
KASUTUSJUHEND 
FIBARO RULOOSULGUR 

FGRM-222 V2.1-V2.3 
 

Fibaro Ruloosulgur on universaalne, Z-Wave protokolliga ühilduv, elektrimootorite 

juhtseade, mis võimaldab ruloode, ribikardinate, varikatuste, väravate jt ühefaasiliste 

vahelduvvoolumootorite kontrollimist. Fibaro Ruloosulgur võimaldab kontrollitavaid 

seadmeid täpselt positsioneerida kui neil on mehhaanilised ja/või elektroonilised 

lõpulülitid.  

Moodulit on võimalik kontrollida juhtmevabalt Z-Wave võrgu peajuhtseadme kaudu 

või temaga ühendatud lülitiga. Samuti on võimalik seadmetest moodustada rühmasid 

ning neid üheaegselt kontrollida. Lisaks on Fibaro Ruloosulgur varustatud energia-

arvestiga. 

  Tehnilised andmed 
 
Toide      110-230V ±10% 50/60Hz 

Mootori tüüp     ühefaasiline, VAC 

Ühilduvad lõpulülitid   elektroonilised ja mehhaanilised 

Mootori võimsus toitepinge kohta  230V – võimsus kuni 1kW 

110V – võimsus kuni 500W 

Kooskõlas EL standarditega  LVD (2006/95/EC) 

      EMC (2004/10B/EC) 

      R&TTE (1999/5/EC) 

Ülekuumenemiskaitse   105°C  

Töötemperatuur    0-40°C  

Monteeritav seinaharutoosi  Ø ≥ 50mm  

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) 

Suurus (pikkus x laius x kõrgus)  42 x 37 x 17 mm 

Elektrikulu     < 0,8W 

 
  Tehniline informatsioon 
 

 Juhitav nii Fibaro süsteemi seadmete kui Z-Wave juhtseadmete abil. 

 Mikroprotsessori poolt juhitav. 

   Tööelement: releed.  

    Seadet on võimalik juhtida vedrulülitite (tasterite), tavaliste on/off lülitite ning  
             ruloo kontroll-lülitite abil. 

   Seade mõõdab ühendatud mootori hetkelist ja keskmist energiatarbimist.   
                                
 

   
  ETTEVAATUST!  

     

                               Elektrilöögi oht! Isegi juhul, kui seade on välja lülitatud,  
                               võivad selle klemmid olla voolu all. Kõik elektrilisi ühendusi 
                               hõlmavad tööd tuleb ilmtingmata sooritada siis, kui seade  
                               on vooluvõrgust eemaldatud (lülitage kaitse välja).                 
 
 

         

                                         ETTEVAATUST! 
                               Kõik kontrollitavate seadmete hooldustööd tuleb sooritada siis, 
                               kui seade on vooluvõrgust eemaldatud. 

   
  ETTEVAATUST!  

     

                                         Kõikide ruloode samaaegne juhtimine ei ole soovitatav.   
                               Vähemalt üht rulood tuleks eraldiseisvalt juhtida, et tagada 
                               hädaolukorras turvalise põgenemistee olemasolu.  
 

   
  ETTEVAATUST!  

     

                                         Ärge ühendage seadet soovituslikke väärtusi ületavate  
                               koormustega. 
 
 

                    

                               ETTEVAATUST! 
                               Fibaro Ruloosulguri tööd on soovitatav regulaarselt jälgida 
                               kõikides režiimides. Näiteks värava kontrollimise režiimis  
                               tuleks pidevalt jälgida mootori lõpulülitite, infrapunabarjääride  
                               ja hädapeatumismehhanismide tööd.  
 

       



  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 Ruloosulguri paigaldamine 

  
1. Veenduge enne paigaldamist, et toitepinge on lahti ühendatud.  
2. Ühendage ruloo sulgur vastavalt joonistel 1 (rulood, ribikardinad) ja 2 (väravad)  
    kujutatud diagrammidele. 
3. Paigaldage seade harutoosi. 
4. Seadistage antenn (suunised joonise 2 all). 
5. Ühendage seade vooluvõrku järgides kõiki ohutusnõudeid. 
6. Lisage moodul Z-Wave võrku (vt ptk III). 
7. Vajadusel kalibreerige moodul (vt ptk VI). 
 

  
   Märkus! 
   Klemmiga S1 ühendatud lüliti kontrollib väljundklemmi O1 ning klemmi-  
   ga S2 ühendatud lüliti väljundklemmi O2. Klemmiga S1 on soovitatav 
   ühendada lülitiklemm ÜLES ning väljundklemmiga O1 üles-liikumist  

                      põhjustav juhe. Samamoodi tuleks klemmiga S2 ühendada lülitiklemm  
                      ALLA ning väljundklemmiga O2 alla-liikumist põhjustav juhe.   
 

http://www.indome.ee/


 
    Hoiatus! 
    Fibaro Ruloosulgur on ehitatud töötama vahelduvvoolul toimivate 
    elektrimootoritega. Sulguri ühendamine alalisvooluallikaga võib 
    kaasa tuua seadme riknemise.  

