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Olulised ohutusjuhised 

 
Enne seadme ühendamist tuleb kasutusjuhendiga tutvuda! 

Kasutusjuhendis toodud juhiste eiramine võib olla ohtlik ning 
sellega võib kaasneda seaduserikkumine. Tootja, Fibar Group S.A. ei 
vastuta kahjude eest juhul kui kasutusjuhendis toodud juhiseid ei ole 
järgitud.  

 

Elektrilöögi oht! 

Dimmer 2 on mõeldud kasutamiseks koduses elektrivõrgus. 
Vigased ühendused võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi.  

Ühendustöid võib teha ainult kvalifitseeritud elektrik. Järgige 
kehtivaid regulatsioone. 

Seadme ahelates on toitepinge ka siis kui seade on välja lülitatud. 
Hooldustööde tegemiseks, konfiguratsiooni muutmiseks või seadme 
ühendamiseks tuleb seade vooluvõrgust eemaldada (kaitse tuleb 
välja lülitada).  

 

Nõutav liigvoolukaitse 

Dimmer 2 ühendamisel tuleb kasutada liigvoolukaitset, 
väärtusega mitte rohkem kui 10A. 

 
 

 

Üldine informatsioon 
FIBARO süsteemi kohta 

 
FIBARO on juhtmevaba, targas kodus kasutatav automaatikasüsteem, 
mis põhineb Z-Wave protokollil. Kõiki seadmeid saab juhtida arvuti (PC 
või Mac), nutitelefoni või tahvelarvuti abil. Seadmed ei ole ainult 
vastuvõtjad vaid suudavad ka ise signaali kordistada, suurendades 
seeläbi Z-Wave võrgu leviala. See annab eelise traditsiooniliste traadita 
sidesüsteemide ees, mis nõuavad otsest seost saatja ja vastuvõtja vahel 
ning hoone konstruktsioonid võivad signaali levimist takistada. 
 

Igal FIBARO võrgul on unikaalne identifitseerimiskood  (home  ID). 
Hoonesse võib paigaldada mitu sõltumatut võrku, mis üksteist ei sega. 
FIBARO juhtmevaba võrgu turvalisus on võrreldav juhtmega võrkude 
turvatasemega. 

Z-Wave tehnoloogia on koduautomaatikas juhtival kohal. Väga paljud Z-
Wave seadmed on omavahel ühilduvad, sõltumata tootjast. See 
võimaldab süsteemi igal ajal edasi arendada ning laiendada. 
Lisainformatsiooni leiate kodulehelt www.fibaro.com. 

http://www.fibaro.com/
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Kirjeldus ja funktsioonid 

 

 

 

#1: Kirjeldus ja funktsioonid 
 
 
 

 

Kaugjuhitav  valguse hämardamise moodul on mõeldud erinevat 
tüüpi valgustite juhtimiseks. Dimmerit saab ühendada nii 
kolmesoonelise kui ka kahesoonelise juhtmega – seadet saab 
kasutada ka ilma neutraalijuhtmeta.  FIBARO Dimmer 2 võimaldab 
valgusteid dimmida või sisse/välja lülitada raadioside abil või 
seadmega ühendatud seinalüliti abil. 

Uus FIBARO Dimmer 2 kasutab valgusallika tuvastamiseks nutikat 
algoritmi, mis muudab seadistamise lihtsamaks ning tagab parema 
ühilduvuse. Kui kasutate lampe, mida ei saa dimmida, saab seadet 
kasutada lambi sisse või välja lülitamiseks (kolmesoonelise juhtme 
ühendamisel).  

 
 
 

MÄRKUS 

Seadet saab kasutada 
koos kõikide Z-Wave 
sertifikaadiga 
seadmetega ning 
ühildub kõikide teiste 
tootjate seadmetega. 

 FIBARO Dimmer 2 peamised funktsioonid: 

• Ühilduv kõikide Z-Wave või Z-Wave+ kontrolleritega 

• Juhitav kontrolleriga FIBARO Home Center või mõne teise Z-Wave 
kontrolleriga 

• Täiustatud mikroprotsessori juhtimine 

• Nutikas valgusti tüübi tuvastamise algoritm 

• Ühendatud seadme koormuse juhtimise automaatne 
seadistamine 

• Aktiivvõimsuse ning energiakulu mõõtmissüsteem 

• Sujuv käivitusfunktsioon 

• Viimati kasutatud valgustaseme mälu 

• Töötab erinevat tüüpi lülititega – vedrulüliti, veksellüliti jne 

• Tööelement:  elektrooniline pooljuhtlüliti 

• Seinakinnitus, jälgides paigaldusjuhiseid ning kehtivaid eeskirju  

• Laiendusmoodul FGD-212 
 
 
 
