
Gebruik in overeenstemming met nationale en EU-regelgeving.
Gebruik het apparaat zoals bedoeld, in een droge toestand. Product
is alleen voor gebruik binnenshuis. De installatie moet worden
uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon in overeenstemming
met de nationale en EU-voorschriften.
Waarschuwing! Wees er zeker van dat het stroom is uitgeschakeld
voor het installeren of werken aan een component.

Introductie
De Salus Quantum WQ610RF Thermostaat is speciaal ontworpen
voor het naregelen van cv en electrische verwarming zoals infra-
rood verwarming. De thermostaten zijn voorzien van ITLC software
met een voltvrij schakeling en een Opentherm 4.0 verbinding.
Controleer of de cv / installatie een OpenTherm llicentie heeft die
volledig compatibel is met de WQ610RF.

Veiligheid informatie

productconformiteit
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere
relevante bepalingen van de volgende EU-richtlijnen:
RED:2014/53/EU en RoHs 2011/65/EU, Volledige tekst of de
EU Conformiteitsverklaring is verkrijgbaar via www.saluslegal.com.
WQ610RF:2405-2480MHz;<14dBm

Technische specificatie

Functies toetsen thermostaat

WQ610RF Thermostaat WQ610TX
Receiver

Voeding Lithium Accu
Oplaadbaar met micro USB

230V AC

Temperatuur bereik 5-35°C

Display 
nauwkeurigheid

0.5°C

ErP klasse Klasse V

Frequentie 2.4GHz 2.4GHz

Afmeting 86x86x11mm 98x98x32mm

Schakelcapaciteit 16 (5) A

Open Therm A/B

Outputs / Uitgang Voltvrij 
NO/COM

LCD Beschrijving Iconen

1. MENU- Open de menu-opties, 
houd 3 seconden ingedrukt om terug
te keren naar het hoofdscherm
zonder de wijzigingen op te slaan
2. DOWN Voor het verlagen van 
temperatuur of verschuiven binnen
het menu
3. UP Voor het verhogen van de 
temperatuur of verschuiven binnen
het menu.
4.TICK Voor bevestigen en binnen
komen in het menu. Druk 3 
seconde om uit het menu te gaan en 
wijzigingen op te slaan. Druk en houd
de knop ingedrukt om boost functie
en tijdelijke overschrijvingsmodus
te verwijderen.

1. MENU/ instellingen beschrijving
2. Klok 24uur/ AM/PM
3. Temperatuureenheid
4. Verwarmings indicator
5. RF verbinding indicator
6. Huidige / ingestelde 
temperatuur

7. Vakantie modus
8. Tijdelijke overschrijvings modus
9. Instell ingen Icoon

10. Accu indicator
11. Programma schemanummer
12. Schema modus icoon
13. Dag indicator / Set informatie

Functies toetsen ontvanger

5. On- wanneer in handmatige
modus, zal de ketel worden
ingeschakeld
6. Off- wanneer in handmatige
modus, zal de ketel worden
uitgeschakeld
7. Auto- Ontvanger gaat aan volgens
de instell ingen van de thermostaat.
8. Manual- Ontvanger wordt
geregeld door aan-uit knop 
(handmatig).



Standaard is deze thermostaat vanaf de fabriek reeds gekoppeld.
Indien u onverhoopt toch de thermostaat met de ontvanger dient te
pairen, dan kan dit gebeuren volgens gebruikers menu. De link kan
ook via het gebruikersmenu getest worden. Voor het pairen, dient de
stekker uit en in het stopcontact worden gestopt. De afstand tussen
de thermostaten en ontvanger dient minimaal 1 meter te zijn.