 

 
DIAGRAMMI KIRJELDUS: 
L   –  faasijuhtme klemm 
N   –  neutraaljuhtme klemm 
S1 –  klemm klahvile nr.1 (võimaldab lülitada seadet õpirežiimi) 
S2 –  klemm klahvile nr 2 
O1 – sulguri mootori väljundklemm nr 1 
O2 – sulguri mootori väljundklemm nr 2 
B   –  teenindusnupp (seadme süsteemi lisamiseks või eemaldamiseks) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Joonis 1 - ruloosulguri juhtmeühendusskeem 

 
 



 
 

Joonis 2 – ruloosulguri ühendamine värava mootoriga 

 
 



 
Suunised antenni seadistamiseks: 
 

1. Aseta antenn metallesemetest (nt ühendusjuhtmed) võimalikult kaugele, et väl- 
tida signaali takistamist. 

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

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

 
 
  
 

  III Z-Wave võrku lisamine 

 
Fibaro Ruloosulgurit saab Z-Wave võrku lisada teenindusnupu B või klemmiga S1 
ühendatud surulüliti (vedrulüliti) abil. Moodulit on võimalik lisada ka automaatse lisa-
mise režiimis – selleks ühendage seade toiteallikaga.  
 
Ruloosulguri automaatne lisamine: 
1) Veenduge, et seade on vooluvõrgust lahti ühendatud ning paikneb Z-Wave  
    peajuhtseadme levialas. 
2) Seadistage peajuhtseade õpirežiimi (vt peajuhtseadme kasutusjuhend). 
3) Ühendage ruloosulgur toiteallikaga. 
4) Fibaro Ruloosulgur tuvastatakse ning lisatakse võrku. 
 
Automaatse lisamise režiimi deaktiveerimiseks vajutage pärast mooduli 
ühendamist toiteallikaga lühidalt teenindusnuppu B.  
 
Manuaalne lisamine: 
1) Ühendage seade vooluvõrku. 
2) Seadistage peajuhtseade õppimisrežiimi (vt peajuhtseadme kasutusjuhend). 
3) Vajutage kolm korda seadme korpuses paiknevat teenindusnuppu B või klemmiga  
    S1 ühendatud surulülitit. 
4) Fibaro Ruloosulgur tuvastatakse ning lisatakse võrku. 
 

 
MÄRKUS! 
Kalibreerimise katkestamiseks vajutage suvalist (klemmiga S1 või S2 
ühendatud) nuppu või  edastage Z-Wave peajuhtseadme kaudu 
kontrollkäsk STOP. Värava kontrollimise režiimis ühendage kalibree- 

                        rimise katkestamiseks lahti klemm S2.  
                       

 
 

  IV Z-Wave võrgust eemaldamine 

 
Fibaro Ruloosulguri Z-Wave võrgust eemaldamine: 
1) Veenduge, et moodul on toiteallikaga ühendatud. 



2) Seadistage peajuhtseade õpirežiimi (vt peajuhtseadme kasutusjuhend). 

3) Vajutage kolm korda teenindusnuppu B või klemmiga S1 ühendatud surulülitit. 

  

  V Ruloo sulguri lähtestamine 

 
Ruloosulguri lähtestamine kustutab mooduli EPROM mälu, sh Z-Wave võrgu peajuht-
seadet, kalibreerimist ja elektritarbimist puudutava informatsiooni.  

1) Veenduge, et moodul on toiteallikaga ühendatud. 
2) Vajutage teenindusnuppu B ja hoidke seda all u 14 sekundit. 
3) LED-diood süttib kollaselt. 
4) Vabastage teenindusnupp B ja vajutage seda veelkord lühidalt. 
5) Ruloosulguri mälu on nüüd tühi. 
6) Moodul siirdub automaatse lisamise režiimi, mis katkeb vaid teenindusnupu vajuta-
misega. 
 

 
Märkus! 
Mälu lähtestamine ei eemalda moodulit Z-Wave peajuhtseadme 
mälust. Mälu lähtestamise eel on soovitatav moodul Z-Wave võrgust 
eemaldada. 

                       

 
Märkus! 
Pärast mälu lähtestamist siirdub moodul automaatse lisamise  
režiimi ning ootab Z-Wave võrku lisamist. Automaatse lisamise 
režiimist väljumiseks vajutage teenindusnuppu B. 

 

                      

  VI Positsioneerimise kalibreerimine 

 
Kalibreerimine on protsess, mille käigus Ruloosulgur õpib lõpulülitite asendeid ja 
mootori karakteristikuid. Kalibreerimine on hädavajalik, et Ruloosulgur tuvastaks 
korrektselt ruloo asendi. Nimetatud protseduur hõlmab automaatset liikumist lõpu-
lülitite vahel (üles, alla ja taas üles). Ruloode ja ribikardinate positsioneerimise 
kalibreerimine toimub eraldiseisvalt. Kalibreerimine vajab terviktsükli läbimist (üles ja 
alla). 
  
RULOO POSITSIONEERIMISE KALIBREERIMINE 

Fibaro Ruloosulguri kalibreerimiseks on võimalik valida viie protseduuri vahel. Iga 
protseduur annab sama tulemuse ja kasutajal on võimalik valida sobivaim.  
 
A. Kalibreerimine Fibaro HC2 liidese kaudu. 
1) Veenduge, et moodul on toiteallikaga ühendatud (joonis 1). 
2) Lisage moodul Z-Wave võrku, järgides peatükis III toodud juhiseid.  
3) Valige HC2 liideses „Fibaro Ruloosulguri täpsemad seaded“. 
4) Vajutage täpsemate seadete menüüs nuppu KALIBREERI. 
5) Ruloosulgur viib läbi kalibreerimise terviktsükli, liikudes üles, alla ja taas üles. 
6) Sooritage liideses test, veendumaks, et positsioneerimine toimib korrektselt.  



