
KASUTUSJUHEND 

UNIVERSAALNE KAKSIKANDUR 

FGBS-001 V 2.1 
 
Universaalne Kaksikandur on juhtmevaba moodul, mis parandab mistahes binaar-

väljundiga anduri funktsionaalsust, võimaldades sel ühenduda juhtmevabasse Z-

Wave võrku ning Fibaro süsteemiga. Enamgi veel, moodul võimaldab juhtmevaba 

ühendust süsteemi ja DS18B20 temperatuuriandurite vahel. Antud seade suudab 

hallata kuni kaht kaksikandurit ja nelja DS18B20 temperatuuriandurit. Andur on 

disainitud funktsionaalsust parandatava seadme korpusesse paigaldamiseks.  

Universaalset Kaksikandurit on võimalik kasutada kõikjal, kus on vaja tagada andu-

ritelt andmete hankimine juhtmevabalt. Lisades seadmele turvakorpus, on seda 

võimalik kasutada ka kõrge niiskus- ja temperatuuritasemega kohtades. Anduri põhi-

funktsiooniks on juhtmevaba Fibaro Süsteemi integreerimine olemasolevate juhtme-

ühendusega või juhtmevabade häire- ja mõõtesüsteemidega. Turvasüsteemi osana 

pole andur nähtav parameetrilistele häireliinidele.  

  Tehnilised andmed 
 
Toide      9-30VDC ±10%  

Sisend  2 potentsiaalivaba sisendit, 1 digitaalne        
1-sooneline sisend       

Väljund     2 potentsiaalivaba väljundit 

Maksimaalne koormusvool  150mA 

Väljundpinge     36V DC / 24V AC +/-5% 

Töötemperatuur    0-40°C 

Teenindatavate temperatuuri-  4     DS18B20 
andurite arv 

Mõõtevahemik    -55°C - +126°C 

Raadiosignaali võimsus   1mW 

Raadioprotokoll    Z-Wave 

Raadiolainesagedus   868,4 MHz EU; 
908,4 MHz US; 
921,4 MHz ANZ; 
869,2 MHz RU 

Raadiolaine leviala    välitingimustes kuni 50m 
sisetingimustes kuni 30m 
(sõltub ehitise struktuurist) 



Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)   27,3 x 14,5 x 12 mm 
 

  Tehniline informatsioon 
 

         Juhitav FIBARO Süsteemi kui ka muude Z-Wave juhtseadmetega. 

         Mikroprotsessoripõhine juhitavus. 

         Ühildatav nii regulaarsete kui parameetriliste häireliinidega (ühendatav 2 turva- 
          anduriga).   

         Ühildatav kaksikanduritega (ühendatav 2 binaarväljundiga).   

         Ühildatav DS18B20 temperatuurianduritega (ühendatav 4 DS18B20 tempera- 
           tuurianduriga).   

         DS18B20 temperatuuriandurite ühendamiseks on soovitatav kasutada jätka- 
           mata juhet pikkusega kuni 30 m.  
 

          

                               ETTEVAATUST! 
          Kuigi Anduri elektritoide on ohutu, peab kasutaja olema 
          äärmiselt ettevaatlik või kasutama paigaldamisel kvalifitseeritud  
          elektriku abi.   

                                

   
  VIHJE!  

     

                               Seadme väljundeid ei tohi koormata vooluga üle 150 mA.  
                                 
                   

   
                      VIHJE!  

     

                               Ühendused peavad olema teostatud vastavalt juhendi diagrammidele.  
                               Ebaõiged ühendused võivad põhjustada ohtu.  
  

         

 

  I FIBARO Süsteemi üldinformatsioon 

 
Fibaro on Z-Wave tehnoloogial põhinev juhtmevaba süsteem. Samalaadsete süstee-
midega võrreldes on Fibarol mitmeid eeliseid. Raadiosüsteemides üldiselt luuakse 
raadiosignaalide otseühendus vastuvõtja ja saatja vahel.  Raadiosignaali tugevust 
vähendavad aga arvukad erinevad takistused (seinad, mööbel jne) ning halvimal 
juhul võib esinev takistus viia soovitud andmeedastuse katkemiseni. Fibaro süsteemi 
eeliseks on, et lisaks süsteemiseadmete toimimisele saatjate ja vastuvõtjatena, nad 
ka paljundavad signaale. Olukorras, kus saatja ja vastuvõtja vahelise otseühenduse 
loomine pole võimalik, saavutatakse ühendus vahendavate seadmete kaudu. 
 
Fibaro on kahesuunaline juhtmevaba süsteem. See tähendab, et signaal mitte ainult 
ei saadeta vastuvõtjateni, vaid ka vastuvõtjad saadavad saatjatele vastuvõtukinni-
tuse. See toiming kinnitab vastuvõtjate staatust - kas nad on aktiivsed või mitte. Fiba-
ro süsteemi ülekande turvalisus on võrreldav data bus juhtmetega süsteemidega. 
 