Pairen met de ontvanger

Programmeren – Auto modus

Testen van verbinding

1. Voor het resetten , schuif op de ontvanger 3x de aan-uit knop
heen en weer. Zorg ervoor dat de ontvanger staat op ON en AUTO.
De LED zal rood gaan knipperen. Ga naar menu op de thermostaat
en scroll totdat u PAIR MET ONTVANGER optie krijgt en en selecteer
YES om de pairing te starten.
2. Nu gaat de thermostaat naar de ontvanger zoeken. Er
verschijnt een minutenteller op het scherm.
3. Bij het verbinden van de ontvanger, zal op de thermostaat het
bericht verschijnen PAIRING SUCCESFUL en zal terug gaan naar het
standaard display. Het rode led lampje zal stoppen met knipperen
zodra de pairing succesvol is.
4. Zet de temperatuur omhoog en de ontvanger moet aan gaan, zet
de temperatuur lager en de ontvanger moet uit gaan.

1. Ga naar MENU (1) en ga met pijl omhoog of omlaag (2 of 3) todat u 
TEST LINK ziet. Druk op vinkje (4) om te bevestigen.
2. Uw thermostaat zal een bericht naar de ontvanger sturen, met een
verwachting dat de ontvanger een antwoord ontvangt.
Tijdens het testen zullen het rode en groene LED met tussenpozen
knipperen.
3. de thermostaat zal aangeven dat de verbinding succesvol is getest en 
gaat terug naar het standaard scherm.

In deze modus. Kan de gebruiker een schema in zijn thermostaat zetten

Druk op MENU (1) omhoog en omlaag toets (2 of 3) tot PROGRAM 
SCHEDULE verschijnt en druk op vinkje (4)om te bevestigen.
Maak door omhoog en omlaag toets (2 of 3) keuze uit de verschillende
schema's
1A: Maandag t/m vrijdag en Zaterdag t/m Zondag
1B: Hele week
1C: Iedere dag verschillend
En bevestig met vinkje (4)
Gebruik de omhoog omlaag toets (2 of 3) om het uur in te stellen en druk
op vinkje, zodat de minuten gaat knipperen zodat u deze op dezelfde
manier kan aanpassen en bevestigen.

Om toegang te krijgen
tot de volgende opties, 
gaat u naar MENU en ga
met omhoog en omlaag
toetst naar de melding 
OPERATING MODE en 
klik op bevestigen.

2. u kan hiezen uit:
• Auto- volg schema
• ON24/7 handmatig
• Off Vorstbeveiliging

U kan de verwarming
tot max. 
9 uur boosten.
Alleen beschikbaar in 
AUTO en FROST 
modus

4. Ga naar MENU en ga met omhoog omlaag toets (3 of 4) tot 
melding CREATE / EDIT HOLIDAY. Holiday modus is een
programma dat vorstbeveiligingstemperatuur instelt voor een
bepaalde (vakantie) periode.
5. In ditzelfde menu kan u de ingestelde perioode verwijderen en 
terug gaan naar normale instelling. Ga naar CANCEL HOLIDAY en 
druk op bevestig (4).
6. Druk op menu voor geavanceerde instell ingen. En bevestig met 
vinkje(4).

Gan naar MENU (1) en klik op omhoog knop (2) 
tot melding LANGUAGE. Met omhoog emlaag
toets kan u een andere taal kiezen en bevestigen
met een vinkje (4).
Nederlands is momenteel nog niet mogelijk.

Voor het handmatig wijzigen van de 
temperatuur, gebruik omhoog of omlaag toets (2 
of 3) en duk of vinkje om te bevestigen.
De wijziging blijft tot het bereiken van het 
volgende geprogrammeerde schema.

Fabrieksinstelling

Druk 5 seconde op toets (2 en 3) omhoog en omlaag toets. 
Selecteer YES om de fabrieksinstelling te resetten en klik op 
bevestig. De Thermostaat zal herstarten en in start 
beeldschem terug komen. ( Indien beschermd zal er om een PIN 
code gevraagd worden.

www.salus-controls.com/nl
Tel: 0031-85-7326848
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