B. Kalibreerimine Z-Wave võrgus.  
1) Veenduge, et moodul on toiteallikaga ühendatud (joonis 1). 
2) Lisage moodul Z-Wave võrku, järgides peatükis III toodud juhiseid.  
3) Seadistage parameeter 29 väärtusele 1.  
4) Ruloosulgur viib läbi kalibreerimise terviktsükli, liikudes üles, alla ja taas üles. 
5) Parameetri 29 väärtus seadistub automaatselt 0. 
6) Sooritage liideses test veendumaks, et positsioneerimine toimib korrektselt.  

C. Kalibreerimine lülitite abil.  
1) Veenduge, et moodul on toiteallikaga ja lülititega (sisenditega S1 ja S2)   
    ühendatud (joonis 1). 
2) Lisage moodul Z-Wave võrku, järgides peatükis III toodud juhiseid.  
3) Vajutage S1 või S2 klemmiga ühendatud lülitit, hoidke seda all vähemalt kolm 
    sekundit ja seejärel vabastage. 
4) Vajutage veelkord sama lülitit ning vabastage see 3 sekundi möödudes.  
5) Vajutage sama lülitit kolmandat korda ning vabastage see 3 sekundi möödudes.  
6) Pärast kolmandat vajutust/vabastamist käivitub automaatne kalibreerimisjada. 
7) Ruloosulgur viib läbi kalibreerimise terviktsükli - üles, alla ja taas üles. 

D. Kalibreerimine menüü kaudu (teenindusnupp B).  
1) Veenduge, et moodul on toiteallikaga ja lülititega (sisenditega S1 ja S2)   
    ühendatud (joonis 1). 
2) Lisage moodul Z-Wave võrku, järgides peatükis III toodud juhiseid.  
3) Vajutage teenindusnuppu B ja hoidke seda all u 6 sekundit. 
4) LED-diood süttib siniselt. 
5) Vabastage teenindusnupp B ja vajutage seda lühidalt uuesti.  
6) Ruloosulgur viib läbi kalibreerimise terviktsükli - üles, alla ja taas üles. 

E. Kalibreerimine kontrollkäsu edastamise kaudu.  
Kalibreerimisprotsessi läbiviimist on võimalik käivitada kontrollkäsu edastamisega Z-
Wave võrgu peajuhtseadme kaudu. 
 
RIBIKARDINATE POSITSIONEERIMISE KALIBREERIMINE 

Lisaks ruloodele, on võimalik kalibreerida ka ribikardinate positsioneerimist. Korrekt-
se kalibreerimise tulemusena on kasutajal võimalik määrata nii ribikardinate asendit 
piirlülitite vahel kui kardinate nurka. Vaikimisi on ribikardinate täieliku pööramise aeg 
1,5 sekundit. Vajadusel on seda võimalik muuta (vt allpool). 
 
1) Veenduge, et moodul on toiteallikaga ja lülititega (sisenditega S1 ja S2)   
    ühendatud (joonis 1). 
2) Lisage moodul Z-Wave võrku, järgides peatükis III toodud juhiseid.  
3) Kalibreerige Ruloosulgur, järgides alajaotistes VI.A, VI.B, , VI.C, VI.D või VI.E  
    toodud juhiseid. 
4) Seadistage parameeter 10 väärtusele 2 või valige HC2 liideses: Seadme tüüp -  
    Ribikardin.  
5) HC2 liidesesse ilmub uus, ribikardinate tegevust juhtiv ikoon. Muud tüüpi Z-Wave  
    juhtseadme puhul on ribikardinate asendit võimalik kontrollida lüliti vajutamise 
    ja allhoidmisega (üles või alla). 
6) Vaikimisi on ülemineku aeg ühest lõpp-positsioonist teise 1,5 s. 



7) Pöörake ribikardinad ühest lõpp-positsioonist teise. Kui kardin pärast terviktsükli  
    läbimist hakkab liikuma üles või alla, seadistage parameeter 12 muule väärtusele, 
    nt 1 s. Õigesti konfigureeritud ribikardinad ei tohiks iseenesest üles ega alla liiku- 
    da. 
 

 
Märkus! 
Selleks, et Ruloosulgur töötaks kõikide mootoritüüpidega, on teda 
vaja tingimata kalibreerida. 

                       

 
 

 
Märkus! 
Selleks, et Ribikardin töötaks kõikide mootoritüüpidega, on teda 
vaja tingimata kalibreerida. 

 

                      
Märkus! 
Rbikardinaid on võimalik juhtida üksnes vedrulülititega. 

 
 

 
 

  VII Töötamine Z-Wave võrgus 

 
Kui Ruloosulgur on Z-Wave võrku lisatud, kujutatakse seda HC2 liiideses vastava 
ikoonina (vt alltoodud joonis). Ribikardina režiimi valimisel ilmub liidesesse ka teine 
ikoon. 
 
Kasutajal on võimalik valida järgnevate töörežiimide vahel: 
1. Rulookardina režiim positsioneerimiseta. 
2. Rulookardina režiim positsioneerimisega. 
3. Ribikardina režiim. 
4. Värava režiim positsioneerimiseta. 
5. Värava režiim positsioneerimisega. 
 