Fibaro töötab vaba ülekandekiirusega andmeedastuslainealas. Lainesagedus oleneb 
konkreetses riigis kehtivatest raadioregulatsioonidest. Igal Fibaro võrgustikul on 



unikaalne võrgu identifitseerimisnumber (kodu ID), mistõttu on  ühes ehitises võimalik 
kasutada samaaegselt, igasuguste häireteta, kaht või enamat iseseisvat süsteemi.  
 
Kuigi Z-Wave tehnoloogia on võrdlemisi uus, on see sarnaselt Wi-Fi´le muutunud 
tunnustatud ja ametlikuks, siduvaks standardiks. Mitmed, erinevate tööstusharude 
tootjad  pakuvad Z-Wave tehonoloogial baseeruvaid lahendusi, tagades nende oma-
vahelise ühilduvuse. See tähendab, et süsteem on avatud ja võib tulevikus levida. 
Rohkem informatsiooni www.indome.ee. 
 
Fibaro loob dünaamilise võrgustruktuuri. Süsteemi sisselülitamisel kinnitatakse 
„silmvõrgus“ olevate seadmete staatus ja uuendatakse nende asukohad reaalajas 
automaatselt.  
 

   II Anduri paigaldamine 

 
1. Veenduge enne paigaldamist, et valvesüsteem või mistahes muu süsteem, 
millega soovite seadet ühendada, on välja lülitatud.  
2. Ühendage Fibaro Andur vastavalt allolevatele joonistele. 
3. Paigaldage Fibaro Andur süsteemianduri korpusesse. 
4. Seadke antenni asend (suunised vt allpool). 
___________________________________________________________________ 
 
ANDURI ÜHENDUSTE TÄHISED: 
 
P  –  (POWER) – elektritoide, punane 
GND – (GROUND) – maandus, sinine 
IN1 – sisend nr 1 
IN2 – sisend nr 2 
TP – (TEMP_POWER) – DS18B20 temperatuurianduri elektritoide, pruun (3.3V) 
TD – (TEMP_DATA) – DS18B20 temperatuurianduri signaalijuht, valge  
ANT – antenn, must 
OUT1 – sisendile nr 1 määratud väljund nr 1 
OUT2 – sisendile nr 2 määratud väljund nr 2 
B –   teenindusnupp (seadmete süsteemi lisamiseks või eemaldamiseks) 
 

Suunised antenni asendi seadmiseks: 
 

 

           Asetage antenn metallesemetest (nt ühendusjuhtmetest) võimalikult  
     kaugele, et vältida signaali takistamist.  

 Antenni lähiümbruses paiknevad metallpinnad (nt metallkarbikud, 
   -uksed) võivad pärssida signaali levikut. 

           Ärge lõigake/lühendage antenni – selle pikkus vastab lainealale, 
   milles süsteem töötab. 

 

 

http://www.indome.ee/


 
 

Diagramm 1 – Universaalne andur 

 
 

 
 
 

Diagramm 2 – ühendus regulaarse häireliiniga 

 
 
 

 
 

Diagramm 3 – ühendus parameetrilise häireliiniga 

 



 
Diagramm 4 – ühendus DS18B20 temperatuurianduritega 

 

 
 

Diagramm 5 – näidisühendus sademeanduriga 
 

 
                     Märkus! 
                     Ärge eemaldage moodulit ümbritsevat kaitsekihti. Vältige teiste                
                     seadmete metallosade või juhtmete kokkupuutumist paigaldatud 
                     Anduriga.  
 
                    Märkus! 

         Väljundite OUT1 ja OUT2 seisund sõltub olenemata parameetri seade- 
         test või seadmete lisamisest Z-Wave võrku, nendega ühendatud sisendi- 
         te seisundist.  

 
                    Märkus! 
                    Seadme programmeerimisprotsessi on võimalik käivitada üksnes 
                    teenindusnupuga B (Lisamine/Eemaldamine). 
 



JUHEND DS18B20 TEMPERATUURIANDURI SEADISTAMISEKS: 
 
DS18B20 temperatuuriandurit on võimalik paigaldada kõikjale, kus on vajalik täpne 
temperatuuri mõõtmine. Vajalike kaitsemeetmete kasutamisel on andurit võimalik 
kasutada ka niisketes keskkondades või koguni vee all, teda on võimalik valada  
betooni või paigaldada põrandasse.  
 

 
TERMINITE SELETUSED: 

         LISAMINE – võimaldab lisada Fibaro Süsteemi (HC2) uue seadme.  

         EEMALDAMINE – seadme eemaldamine Fibaro Süsteemist. 

         ÜHILDAMINE – Fibaro Süsteemi teiste seadmete kontrollimine. 

