interval de 2 minute.
Conectarea Unității de control KL06 RF cu ERT50RF
Apăsați scurt (-) sau (+) pe termostatul de cameră, iar apoi apăsați select și cancel împreună
pentru câteva secunde pentru a intra în meniul Program.
Folosiți tastele (-),(+) și select pentru a naviga meniul, căutați DEVICE PAIRING și apăsați select
pentru a porni conexiunea. Conexiunea wireless va ﬁ stabilită. O numărătoare inversă pe aﬁșaj
va arăta progresul operațiunii.
SUCCESSFULva apărea pe aﬁșaj atunci când conexiune wireless a fost stabilită. Terminalul LED
de pe unitatea de control se va stinge. Apăsați cancel pentru a ieși din program.
Dacă apare FAILED pe aﬁșaj, conexiunea wireless nu a putut ﬁ stabilită. Apăsați select pentru a
conecta din nou sau apăsați cancel pentru a ieși din program.
Conectarea unității de control KL06 RF cu ERT30RF
Apăsați SYNC pe ERT30RF pentru a porni conexiunea. Conexiunea wireless va ﬁ stabilită. O
numărătoare inversă pe aﬁșaj va arăta progresul operațiunii.
SUCCESSFULva apărea pe aﬁșaj atunci când conexiune wireless a fost stabilită. Terminalul LED
de pe unitatea de control se va stinge. Apăsați cancel pentru a ieși din program.
Dacă apare FAILED pe aﬁșaj, conexiunea wireless nu a putut ﬁ stabilită. Apăsați SYNC pentru a
conecta din nou.