Pärast soovitud töörežiimi valimist kuvatakse seade HC2 liideses vastavate ikooni-
dena (vt joonis 4). Lisaks mõjutab iga töörežiim konkreetseid parameetriseadeid: 
1) Rulookardina režiim positsioneerimiseta (parameeter 10 seatud väärtusele 0). 
2) Rulookardina režiim positsioneerimisega (parameeter 10 seatud väärtusele 1). 
3) Ribikardina režiim (parameeter 10 seatud väärtusele 2; parameeter 13 seatud 
    väärtusele 2). 
4) Värava režiim positsioneerimiseta (parameeter 10 seatud väärtusele 3; paramee- 
    ter 12 seatud väärtusele 0; parameeter 17 seatud väärtusele 0). 
5) Värava režiim positsioneerimisega (parameeter 10 seatud väärtusele 4; paramee- 
    ter 12 seatud väärtusele 0; parameeter 17 seatud väärtusele 0). 
 



 

 
 

Joonis 3 – Ruloosulguri ikoonid Home Center 2 liideses 

 
 
 

 
Märkus! 
Ülaltoodud töörežiime ja nende vaikeseadeid on võimalik muuta 
üksnes peajuhtseadmes HC2. Teist tüüpi juhtseadmete puhul toimub 
seadete muutmine manuaalselt (vt ptk XV).   

                       

 
Ruloo avamiseks/sulgemiseks kasutage liugurit või vajutage nuppu (joonis 3). 
Ribikardina nurga määramiseks kasutage liugurit või vajutage nuppu (joonis 3). 
 

  VIII Manuaalne juhtimine 

 
Fibaro Ruloosulgur võimaldab ühendada surulülitid (nii vedrulülitid kui on/off lülitid) 
klemmidega S1 ja S2. Surulülititega kontrollitakse kardinate liikumist. 
 
Vedrulüliti kasutamisel: 
Klemmiga S1 ühendatud nupu ▲ vajutamisel käivitub liikumine üles. 
Klemmiga S2 ühendatud nupu ▼ vajutamisel käivitub liikumine alla. 
Kardina liikumist on võimalik peatada mistahes nupu ühekordse vajutamisega. Lisaks 
edastab nupuvajutus kontrollkäsu I ühildumisrühma seadmetele. 
 
Ribikardinate kasutamisel on võimalik määrata kardinate nurka. Töörežiim – Ribikar-
dinad, või parameetri 10 seade väärtuseks 2.  
 
Klemmiga S1 ühendatud nupu ▲ allhoidmisel käivitub pöörlemine üles. 
Klemmiga S2 ühendatud nupu ▼ allhoidmisel käivitub pöörlemine alla. 



Lisaks - mistahes nupu allhoidmine edastab kontrollkäsu II ühildumisrühma seadme-
tele. 
 
On/off lüliti kasutamisel: 
Klemmiga S1 ühendatud lüliti ▲ asendi muutmisel käivitub liikumine üles. 
Klemmiga S2 ühendatud lüliti ▼ asendi muutmisel käivitub liikumine alla. 
Keskmise asendi valimine peatab kardina liikumise. 
 

  IX Ühildumine 

 
Ühildumine võimaldab Fibaro Ruloosulguril kontrollida teist Z-Wave võrku kuuluvat 
seadet, näiteks dimmerit, relee-lülitit, RGBW-kontrollerit jt. 
 

 
Märkus! 
Ühildamine tagab erinevate seadmete vahel otsekäskluste     
edastamise. Antud protsess kulgeb peajuhtseadme osaluseta. 

                       

 
Fibaro Ruloosuslgur võimaldab kolme erineva rühma ühildamist: 

I ühildumisrühma aktiveerimiseks vajutage vedrulülititit või muutke on/off lüliti 
asendit. 
II ühildumisrühma aktiveerimiseks hoidke vedrulülitit all. 
 

 
Märkus! 
On/off lülitite kasutamisel või Värava režiimis (parameeter 10) on II 
ühildumisrühm deaktiveeritud. Ribikardinate töörežiimis edastatakse 
standardsed kontrollkäsud.  

                       

 
III ühildumisrühm teavitab mooduli olekust. Sellesse rühma on võimalik ühildada 
ainult üks seade, vaikimisi on selleks peajuhtseade. Antud rühma seadete muutmine 
pole soovitatav. 
Fibaro Ruloosulgur võimaldab lülitusklahvi vajutamise ja allhoidmisega kontrollida 
teisi, I või II ühildumisrühma kuuluvaid Ruloosulgureid. Näiteks võimaldab antud 
mehhanism juhtida lülitiga ühendatud Ruloosulgurit nupuvajutusega ja II ühildumis-
rühma kuuluvaid seadmeid juhtida nupu allhoidmisega. Lisaks on Ribikardinate režii-
mis võimalik seadmeid sünkroniseerida. 
 
ÜHILDAMISE KASUTAMINE TEISE RULOOSULGURI VÕI MUUDE Z-WAVE 
SEADMETE JUHTIMISEKS 
 
I ühildumisrühm 
Klemmiga S1 ühendatud nupu ▲ vajutamine käivitab ühildatud Ruloosulgurite 
liikumise üles või edastab I ühildumisrühma kuuluvatele seadmetele kontrollkäsu 
„lülita sisse“. 



Klemmiga S2 ühendatud nupu ▼ vajutamine käivitab ühildatud ruloo sulgurite 
liikumise alla või edastab I ühildumisrühma kuuluvatele seadmetele kontrollkäsu 
„lülita välja“. 
 