         Mitme Kanali Ühildamine – Fibaro Süsteemi teiste mitmekanaliliste seadme- 
           te kontrollimine.  

 

   III Fibaro Anduri aktiveerimine 

 
1.Universaalse Kaksikanduri installeerimine 
 
SAMM 1 
Ühendage seade järgides diagrammil 1 kujutatud juhtmeskeemi. Lülitage sisse 
elektritoide ( 9-30V DC). 
[Fibaro Anduri lisamine/eemaldamine Z-Wave võrku/võrgust] 
 
SAMM 2 
Fibaro Moodul peab olema Home Center´i leviulatuses, sest lisamisrežiim nõuab 
juhtseadmega otseühenduse olemasolu. 
 
SAMM 3 
Leidke seadme korrektset lisamist võimaldav teenindusnupp B. 
 
SAMM 4 
Seadistage HC juhtseade lisamise/eemaldamise režiimi (vt: Home Center 
juhtseadme kasutusjuhend). 
 
SAMM 5 
Kolm kiiret vajutust nupule B lisab Fibaro Anduri süsteemi (nupp B asub seadme 
keskel) .  
 
SAMM 6 
Juhtseade näitab, kas seade on korrektselt võrku lisatud (vt HC juhtseadme 
kasutusjuhend). 
 

 
   Märkus! 

Ärge ühendage 1-soone liini (klemmid TP ja TD) teisi andureid kui 
DS18B20 temperatuuriandur.  

 
 



   Märkus! 
Iga kord, kui TP- ja TD-liinides tehakse seadete muutus, nt DS18B20 
temperatuuriandur(id) lisatakse/eemaldatakse, tuleb läbi viia anduri 
mooduli eemaldamine ning võrku taaslisamine. On oluline meeles 
pidada, et süsteem lülitub programmeerimisrežiimi alles siis, kui kõik 
ühendatud andurid on tuvastatud (selleks kulub u 10 sekundit).  

 
  Märkus! 
  TP- ja TD-liinide ühendamine 1-soone protokolliga mitteühilduvate    
  seadmetega on rangelt keelatud. Mittekasutatavad liinid on soovitatav  
  isoleerida.  

 

 
2. Fibaro Anduri lähtestamine  

Fibaro Anduri lähtestamiseks on kaks meetodit. 
 
Meetod I :  
Fibaro Anduri lähtestamine tema eemaldasega Z-Wave võrgust. Seadmete eemalda-
miseks võib kasutada juhtseadet, mis võimaldab seadmete lisamist Z-Wave võrgus-
tikku või nende eemaldamist  võrgust (vt juhtseadme kasutusjuhend).  
 
Meetod II :  
Fibaro Anduri lähtestamine elektritoite katkestamise ja taasühendamisega. 
Katkestage elektritoide ja seejärel ühendage see tagasi, samal ajal hoidke all 
teenindusnuppu B – 10 sekundi möödudes järgmisest katkestamisest/ühendamisest 
lähtestatakse anduri seaded.  
 
3. Fibaro Anduri kontrollimine juhtseadmega Home Center 2.  

FGBS221 Andur on mitmekanaliline seadet. See tähendab, et ta on varustatud kahe 
eraldiseisva sisendahelaga ning 1-soone siiniga, mis võimaldab temaga ühendada 
nelja temperatuurianduriga DS18B20. Selle tulemusena on iga anduriga ühendatud 
seade süsteemis kuvatud eraldiseisva ikooniga.    
 
Võrku lisatud Fibaro Andurit kuvatakse HC2 kasutajaliideses vastavate ikoonidena, 
olenevalt ühendatud seadmete arvust (3-7 ikooni).   
 

 
 

Joonis 1 – Fibaro Anduri ikoon juhtseadmes HC2 



Juhul, kui Andur lisatakse võrku ühendamata teiste anduritega (või on andurid 
ühendatud üksnes IN1 ja IN2 terminalidega), kuvatakse seadet kolme ikoonina. Kui 
DS18B20 andurid on samuti ühendatud, kuvatakse neid täiendavate temperatuuri-
ikoonidena.  
___________________________________________________________________ 

 
Märkus! 
Kui temperatuuriandureid kujutavate ikoonide arv on erinev seadmega 
ühendatud andurite tegelikust arvust või kui temperatuurinäidud on eba-
korrektsed, kontrollige 1-soone siini ühendused konkreetse anduri väljun- 

                  dite ja Anduri ühendustes ning juhtmeühenduse pikkus, mis ei tohi ületa- 
                  da 30 m.  
 

 

  IV Ühildamine 

 
Ühildamine võimaldab Fibaro lülitil otseselt kontrollida teist Z-Wave võrku kuuluvat 
seadet, näiteks dimmerit, on-off lülitit, ruloo moodulit või stseeni (on võimalik  
kontrollida üksnes HC juhtseadme abil). 
 

