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Menținând politica de continuă dezvoltare a
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M A N U A L  D E  I N S TA L A R E / U T I L I Z A R E

Coordonator Zigbee
Model: CO10RF

SALUS Controls garantează buna funcționare a produsului pe o perioadă de 5 ani de la
data cumpărării, confirmată prin ștampila și semnătura vânzătorului.Garanţia oferă
utilizatorului posibilitatea de înlocuire gratuită a dispozitivului cu unul nou (același tip/model)
sau eliminarea daunelor cauzate de defecte de fabricaţie

Nume Client: ....................................................................................................................................

Adresa Client: ...................................................................................................................................

............................................................................... Cod Poștal: ........................................................

Tel: .............................................................. Email: .........................................................................

Vânzător: ..........................................................................................................................................

Tel: ......................................................... Email: ...............................................................................

Data instalării: ...................................................................................................................................

Numele și prenumele instalatorului: ................................................................................................

Semnatura instalatorului: .......................................................................................................................

Garanție

Detalii tehnice

Ștergerea datelor din sistem

Model CO10RF

Tip Coordonator Zigbee

Funcție Coordonator de rețea Zigbee pentru iT600

Comenzi Deschide/Închide Rețeaua Zigbee 

Indicatori LED-uri color: ROȘU-VERDE- GALBEN ARĂMIU

Interfață Un buton de apăsare

Temperatura de operare 0 la 50 ºC

Temperatura de depozitare -20ºC la 60ºC

Frecvența 2.4 GHz

Sursa de alimentare 230V 50Hz prin adaptor de alimentare (furnizat)

Aprobare CE

Culoarea butonului se
va schimba în galben-
arămiu pentru a indica
ștergerea datelor din

sistem.În acest
moment, procedura nu

poate fi anulată.

În cazul în care doriți să ștergeți TOATE device-urile iT600 de pe
rețeaua dvs Zigbee (rețeaua wireless personală WPAN), urmați pașii
de mai jos.Întrucât această procedură poate afecta sistemul dvs. de
răcire/încălzire, modificările trebuiesc efectuate de către un instalator!

După ce toate device-urile au fost șterge din rețea, va fi nevoie să le
reinstalați.Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile!

Țineți apăsat
15 secunde

pentru a activa
modul de

identificare.

Ștergerea datelor din sistem Sistemul iT600

Centru de comandă SALUS KL10RF

RX10RF

Termostat VS10/20RF

CO10RF

TRV10RF TRV10RFM



Instalare

Product Compliance & Safety Info

Conformiattea produsului 
• Directiva compatibilităţii electromagnetice 

EMC2004/108/EC 
• Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EEC

Avertisment
Aceste instrucţiuni se aplică
modelului SALUS Controls specificat
pe coperta acestui manual şi nu se
vor utiliza cu alte mărci sau modele.
Acest accesoriu se va instala de către o persoană
competentă, iar instalarea va respecta
recomandările furnizate în ediţiile curente ale
BS7671 (normele IEE pentru cablaje) şi în
partea‘P’ a normelor pentru construcţii.
Nerespectarea cerinţelor din aceste publicaţii
poate duce la acuzaţii penale. 

Avertisment
Deconectați întotdeauna sursa AC înainte de a
deschide sau îndepărta orice ansamblu de pe
perete sau cutia încastrată, cu alimentare 230V
AC 50HZ.

Sperăm să vă bucurați de acest produs

Conținut cutie

I N S TA L L E R  /  U S E R  M A N U A L

Zigbee Coordinator
Models: CO10RF

1 x Manual de instalare/utilizare

1 x CO10RF

1 x Adaptor USB

Comutați priza pe poziția ON și asigurați-vă
ca butonul este iluminat cu ROȘU, după
cum se vede în imaginea de mai sus.

Atașați adaptorul .priză la adaptorul USB

Atașați coordonatorul la adaptorul USB

InstalareDescriere sistem

Pentru a începe instalarea sistemului, țineți
apăsat butonul pentru 5 secunde sau butonul
va începe să lumineze intermitent.Acest lucru
inseamnă că rețeaua Zigbee e gata să accepte
dispozitivele iT600.

Când totul este conectat, țineți apăsat
butonul pentru 5 secunde.În caz contrar
iluminarea intermitentă se va opri.

Vă rugăm verificați
manualul device-ului.

Ștecher- versiune EU sau UK

Centru de comandă SALUS KL10RF

RX10RF

Termostat VS10/20RF Termostat

CO10RF

Introducere
Mulțumim că ați ales să achiziționați
Coordonatorul Zigbee SALUS CO10RF.
Tehnologia Zigbee controlează comunicarea
Zigbee a sistemului dvs. iT600.

Verificarea configurării sistemului

Pentru mai multe informații, vă rugăm
să consultați manualele fiecărui device.

Coordonatorul Zigbee se utilizază cu gama alăturată
de produse corespunzătoare sistemului iT600:

Apăsați din nou pentru 1 secundă
pentru a anula mosul de

indentificare.Modul de Identificare
va expira după 10 minute.

Pentru a verifica dacă întreg sistemul
comunică și este configurat corect,
utilizați modul Indentificare.

Folosind modul de indentificare al
coordonatorului, veți vedea toate
produsele conectate la sistem.
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Mentenanță
Dacă înlocuiți sau adăugați
device-uri iT600, vă rugăm
să urmați pașii de la 6 la 8. 

Introduceți adaptorul în priza de alimentare 230V

Apăsați pentru
1 secundă

pentru a activa
modul

Identificare.
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Sistemul iT600

Pentru ghidul de instalare PDF, vă rugăm să
accesați: www.saluscontrols.ro

TRV10RF TRV10RFM


