
Smart Buttony SB600, CSB600
systemu sterowania ogrzewaniem 

iT600 Smart Home



Komponenty systemu serii iT600

UGE 600

VS20BRF

VS10WRF
TRV10RFM

KL08RF KL04RF
RX10RF

KL08RF

OS600

SPE600

+

VS20WRF

VS10BRF

FC600 SB600

CSB600



Komponenty systemu
CSB600 – programowalny pojedynczy przycisk

(włącznik zdarzeń / reguł)

CSB600 Dane techniczne

Zasilanie 2xAAA Baterie alkaliczne

Wymiary (mm) Czujnik: 59x66x27

Bezprzewodowy pojedynczy przycisk uruchamiający zdarzenia
(reguły OneTouch lub Statusy) w systemie Smart Home np.:

• przycisk alarmowy – wysyłanie powiadomienia sms (np. 
przez starsze osoby do swoich najbliższych)

• włącznik 1 zdarzenia  (reguły OneTouch) – np. wyłącz grzanie, 
uruchom harmonogram, włącz Smart Plug itp.

• aktywacja 1 reguły OneTouch bez uruchamiania aplikacji 
SALUS Smart Home

CSB600



• Używać razem z bramką internetową UGE600
• Intuicyjny montaż
• Przycisk zasłonięty klapką na sprężynie
• Sygnalizacja pracy diodą LED 
• Bezprzewodowa aktualizacja

UGE600

CSB600

Komponenty systemu
CSB600 – programowalny pojedynczy przycisk

(włącznik zdarzeń / reguł)



Komponenty systemu
SB600 – programowalny podwójny przycisk

(włącznik zdarzeń / reguł)

SB600 Dane techniczne

Zasilanie 2xAAA Baterie alkaliczne

Wymiary (mm) Czujnik: 59x59x19

Bezprzewodowy podwójny przycisk uruchamiający zdarzenia
(reguły OneTouch lub Statusy) w systemie Smart Home np.:

• przycisk alarmowy – wysyłanie powiadomienia sms (np. 
przez starsze osoby do swoich najbliższych)

• włącznik 2 reguł OneTouch:
– np. uruchom harmonogram / wyłącz grzanie
– włącz / wyłącz Smart Plug itp.

• aktywacja 2 różnych reguł OneTouch bez uruchamiania 
aplikacji SALUS Smart Home

SB600



• Używać razem z bramką internetową UGE600
• Intuicyjny montaż
• Sygnalizacja pracy diodą LED
• Bezprzewodowa aktualizacja

UGE600

Komponenty systemu
SB600 – programowalny podwójny przycisk

(włącznik zdarzeń / reguł)

SB600



CSB600 + SALUS Smart Home
Podłączenie pojedynczego Smart Buttona

+
CSB600



Wsuń płaski śrubokręt w otwór pod zaczep z dołu obudowy.1

Wysuń tylną część obudowy.2

Zamontuj tylną część obudowy w wybranym miejscu.3

Włóż do obudowy przycisku baterie, zwracając uwagę
na ich biegunowość.

4

Nasuń przycisk na tylną część obudowy, aż usłyszysz 
charakterystyczne kliknięcie zaczepu.

5

Nad przyciskiem dioda miga na czerwono.
Przycisk jest przygotowany do parowania z UGE600. 

6

CSB600
Montaż 

pojedynczego przycisku „Smart Button”



8 „Wyszukaj urządzenia” w aplikacji

7

UGE600 

9

UGE600 miga na „czerwono”
i rozpoczyna szukanie urządzeń

W zakładce
„Wszystkie urządzenia”

- wybierz „Dodaj nowe urządzenie”

CSB600
Parowanie Smart Buttona z UGE600



CSB600
Dodawanie Smart Buttona do systemu

10

11

Po wyszukaniu Smart Buttona CSB600,
zaznacz go i - „Podłącz urządzenie”

Jeśli aplikacja nie może znaleźć Smart Buttona, 
to wyjmij z niego baterię i przytrzymaj przycisk 

resetowania podczas wkładania baterii.
Dioda LED zacznie migać na czerwono.