 
Märkus! 
Ühildamine tagab erinevate seadmete vahel otsekäskluste edastamise. 
Antud protsess kulgeb peajuhtseadme osaluseta. Tänu taolisele 
mehhanismile on andur suuteline seadmetega ühenduma ka võrgu  

                   sõlmpunkti täieliku hävimise korral (nt tulekahjus).   
 

 
Fibaro Andur võimaldab kolme erineva rühma ühildamist. 

        1. rühm on määratud sisendile IN1. 

        2. rühm on määratud sisendile IN2. 

        3. rühm teavitab seadme olekust - rühmaga on võimalik ühildada vaid üks 
 seade. 

 
Fibaro Andur võimaldab kontrollida kuni 5 tavaseadet ning 5 mitmekanalist seadet 
iga rühma kohta. Iga rühma esimene väli on reserveeritud võrgu juhtseadmele.  
 
Ühildamise lisamiseks (HC2 juhtseadme abil) liikuge seadme seadetesse ja vajutage 
ikooni:   
 
Valige tabel „seadme valikud“. Seejärel määratlege ühildatavad seadmed ja rühm, 
millesse need ühildada soovite. Ühildatud rühmadesse lisatud seadmetele 
vastavasisulise info saatmiseks võib kuluda mõni sekund.  
 

   V Konfiguratsioon 

 
Universaalsel Kaksikanduril on arvukalt konfiguratsiooniseadeid - alltoodud 
parameetrid on saadavad Fibaro konfiguratsiooniliideses. 



Fibaro Anduri konfigureerimiseks (HC2 juhtseadme abil) liikuge seadme valikute 
menüüsse, vajutades ikoonile:  
 

Seadme parameetrid: 
___________________________________________________________________ 
 
Parameeter nr 1 
Sisendi I häire tühistamise viivitus. See on sisendist IN1 lähtuva häiresignaali lõppe-

mise täiendav viivitus. Antud parameeter võimaldab teil määrata ajaperioodi, mille 

möödumisel häiresignaal sisendist I lähtuva häire lõppemisel tühistatakse.  

Vaikeväärtus: 0 
Saadaolevad seaded: 0-65535 (s) 
Parameeter: 2 [baiti].  
___________________________________________________________________ 
 
Parameeter nr 2   
Sisendi II häire tühistamise viivitus. See on sisendist IN2 lähtuva häiresignaali lõppe-

mise täiendav viivitus. Antud parameeter võimaldab teil määratleda ajaperioodi, mille 

möödumisel häiresignaal sisendist II lähtuva häire lõppemisel tühistatakse.  

Vaikeväärtus: 0 
Saadaolevad seaded: 0-65535 (s) 
Parameeter: 2 [baiti].  
___________________________________________________________________ 
 
Parameeter nr 3 
Sisendi I liik: 
Vaikeväärtus: 1 – INPUT_NC (Normal Close/Normaalselt Suletud) 
Saadaolevad seaded: 
0 – INPUT_NO (Normal Open/Normaalselt Avatud) 
1 – INPUT_NC (Normal Close/Normaalselt Suletud) 
2 – INPUT_MONOSTABLE 
3 – INPUT_BISTABLE 
___________________________________________________________________ 
Parameeter nr 4 
Sisendi II liik: 
Vaikeväärtus: 1 – INPUT_NC (Normal Close/Normaalselt Suletud) 
Saadaolevad seaded: 
0 – INPUT_NO (Normal Open/Normaalselt Avatud) 
1 – INPUT_NC (Normal Close/Normaalselt Suletud) 
2 – INPUT_MONOSTABLE 
3 – INPUT_BISTABLE 
___________________________________________________________________ 
 
Parameeter nr 5 
1.Ühildusrühmale ülekantud kontrollkäsu liik, mis on aktiveeritav sisendi IN1 kaudu. 
Käesolev parameeter võimaldab määrata häirekäsu liiki või kontrollkäskluste sund- 
ülekandeid (BASIC_SET) 
Vaikeväärtus: 255 - BASIC_SET 



Saadaolevad seaded: 
0 – käsk ALARM GENERIC 
1 – käsk ALARM SMOKE 
2 – käsk ALARM CO 
3 – käsk ALARM CO2 
4 – käsk ALARM HEAT 
5 – käsk ALARM WATER 
255 – kontrollkäsk BASIC_SET 
__________________________________________________________________ 
 
Parameeter nr 6 
2.Ühildusrühmale ülekantud kontrollkäsu liik, mis on aktiveeritav sisendi IN2 kaudu. 
Käesolev parameeter võimaldab määrata häirekäsu liiki või kontrollkäskluste sund- 
ülekandeid (BASIC_SET) 
Vaikeväärtus: 255 - BASIC_SET 
 
Saadaolevad seaded: 
0 – käsk ALARM GENERIC 
1 – käsk ALARM SMOKE 
2 – käsk ALARM CO 
3 – käsk ALARM CO2 
4 – käsk ALARM HEAT 
5 – käsk ALARM WATER 
255 – kontrollkäsk BASIC_SET 
___________________________________________________________________ 
 
Parameeter nr 7 
Parameetri väärtus määrab sunnitud dimmimise / ruloode avamise astme, käskluse 
„lülita sisse“ / “ava“ edastamisel 1.Ühildumisrühma kuuluvatele seadmetele. 
Erinevate häirekäskude prioriteetsus on kindlaksmääratud. 
  