II ühildumisrühm 
Klemmiga S1 ühendatud nupu ▲ vajutamine käivitab ühendatud rulookardina liiku-
mise üles ning 1-sekundilise viivituse järel ka ühildatud Ruloosulgurite liikumise üles, 
või edastab II ühildumisrühma kuuluvatele seadmetele kontrollkäsu „lülita sisse“. 
Klemmiga S1 ühendatud nupu ▼ vajutamine käivitab ühendatud rulookardina liiku-
mise alla ning 1-sekundilise viivituse järel ka ühildatud Ruloosulgurite liikumise alla, 
või edastab II ühildumisrühma kuuluvatele seadmetele kontrollkäsu „lülita välja“. 
 
ÜHILDAMISE KASUTAMINE RIBIKARDINATEGA ÜHENDATUD RULOO 
SULGURITE JUHTIMISEKS 
 
Ühildumismehhanismi kasutamine ribikardinate juhtimiseks nõuab nii I kui II 
ühildumisrühma konfigureerimist.  
 
I ühildumisrühm 
Klemmiga S1 ühendatud nupu ▲ vajutamine käivitab ühendatud ribikardinate ja 
teiste I ühildumisrühma kuuluvate seadmete liikumise üles. 
Klemmiga S2 ühendatud nupu ▼ vajutamine käivitab ühendatud ribikardinate ja 
teiste I ühildumisrühma kuuluvate seadmete liikumise alla. 
 
II ühildumisrühm (kehtib ainult vedrulülitite puhul) 
Klemmiga S1 ühendatud nupu ▲ allhoidmine käivitab ühendatud ribikardinate ja 
teiste II ühildumisrühma kuuluvate seadmete liikumise üles. 
Klemmiga S2 ühendatud nupu ▼ allhoidmine käivitab ühendatud ribikardinate ja 
teiste II ühildumisrühma kuuluvate seadmete liikumise alla. 
 

 
Märkus! 
Kui ühildatud seadmed liiguvad, saab neid peatada mistahes nupu 
vajutamise ja allhoidmisega. 

                       

 
 

  X Väravamootorite kontrollimine 

 
Fibaro Ruloosulgur võimaldab juhtida ka väravate mootoreid. Mootori ühendamisel 
klemmidega O1 ja O2 järgige joonist 2. Värava režiimis on klemmiga S1 võimalik 
ühendada vedrulüliti. Klemmiga S2 on soovitatav ühendada infrapunabarjäär, häda-
peatumise lüliti või häiremehhanism. Klemmiga S2 ühendatud seadme kontakti ava-
mine seiskab mootori (vt joonis 2). 
Klemmiga S1 ühendatud surulüliti vajutamine käivitab värava avamise. Järgmine 
vajutus seiskab värava liikumise ning kolmas vajutus käivitab värava sulgemise. 
Nupuvajutustega kaasnev tegevusjada on järgmine: 
 
AVA → PEATA → SULGE → PEATA → AVA 



 
Joonis 4 – Ruloosulguri ikoon Home Center liideses 

 

 
Märkus! 
Värava režiimis on klemm S1 vaikimisi seatud töötama vedrulülitiga –
parameetri 14 seadeid eiratakse.  

                       

 
Värava täielik avamine aktiveerib ruloo sulguri režiimi LOENDAMINE, mille lõppe-
misel hakkab värav sulguma. LOENDAMISE kestust on võimalik määrata parameetri 
12 seadetega. Lisaks, kui värava täielikul avanemisel on infrapunabarjäär katkenud 
(S2 kontakt avatud), hakkab värav sulguma parameetris 17 seatud ajaperioodi 
möödudes. 
                       

 
Märkus! 
Mõlemas Värava režiimis (positsioneerimisega ja positsioneerimiseta) 
on parameetrid 12 ja 17 automaatselt seatud väärtusele 0 – värav 
avaneb, kuid ei sulgu automaatselt. Ajaintervallid määratakse para- 

                        meetrites 12 ja 17 käsitsi.   
                       

 
Märkus! 
Ühe või teise Värava režiimi valimisel muutuvad parameetrite 12 ja 17 
seaded automaatselt ainult HC2 peajuhtseadmes. Teist tüüpi peajuht-
seadmes peab vastavad seaded muutma käsitsi.  

                       

 
Märkus! 
Väravautomaatika paigaldamine on lubatud sertifitseeritud asjatundjal. 
Mootor peab olema varustatud sobivate lõpulülititega (vt joonis 2). 
Infrapunabarjääri normaalselt suletud kontakt on soovitatav ühendada  

                        klemmiga S2. Kontakti avamine peatab värava liikumise. Lisaks on  
                        soovitatav ühendada mootori neutraaljuhtmega hädapeatumis lüliti,  
                        mille vajutamine katkestab vooluahela ja seiskab värava. Fibaro 
                        Ruloosulguri tööd on soovitatav kõikides režiimides regulaarselt jälgi- 
                        da. Samuti on soovitatav seadme konnektoreid regulaarselt kontrollida  
                        ja hooldada. 
                      



                      

 
Märkus! 
Klemmid S1 ja S2 reageerivad ainult võrgupingele. Madalamal  
voolutugevusel töötavate suletud kontaktidega infrapunabarjääride  
kasutamine nõuab lisareleed (vt joonis 2).  