Po podłączeniu,
nazwij urządzenie
i – „Dalej”



Można dokonać nastaw użytkownika

UGE600 

12

UGE600 ponownie 
świeci na niebiesko

14

I zakończyć konfigurację13

CSB600
Dodawanie Smart Buttona do systemu

GOTOWE!



CSB600
Obsługa Smart Buttona

Pojedynczy Smart Button pojawił się na PULPICIE15

Kliknięcie w kafelek, otworzy okno sterownicze.
Można uruchomić regułę, gdy jest przypisana do przycisku.

16

Kliknięcie w nazwę, otwiera zakładkę
z głównymi parametrami przycisku.

17



CSB600
Obsługa Smart Buttona

18
Wybierz regułę OneTouch dla 

pojedynczego Smart Buttona i zapisz 
ustawienia

19

W ustawieniach można wybrać
regułę OneTouch do obsługi tego przycisku

Możesz uruchamiać dowolne reguły i zdarzenia 
bez uruchamiania aplikacji SALUS Smart Home

GOTOWE!



CSB600
Usuwanie Smart Buttona z aplikacji

20

Jeśli chcesz usunąć przycisk Smart Button 
CSB600 z aplikacji,

kliknij w „Usuń przycisk „Smart Button”,
a następnie potwierdź jego usunięcie.

Przycisk CSB600 zawsze można
ponownie dodać do systemu



SB600 + SALUS Smart Home
Podłączenie Podwójnego Smart Buttona

+
SB600



Wsuń płaski śrubokręt w otwór pod zaczep z dołu obudowy.1

Wysuń tylną część obudowy.2

Zamontuj tylną część obudowy w wybranym miejscu.3

Włóż do obudowy przycisku baterie, zwracając uwagę
na ich biegunowość.

4

Nasuń przycisk na tylną część obudowy, aż usłyszysz 
charakterystyczne kliknięcie zaczepu.

5

Nad przyciskiem dioda miga na czerwono.
Przycisk jest przygotowany do parowania z UGE600. 

6

SB600
Montaż 

podwójnego przycisku Smart Button



8 „Wyszukaj urządzenia” w aplikacji

7

UGE600 

9

UGE600 miga na „czerwono”
i rozpoczyna szukanie urządzeń

W zakładce
„Wszystkie urządzenia”

- wybierz „Dodaj nowe urządzenie”

SB600
Parowanie Smart Buttona z UGE600



SB600
Dodawanie Smart Buttona do systemu

10

11

Po wyszukaniu Smart Buttona SB600,
zaznacz go i - „Podłącz urządzenie”

Jeśli aplikacja nie może znaleźć Smart Buttona, 
to wyjmij z niego baterię i przytrzymaj przycisk 

resetowania podczas wkładania baterii.
Dioda LED zacznie migać na czerwono.

Po podłączeniu,
nazwij urządzenie
i – „Dalej”



Można dokonać nastaw użytkownika

UGE600 

12

UGE600 ponownie 
świeci na niebiesko

14

I zakończyć konfigurację13

SB600
Dodawanie Smart Buttona do systemu

GOTOWE!



SB600
Obsługa Smart Buttona

Podwójny Smart Button pojawił się na PULPICIE15

Kliknięcie w kafelek, otworzy okno sterownicze.
Można uruchomić reguły, gdy jest przypisana do przycisku.

16

Kliknięcie w nazwę, otwiera zakładkę
z głównymi parametrami przycisku

17



SB600
Obsługa Smart Buttona

18 Wybierz regułę OneTouch dla Podwójnego
Smart Buttona i zapisz ustawienia

19
W ustawieniach można wybrać

reguły OneTouch do obsługi tego przycisku

GOTOWE!

Możesz uruchamiać dowolne
reguły i zdarzenia bez uruchamiania

aplikacji SALUS Smart Home



SB600
Usuwanie Smart Buttona z aplikacji

20

Jeśli chcesz usunąć podwójny przycisk
Smart Button SB600 z aplikacji, kliknij

„Usuń przycisk 2-pozycyjny Smart Button”,
a następnie potwierdź jego usunięcie.

Przycisk SB600 zawsze można
ponownie dodać do systemu



Dobierz swój system iT600 na:

www.it600.pl

http://www.it600.pl/