Vaikeväärtus: 255 
 
Saadaolevad seaded: (1-99) ja 255 
Väärtus 255 võimaldab seadet sisse lülitada. Dimmeri puhul tähendab väärtus 255 
seadme sisselülitamist viimasesse salvestatud olekusse. Nt kui dimmer seadistatak-
se 30% astmele, seejärel lülitatakse välja ning käskluse 255 abil taas sisse lülita-
takse, lülitub see automaatselt väljalülitamiseelsele astmele, so. 30%.  
___________________________________________________________________ 
 
Parameeter nr 8 
Parameetri väärtus määrab sunnitud dimmimise / ruloode avamise astme, käskluse 
„lülita sisse“ / “ava“ edastamisel 2.Ühildumisrühma kuuluvatele seadmetele. 
Erinevate häirekäskude prioriteetsus on kindlaksmääratud. 
Vaikeväärtus: 255 
 
Saadaolevad seaded: (1-99) ja 255 
Väärtus 255 võimaldab seadet sisse lülitada. Dimmeri puhul tähendab väärtus 255 
seadme sisselülitamist viimasesse salvestatud olekusse. Nt kui dimmer seadistatak-



se 30% astmele, seejärel lülitatakse välja ning käskluse 255 abil taas sisse lülita-
takse, lülitub see automaatselt väljalülitamiseelsele astmele, so. 30%.  
___________________________________________________________________ 
 
Parameeter nr 9 
Deaktiveerib häire tühistamise käsu või seadme väljalülitamise kontrollkäsu (Basic)  
edastamise. Võimaldab blokeerida Fibaro Anduri vastava sisendiga ühildatud 
seadmete häire deaktiveerimise või tühistamise funktsiooni.  
Vaikeväärtus: 0, informatsioon edastatakse 1. ja 2. ühildumisrühma puhul. 
 
Saadaolevad seaded: 
0 – informatsioon edastatakse nii 1. kui 2. ühildumisrühma puhul 
1 – informatsioon edastatakse 1. ühildumisrühma puhul. 2. ühildumisrühma puhul  
      informatsiooni ei edastata 
2 – informatsioon edastatakse 2. ühildumisrühma puhul. 1. ühildumisrühma puhul  
      informatsiooni ei edastata 
3 – informatsiooni ei edastata kummagi ühildumisrühma puhul 
 
Märkus: Häirevigade või käivitamiskäskluste informatsioon edastatakse 
ühildumisrühmade seadmetele alati. 
___________________________________________________________________ 
 
Parameeter nr 10 
Anduriga ühendatud kõikide seadmete poolt edastatud järjestikuste temperatuurinäi-
tude intervall.  
Vaikeväärtus: 20 (s) 
Saadaolevad seaded: 1-255 (s) 
 
Märkus: andurilt temperatuurinäidu võtmisega ei kaasne temperatuuritingimus-
te raporti edastamist peajuhtseadmele. 
___________________________________________________________________ 
 
Parameeter nr 11 
Temperatuuritingimuste raportite sunnitud edastamise intervall. Sunnitud raport edas-
tatakse koheselt peale iga temperatuurinäidu võtmist, sõltumata parameetri 12 
seadetest. 
Vaikeväärtus: 200 (s) 
 
Saadaolevad seaded: 
0 – 255 (s) 
0 – funktsiooni deaktiveerimine 
 
Märkus: Temperatuuriraportite sage saatmine on mõistlik olukorras, kui tempe-
ratuuriandur on paigaldatud kohta, kus on võimalik kiire keskkonnatempera-
tuuri muutumine. Muudes tingimustes on soovitatav jätta parameeter vaike-
väärtusele. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 



Parameeter nr 12 
Temperatuurimuutustele mittereageerimine. See on maksimaalne lubatud erinevus 
andurist viimati võetud raporteeritud temperatuurinäidu ja hetkenäidu vahel. Kui 
temperatuurinäidud erinevad seatud väärtuse võrra või rohkem, edastatakse 
hetketemperatuuri väärtusega raport 3. ühildumisrühma määratud seadmele. 
Anduritelt näitude võtmise intervallid määrab parameeter nr 10.  
Vaikeväärtus: 8 [0.5oC] 
 