                       

 

  XI LED-näidik 

 
Fibaro Ruloosulguril on MENÜÜ. MENÜÜ tasandeid tähistavad erinevad LED-näidiku 
värvid. MENÜÜ-sse sisenemiseks vajutage teenindusnuppu B ja hoidke seda all 
vähemalt 2 sekundit. Nupu allhoidmise ajal hakkab LED-näidiku dioodi värv muutu-
ma: 
 
SININE – Ruloosulguri kalibreerimine 
VIOLETNE – Z-Wave leviulatuse test 
ROHELINE – elektritarbimise mälu lähtestamine 
KOLLANE – Ruloosulguri lähtestamine 
 
Soovitud funktsiooni valimiseks vabastage teenindusnupp B ja vajutage seda uuesti. 
 

  XII Z-Wave leviulatuse test 

 
Fibaro Ruloosulguril on sisseehitatud mehhanism, mis võimaldab tal umbes hinnata 
Z-Wave leviulatust. 
                      

 
Märkus! 
Z-Wave leviulatuse testi läbiviimiseks peab peajuhtseade antud funkt-
siooni toetama ning moodul peab olema lisatud võrku.  
Z-Wave leviulatuse test koormab tugevalt võrku ja  seetõttu on soovi-  

                        tatav kasutada seda funktsiooni ainult erijuhtudel.  
                       

 
Z-Wave leviulatuse mõõtmiseks: 

1) Vajutage teenindusnuppu B ja hoidke seda all u 6 sekundit, kuni LED-diood muu-  
    tub violetseks. 
2) Vabastage teenindusnupp. 
3) Vajutage uuesti teenindusnuppu B. 
4) LED-diood näitab Z-Wave leviulatust (vt alltoodud kirjeldus). 
5) Leviulatuse testimisest väljumiseks vajutage teenindusnuppu B.  
 

Leviulatuse märguanderežiimid: 
Z-Wave leviulatusest teavitab LED-dioodi tegevus ja värv. 1-sekundiliste interval-
lidega vilkumine tähendab, et moodul püüab luua otseühendust peajuhtseadmega ja 
põlemine 2 sekundit tähendab testi õnnestumist. Teste sooritatakse katkematult seni, 
kuni kasutaja need katkestab. Z-Wave leviulatuse test koosneb kolmest etapist, mida 
tähistavad vastavalt roheline, kollane ja violetne märgutuli: 



 
1) ROHELISENA pulseeriv LED-diood tähendab, et moodul püüab luua otseühen-
dust peajuhtseadmega. Positiivsest tulemusest teavitab näidikus 2 sekundiks süttiv 
roheline LED-diood, seejärel testi korratakse (samm 1). Kui moodul on võimeline 
looma peajuhtseadmega otseühenduse, siis põleb LED-diood ROHELISENA 
(pulseerimiseta). 
 
2) Kui moodulil ei õnnestu peajuhtseadmega ühendust luua, püüab ta teiste 
võrguseadmete kaudu luua ruuditud ühendust. LED-dioodi värv muutub PUNASEKS. 
Positiivsest tulemusest teavitab KOLLANE LED-diood. 2 sekundi möödumisel asub 
moodul taas otseühendust looma (samm 1).   
                      

 
Märkus! 
Moodul võib otsese ühenduse peajuhtseadmega muuta ruudituks, ja 

vastupidi – eriti olukorras, kui ta asub otseühenduse piirkonnas.    

                       

 
3) Kui moodulil ei õnnestu peajuhtseadmega ühendust ruutida, muutub LED-dioodi 
KOLLANE värv VIOLETSEKS. Mõne sekundi pärast test lõpeb ja LED-diood süttib 
kaheks sekundiks PUNASELT. Protsess algab uuesti - moodul asub taas peajuht-
seadmega otseühendust looma (samm 1).   
 
 

  XIII Hetkekoormus ja elektritarbimine 

 
1) Fibaro Ruloosulgur võimaldab hetkekoormuse ja voolutarbimise mõõtmist. Saadud 
andmed edastatakse peajuhtseadmele HC2. Mõõteinstrumendiks on mikroprotses-
sor, mis tagab tulemuste maksimaalse mõõte- ja kordustäpsuse.  
 
Elektrivõimsus – elektriseadme poolt konkreetsel ajahetkel tarbitav võimsus, mõõt-
ühik vatt (W).  
 
Elektrienergia – seadme poolt ajaperioodil tarbitud energia. Levinuimaks mõõtühi-
kuks on kilovatt-tund (kWh). Üks kilovatt-tund on energia, mida tarbib võimsusel üks 
kilovatt töötav seade ühe tunni jooksul. 1kWh = 1000 Wh.   
 
Elektrienergia tarbimisandmete lähtestamine  
Fibaro Ruloosulguri elektritarbimise mälu lähtestamiseks on mitu võimalust:   
1) Mooduli lähtestamise kaudu. 

2) Peajuhtseadme menüü kaudu (vt peajuhtseadme kasutusjuhend). 

3) Käsitsi, järgides alltoodud juhiseid: 

a) Veenduge, et seade on toiteallikaga ühendatud. 
b) Vajutage teenindusnuppu B ja hoidke seda all u 10 sekundit, kuni LED-diood muu- 
    tub ROHELISEKS.   
c) Vabastage nupp. 
d) Vajutage uuesti teenindusnuppu. 
e) Elektritarbimise mälu on lähtestatud.  
 