Saadaolevad seaded:  
0 – 255 [0 oC kuni 16 oC] [0 oF – 28.8 oF] 
 
Parameetri väärtuse määramiseks kasutage alljärgnevat valemit: 
x = delta T x 16 – Celsiuse puhul 
x = delta T x 80 / 9 – Fahrenheiti puhul 
x = parameetri väärtus 
delta T = maksimaalne lubatav temperatuurigradient Celsiuse või Fahrenheiti puhul 
 
Kui väärtuseks on seatud 0, edastatakse temperatuuriinfo iga kord, koheselt peale 
temperatuurinäitude võtmist.    
___________________________________________________________________ 
 
Parameeter nr 13 
Kontrollkäsu või häiresignaali edastamine „leviedastuse“ režiimis (st kõikidele leviula-
tuses olevatele seadmetele). Antud režiimis edastatavat informatsiooni silmvõrgus ei 
korrata. 
Vaikeväärtus: 0 
 
Saadaolevad seaded: 
0 – IN1 ja IN2 Leviedastus deaktiveeritud 
1 – IN1 leviedastuse režiim aktiivne, Anduri 2 leviedastuse režiim deaktiveeritud 
2 – IN1 leviedastuse režiim deaktiveeritud, Anduri 2 leviedastuse režiim aktiivne 
3 – IN1 ja IN2 Leviedastuse režiim aktiivne  
 
Märkus!  
Kui informatsiooni edastamine on mõnele konkreetsele kanalile aktiveeritud 
„leviedastuse“ režiimis, deaktiveerib see informatsiooni edastamise selle 
kanali ühildusrühma seadmetele „individuaalse edastamise“ režiimis. 
___________________________________________________________________ 
 
Parameeter nr 14 
Stseeni aktiveerimise funktsionaalsus. 
Vaikeväärtus: 0 
 
Saadaolevad seaded: 
0 – funktsionaalsuse deaktiveerimine 
1 – funktsionaalsuse aktiveerimine 
 
Seade võimaldab saata stseeni Käivitamise käsklustele vastavaid käsklusi. Informat-
sioon saadetakse 3. ühildumisrühma kuuluvatele seadmetele. 
 



Juhtseadmed, nagu HC 2, oskavad selliseid käsklusi tõlgendada ning käivitada 
nendest lähtuvalt stseene, millele on omistatud spetsiifilised stseeni ID-d.  Kasutajal 
on võimalik sisenditega IN1 ja IN2 ühendatud nupu funktsioonaalsust laiendada, 
määrates kindlaks antud sisenditega ühendatud lülitite tööülesanded. Näiteks: 
kahekordne lülitivajutus aktiveerib stseeni „head ööd“ ning kolmekordne vajutus 
aktiveerib stseeni „hommik“. 
 
Stseeni ID määratakse järgnevalt: 
sisend IN1: 
lülitamine režiimist „off“ režiimi „on“ ID 10 
lülitamine režiimist „on“ režiimi „off“ ID 11 
 
ülejäänud ID-d tuvastatakse õigesti juhul, kui parameetri nr 3 väärtus on seatud 
tasemele 2. 
Allhoidmise ID 12 
Vabastamise ID 13 
Topeltvajutuse ID 14 
Kolmekordse vajutuse ID 15 
 
sisend IN2: 
lülitamine režiimist „off“ režiimi „on“ ID 20 
lülitamine režiimist „on“ režiimi „off“ ID 21 
 
ülejäänud ID-d tuvastatakse õigesti juhul, kui parameetri nr 4 väärtus on seatud 
tasemele 2. 
Allhoidmise ID 22 
Vabastamise ID 23 
Topeltvajutuse ID 24 
Kolmekordse vajutuse ID 25 
 
Märkus! 
Sisendeid IN1 ja IN2 kasutatakse seadme oleku kontrollimiseks. Mõlemad 
võivad vastuvõtvate seadmete kanalites esile kutsuda kaks olekut: on / häire, 
off / häiret pole. Monostabiilse lüliti kasutamisel ning juhul, kui parameetrite nr 
3 või nr 4 väärtus on seatud tasemele 2, muutub vastuvõtva kanali olek ühe 
lüliti vajutusega.  
 

  VI Lisafunktsioonid 

 
Häirekäskude kontrollimine 
 
Fibaro süsteem võimaldab kasutajal kindlaks määrata seadme reaktsiooni 
häireolukordadele (reaktsioon käsklusele SENSOR_ALARM_REPORT). Fibaro 
Andur edastab erinevat liiki häirekäske, olenevalt parameetrite nr 5 ja nr 6 seadetest. 
Kasutaja peab kindlaks määrama kasutatava häirekäsu tüübi igale ühendatud 
andurile (sisendid IN1 ja IN2). Näiteks, sisendiga IN1 ühendatud suitsuandurile peab 
kasutaja määrama häirekäsu tüübi 1 – ALARM_SMOKE (sisestama väärtuse 1), et 
kindlustada, et ülejäänud seadmed oskaksid suitsuanduri häiresignaali korrektselt ära 
tunda.  
 



  VII Anduri juhtimine 

 
Fibaro Andurit on võimalik juhtida järgnevate kontrollelementide abil: 

- süsteemiga ühilduv juhtseade (nt HC2 juhtseade) 
- mobiiltelefon (nt iPhone ja teiste tootjate vastava tarkvaraga telefonid) 
- tahvelarvuti (nt iPad) 
- PC, veebibrauseri kasutamise kaudu 
- korpuses asuv teenindusnupp B 

 

  VIII Tegutsemine talitlushäirete korral 

 
Seade ei reageeri programmeeritud saatjale: 

          Veenduge, et  seadmetevaheline maksimumulatus pole ületatud ning                 
signaali levimist ei takista metalli sisaldavad pinnad, nt metallkapp, raud-   
betoon vms). 

 Veenduge, et seade ei ole programmeerimise režiimis. 

 Korrake programmeerimisprotsessi. 
  

  IX Garantiitingimused 

 
1. Garantii eest vastutab tootja FIBAR GROUP Sp. S o.o. (edaspidi „Tootja“), 
asukohaga Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421, Poola. Reg nr. 370151, NIP 7811858097, 
REGON: 301595664. 
 
2. Tootja vastutab seadmete valmistamis- ja materjalidefektidest tulenevate 
tööhäirete eest 12 kuu jooksul peale ostu-müügitehingu sooritamist. 
 
3. Garantiiperioodi ajal on Tootjal kohustus kõik tekkinud vead tasuta kõrvaldada 
ning defektiga komponendid uute või taastatud defektita komponentide vastu välja 
vahetada. Juhul kui parandamine osutub võimatuks, jätab Tootja endale õiguse 
seade sama tüüpi uue või taastatud seadme vastu välja vahetada. Vahetatav seade 
peab olema töökorras ning selle seisukord ei või olla halvem kui kliendil olnud 
seadmel.   
 
4. Eriolukordades, kus talitlushäiretega seadet sama tüüpi seadmega asendada ei 
ole võimalik (nt pole antud mudel enam tootmises), on Tootjal õigus asendada see 
teise samaväärsete parameetritega seadmega. Taolist tegevust käsitletakse 
tootjapoolse kohustuse täitmisena. Ühtlasi Tootja vabaneb sellega rahalise kompen-
satsiooni maksmisest Kliendile.   
 
5. Garantiinõude esitamine toimub garantiiteeninduse kaudu. Võtke ühendust tootja 
esindajaga www.indome.ee ning küsige garantiitaotluse vormi. NB! Enne taotluse 
esitamist võtke kasutajatoega ühendust e-maili või telefoni teel. Praktika näitab, et 
enam kui 50% probleemidest on lahendatavad distantsilt, mis tähendab märkimis-
väärset raha ja aja kokkuhoidu. Kui kasutajatoe poolt osutatud abi osutub eba-
piisavaks, peab Klient täitma veebiaadressil www.indome.ee garantiinõude vormi. 
Korrektselt esitatud vormile vastatakse unikaalset RMA-numbrit kandva kättesaamise 
kinnitusega. 

http://www.indome.ee/
http://www.indome.ee/


 
6. Nõuet on võimalik esitada ka telefoni teel. Sel juhul kõne salvestatakse - Klienti 
informeeritakse sellest enne nõude esitamist. Nõude esitamise järel edastab konsul-
tant Kliendile tema individuaalse RMA-numbri.    
 
7. Kui garantiitaotlus on esitatud korrektselt, võetakse Kliendiga autoriseeritud edasi-
müüja poolt mõistliku aja jooksul ühendust.  
 
8. Garantiiperioodi jooksul ilmnenud defektid kõrvaldatakse hiljemalt 30 päeva 
jooksul, alates vigase seadme saabumisest edasimüüjale. Garantiiperiood pikeneb 
aja võrra, mil seade on edasimüüja või tootja käes. 
 
9. Vigane seade peab üleandmisel olema täielikus standardkomplektsuses, ühtlasi 
peab Klient esitama ostu-müügitehingut tõendavad dokumendid.  
 
10. Garantiikorras vahetatud komponendid kuuluvad Tootjale. Asendatud komponen-
tide garantii kestus on võrdne algseadme garantii kestusega. Väljavahetatud kompo-
nendi garantiiperiood pikendamisele ei kuulu.  
 