 

 
Märkus! 
1) Hetkehindade täpsustamiseks võtke ühendust kohaliku elektriteen-
use pakkujaga. 
2) Voolutarbimist puudutav informatsioon talletatakse Ruloosulguri  

                        mälus, mis tähendab, et seadme eemaldamine vooluvõrgust andmeid  
                        ei kustuta. 
                       

 
  

  XIV Kaitserežiim 

 
Fibaro Ruloosulgur kasutab mootori ettekavatsematu liikumise vältimiseks Kaitse 
Käsklusklassi versiooni 2. Tarkvaraversioon 22.22 toetab alljärgnevaid töörežiime: 

1) Lokaalne Kaitse 
Lokaalse Kaitse olek: 
0 – kaitse puudub. Ruloosulgur reageerib surulülititele. 
1 – ei toetata 
2 – lokaalne kaitse on aktiivne. Ruloosulgur ei reageeri surulülititele 
 
Kui Lokaalne Kaitse on aktiveeritud, ei reageeri moodul enam S1 ja S2 surulülititele. 
Peatatakse ka STSEENI ID ja ühildumiskäskluste edastamine. Ainsaks erandiks on 
teenindusnupp B. Menüü ja Z-Wave võrku lisamise funktsioon on teenindusnupu või 
surulüliti S1 kolmekordse vajutuse järel endiselt aktiivsed. 
                       

 
Hoiatus! 
Kaitserežiimis ei ole Fibaro Ruloosulgurit võimalik nuppude abil 
kontrollida. Kõikide Ruloosulgurite kontrollimine nimetatud režiimis 
pole soovitatav.  

                       

 
Märkus! 
Lokaalse Kaitse režiimis on veel üks erand. Värava režiimis on infra-
punabarjäär (S2) endiselt aktiivne – see tähendab, et takistuse tuvas-
tamisel värav peatub, olenemata Lokaalse Kaitse olekuseadetest.    

                       

 
2) RF kaitse (raadiokaitse) 
Raadiokaitse olek: 
0 – kaitse puudub. Ruloosulgur reageerib kontrollkäskudele. 
1 – raadiokaitse on aktiivne, Ruloosulgur ei reageeri Z-Wave kontrollkäskudele. 
2 – ei toetata. 
 
Kui Raadiokaitse on aktiveeritud, ei reageeri moodul enam ruloo asendi seadmise 
kontrollkäskudele. Seadme konfigureerimine (parameetrid, kaitserežiimid) ja selle 
hetkeoleku kontrollimine (asend, võimsus, energia) andmeedastuse  ajal on endiselt 
võimalik.  



 
 

  XV Täpsem konfiguratsioon (seaded) 

 
ÜLDSÄTTED: 

3. Raportite tüüp 

0 – Ruloo asendi raportid saadetakse peajuhtseadmele Z-Wave Käsklusklassi kaudu.  
1 – Ruloo asendi raportid saadetakse peajuhtseadmele Fibaro Käsklusklassi kaudu.  
 
Ribikardinate režiimis on soovitatav parameetri väärtuseks sätestada 1. 
 
Vaikeseade: 0 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
                       

 
Märkus! 
Selgitamaks, kas teiste tootjate poolt valmistatud peajuhtseadmed 
Fibaro Käsklusklassi toetavad, võtke ühendust vastava tootjaga.   

                        

 
10. Ruloosulguri töörežiimid: 

1 – Rulookardina režiim positsioneerimiseta. 
2 – Rulookardina režiim positsioneerimisega. 
3 – Ribikardina režiim. 
4 – Värava režiim positsioneerimiseta. 
5 – Värava režiim positsioneerimisega. 
 
Vaikeseade: 0 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
12. Ribikardinate režiimis (parameeter 10 seatud väärtusele 2) määrab para-
meeter kardinate täieliku pöördumise aja.  

Värava režiimis (parameeter 10 seatud väärtusele 3 või 4) määrab parameeter 
LOENDAMISE aja, st aja, mille möödumisel avatud värav hakkab sulguma. Mistahes 
muus töörežiimis on parameetri väärtus ebaoluline.  
Väärtus 0 tähendab, et värav ei sulgu automaatselt. 
 
Saadaolevad seaded: 0-65535 (0-655,35s) 
Vaikeseade: 150 (1,5s) 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
 
13. Ribikardinate seadmine viimasena salvestatud asendisse 

Ribikardinate režiimis (parameeter 10 seatud väärtusele 2) mõjutab parameeter 
ribikardina positsioneerimist erinevates tingimustes. Mistahes muus töörežiimis on 
parameetri väärtus ebaoluline. 
 
0 – Ribikardina eelnev asend on võimalik taastada üksnes peajuhtseadme kaudu.  



1 – Ribikardina eelnev asend on võimalik taastada üksnes peajuhtseadme kaudu, 
vedrulüliti vajutamisega või lõpulülititega. 
2 – Ribikardina eelnev asend on võimalik taastada üksnes peajuhtseadme kaudu, 
vedrulüliti vajutamisega, lõpulülitite või kontrollkäsu „STOP“ edastamisega. 
 
Vaikeseade: 1 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
14. Lüliti tüüp 
Parameetri seaded laienevad Ruloorežiimile ja Ribikardinate režiimile (parameeter 10 
seatud väärtusele 0, 1 või 2). 
 