11. Seadme kohaletoimetamisega seotud kulud kannab täies ulatuses Klient. 
Põhjendamata kaebuste korral on edasimüüjal õigus juhtumiga seotud reisi- ja 
käitlemiskulud Kliendilt sisse nõuda. 
 
12. Edasimüüja võib keelduda garantiist järgmistel juhtudel: 

          seadet on käsitletud vääralt või vastuolus kasutusjuhendiga 

          seade tuuakse edasimüüjale mittekomplektsena ja/või tehasemärgistuseta 

          tehakse kindlaks, et seadme tööhäire põhjuseks ei ole valmistamis- ega             
           materjalidefekt 

          garantiitaotlus on ebakorrektne või puudub ostu-müügitehingut tõendav  
            dokument 
 
13. Tootja ei vastuta defektse seadme poolt tekitatud varalise kahju eest. Tootja ei 
vastuta kaudse, juhusliku, teisese, karistava ega erikahju eest, sealhulgas saamata-
jäänud tulu või kaotatud säästude, andmete või soodustuste eest, nagu ka seadme 
kasutamisest otseselt või kaudselt lähtuva  mistahes liiki isikliku või varalise kahju 
eest kolmandatele isikutele. 
 
14. Garantii ei laiene: 
 

         mehaanilistele vigastustele (praod, mõrad, lõiked, kõnealuse seadme või muu                
          objekti kukkumisest, mahapillamisest või seadme ja mõne objekti omavaheli- 
          sest kontaktist johtuvad füüsilised vigastused, väärkasutamine, kasutusjuhendi          
          mittejärgimine); 

         välistest põhjustajatest (üleujutus, torm, tulekahju, pikne, looduskatastroofid,         
          maavärinad, sõda, rahvarahutused, vääramatu jõud, ettenägematud õnnetus- 
          juhtumid, vargus, niiskuskahjustus, vedeliku leke, akuleke, ilmastikutingimu- 
          sed, liiv, niiskus, liiga kõrge või liiga madal temperatuur, õhusaaste) lähtuvatele 
          tööhäiretele;    

         tarkvaraprobleemidest, ründavast arvutiviirusest või uuenduste installeerimi- 
          sel Tootja poolt ettekirjutatu mittejärgimisest põhjustatud kahjule;  



         vooluringis või telekommunikatsioonivõrgus asetleidvatest kõikumistest,            
          kasutusjuhendi mittejärgimisest ja valeühendustest või ühendamisest Tootja  
          poolt heakskiitu mittesaanud seadmetega tingitud vigastustele; 

         seadme kasutamisest ja/või hoidmisest kasutusjuhendis kahjulike tingimuste- 
          na määratletud oludes, st liiga niiskes, tolmuses, külmas, kuumas keskkonnas, 
          põhjustatud tööhäiretele. 

         Tootja poolt mittesoovitatud tarvikute kasutamisest lähtuvale kahjule; 

         Kliendi poolt teostatud ebakorrektsetest elektriühendustest, sh valede  
          kaitsmete paigaldamisest, lähtuvale kahjule;    

         kasutusjuhendis ettekirjutatud hooldustööde tegematajätmisest Kliendi poolt 
         tingitud tööhäiretele; 

         antud mudeliga ühildamatute varuosade või tarvikute paigaldamisest,  
          autoriseerimata personali poolt teostatud parandustöödest ja sisseviidud 
          muutustest tingitud kahjule; 

         vigase seadme või vigaste tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjule. 
   
15. Garantii ei hõlma seadme edaspidist hooldamist ega järelevalvet –  puhastamine, 
seadistamine, töösoorituse kontrollimine, vigade kõrvaldamine, parameetrite prog-
rammeerimine ja muu taoline kuulub Kliendi kohustuste hulka. Garantii ei laiene 
seadme ning kasutusjuhendis ja tehnilises dokumentatsioonis loetletud kompo-
nentide loomulikule kulumisele, kuna kõnealuste elementide tööiga on piiratud.  
 
16. Kui defekt ei kuulu garantii alla, jätab Tootja endale õiguse otsustada, kas defekt 
eemaldada, kahjustatud või hävinenud komponendid parandada või varustada Klient 
parandus- või asendustööks vajaminevate komponentidega.   
 
17. Käesolev garantii ei välista, piira ega peata Kliendi õigusi, kui kõnealune toode on  
vastuolus ostulepinguga. 
 

 
Käesolevat seadet on võimalik kasutada kõikide, ka teiste tootjate 
poolt valmistatud, Z-Wave sertifikaati omavate seadmetega.  
Fibaro süsteemile on võimalik lisada mistahes, Z-Wave protokolliga 
ühilduv seade.  

 

 

FIBAR GROUP 
FIBARO 

Tehniliste küsimuste korral võtke ühendust klienditeenindusega. 
 

www.fibaro.com 
www.indome.ee 

http://www.fibaro.com/
http://www.indome.ee/