0 – vedrulülitid 
1 – on/off lülitid 
2 – üksik vedrulüliti (lüliti peaks olema ühendatud klemmiga S1) 
 
Vaikeseade: 0 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
17. Parameeter määrab Ruloorežiimis või Ribikardinate režiimis (parameeter 10 
seatud väärtusele 0, 1, 2) ajaperioodi, mille möödumisel lõpulülitini jõudnud 
Ruloosulguri releed lülitatakse välja. 
 
Värava režiimis (parameeter 10 seatud väärtusele 3 või 4) määrab antud parameeter 
ajaperioodi, mille möödumisel hakkab värav pärast kontakti S2 avamist sulguma. 
Lõpulülitini jõudnud Ruloosulguri relee väljalülitamise aeg on seatud 3 sekundile ning 
seda ei ole võimalik muuta. 
Väärtus 0 tähendab, et värav ei sulgu automaatselt. 

Saadaolevad seaded: 0-255 (0,1-25,5s) 
Vaikeseade: 10 (1s) 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
18. Mootori töö tuvastamine. 

Voolutugevuse künnis, mille ületamist tõlgendatakse lõpulülitini jõudmisena. 
 
Saadaolevad seaded: 0-255 (1-255 W) 
Vaikeseade: 10 (10W) 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
22. Mootori tööaeg. 

Ajaperiood, mille vältel mootor jätkab töötamist. 
 
Saadaolevad seaded: 0-65535 (0-65535s) 
Seade 0 – funktsioon väljalülitatud. 
Vaikeseade: 240 (240s – 4min) 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
 
29. Ruloosulguri sunnitud kalibreerimine. 



Parameetri muutmine väärtuselt 0 väärtusele 1 aktiveerib Ruloosulguri kalibreerimise 
režiimi. Antud parameeter toimib ainult juhul, kui Ruloosulgur on seatud töötama 
positsioneerimise režiimis (parameeter 10 seatud väärtusele 1, 2 või 4). 
 
1 – alusta kalibreerimist 
Vaikeseade: 0 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
HÄIRE SEADED: 

30. Reageerimine üldhäirele 

0 – ei reageeri 
1 – ava ruloo 
2 – sulge ruloo  
 
Vaikeseade: 2 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
31. Reageerimine üleujutushäirele 

0 – ei reageeri 
1 – ava ruloo 
2 – sulge ruloo  
 
Vaikeseade: 0 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
32. Reageerimine suitsu-, CO- või CO2-häirele 

0 – ei reageeri 
1 – ava ruloo 
2 – sulge ruloo  
 
Vaikeseade: 1 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
31. Reageerimine temperatuurihäirele 

0 – ei reageeri 
1 – ava ruloo 
2 – sulge ruloo  
 
Vaikeseade: 1 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
35. Ribikardinate juhtimine häirele reageerimisel.  

Ribikardinate režiimis (parameeter 10 seatud väärtusele 2) määrab parameeter, 
kuidas kardinad reageerivad häirele. Muudes režiimides on parameetri väärtus eba-
oluline.  
 
0 – ribikardinate asendit ei muuda, kardinad naasevad viimasena salvestatud 
asendisse 
1 –seadista ribikardinad äärmisesse asendisse 



 
Vaikeseade: 1 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
VOOLUTUGEVUSE JA ELEKTRITARBIMISE RAPORTID 

40. Voolutugevuse raportid.  

Antud parameeter määrab voolutugevuse muutuse väärtuse, mille korral edastatakse 
voolutugevuse raport. Väärtuseks on protsentuaalne suhe eelmisesse raportisse.   
 
Voolutugevuse raporti künnise saadaolevad seaded: 1-100 (1-100%) 
Seade 0 tähendab, et raportid on välja lülitatud. 
 
Vaikeseade: 10 (10%) 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
42. Perioodilised voolutugevuse või elektritarbimise raportid. 

Antud parameeter määrab järjestikuste raportite vahelise ajaperioodi. 
 
Saadaolevad seaded: 0-65534 (0-65534s) 
Seade 0 tähendab, et raportid on välja lülitatud. 
Vaikeseade: 3600 (3600s – 60min) 
Parameetri väärtus: 2 [baiti] 
 
43. Elektritarbimise raportid. 

Antud parameeter määrab elektritarbimise muutuse, mille toimumisel edastatakse 
elektritarbimise raport.  
 
Elektritarbimise raporti künnise saadaolevad seaded: 1-254 (0,01-2,54kWh) 
Seade 0 tähendab, et raportid on välja lülitatud. 
 
Vaikeseade: 10 (0,1kWh) 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
44. Isemõõtmine. 

Ruloosulgur võib peajuhtseadmele edastatavates raportitesse lisada ka enda tarbitud 
voolutugevuse ja elektritarbimise andmed.  
 
0 – isemõõtmine deaktiveeritud 
1 – isemõõtmine aktiveeritud 
 
Vaikeseade: 0 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 
STSEENIDE JA ÜHILDUMISTE SEADED: 

50. Stseenide/ühildumiste aktiveerimine. 

Antud parameeter määrab, kas stseene või ühildumisprotsesse on võimalik aktivee-
rida lülititega. 
 



0 – ühildumise aktiveerimine 
1 – stseenide aktiveerimine    
 
Vaikeseade: 0 
Parameetri väärtus: 1 [bait] 
 

  XVI 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. 
 
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.  

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


 
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.  
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Tehniliste küsimuste korral võtke ühendust klienditeenindusega. 
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