 

 

FIBARO Dimmer 2 on täielikult 
ühilduv Z-Wave PLUS 
seadmetega. 
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Lubatud koormused 

 

 

 

#2: Lubatud koormused 
 
 
 

 

Dimmer toimib alljärgnevate koormustega: 

• 230V toitepingega tavalised hõõglambid ning halogeenlambid  

• 12V toitepingega ELV halogeenlambid ning dimmitavad LED 
pirnid (elektritrafodega) 

• 12V toitepingega MLV halogeenlambid (ferromagnetilise trafoga) 

• dimmitavad LED pirnid 

• dimmitavad CFL kompaktluminofoorlambid 

• toetatud dimmitavad valgusallikad (võimsusfaktor > 0.5) 
toitepingega vähemalt 5VA, kasutades seadet FIBARO Bypass 2 
(sõltuvalt koormusallikast) 

 
 

Ilma hämardamisfunktsioonita toimib dimmer lülitina: 

• elektroonilise ballastiga CFL kompaktluminofoorlambid  

• elektroonilise ballastiga luminofoorlambid  

• LED pirnid (võimsusfaktor > 0.7) 

• Toetatud valgusallikad (võimsusfaktor > 0.5) toitepingega 
vähemalt 5VA, kasutades seadet FIBARO Bypass 2 (sõltuvalt 
koormusallikast) 

HOIATUS 

FIBARO Dimmer 2 
ühildub ainult 
kompaktluminofoor- 
lampidega ning 
elektroonilise 
ballastiga 
luminofoorlampidega.
Ärge ühendage teisi 
luminofoorlampe! 

 

 
MÄRKUS 

FIBARO Bypass 2 
seadme kohta leiate 
lisainformatsiooni 
peatükist #3 (lk 7). 

 
 
 

Kui koormus ei vasta tehnilistes andmetes toodud 
väärtustele, võib Dimmer 2 rikneda! 

 

FIBARO Dimmer 2 ühendamisel tuleb järgida alljärgnevaid reegleid:  

• Ärge kasutage lubatust kõrgemat või madalamat koormust 

• Ärge ühendage dimmeriga erinevat tüüpi valgusallikaid  

• Ärge ühendage toitepinget enne koormusallika ühendamist 

• Dimmer 2 väljundiga võib ühendada ainult ühe trafo  

• Magnettrafo kasutamisel tuleb kasutada vähemalt 50% koormust 

• Ühendage ühte ahelasse võimalikult vähe elektritrafosid - ahelas 
tekkiv müra võib häirida dimmeri toimimist

! 
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Lubatud koormused 
 

 

 

 

MÄRKUS 

Mõned LED pirnid 
ning 
kompaktluminofoor- 
lambid  töötavad 
ainult „leading edge“ 
režiimis. 

FIBARO Dimmer 2 kasutab erinevate koormuste puhul erinevaid 
režiime: 

1. „Trailing edge” - aktiivkoormus (R) 

2. „Trailing edge” - aktiiv-mahtuvuslik koormus (RC) 

3. „Leading edge”  - aktiiv-induktiivne koormus (RL) 

 

Soovitatav võimsus lubatud koormuste korral: 
 

Toetatud koormuste tüübid 220-240V~ 

 

 
 

Aktiivkoormus 

Tavalised hõõglambid ja 
halogeenlambid 

 
50-250W 

 
 

  

 

Aktiiv-mahtuvuslik koormus 
Luminofoorlambid (kompakt/ 
elektroonilise ballastiga), 
elektritrafo, LED 

 

50-200VA 

 

 
 

 

 

Aktiiv-induktiivne koormus 
Ferromagnetiline trafo 

 
50-220VA 
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FIBARO BYPASS  2 (FGB-002) 

 

 

 

#3: FIBARO Bypass 2 (FGB-002) 
 
 
 

 

FIBARO Bypass 2 (FGB-002) on lisaseade, mis on mõeldud kasutamiseks 
koos seadmega FIBARO Dimmer 2 (FGD-212). Lisaseadet kasutatakse 
LED pirnide või energiasäästlike kompaktluminofoorlampide 
ühendamisel. FIBARO Bypass 2 vähendab LED pirnide vilkumist ning 
luminofoorlampide hõõgumist peale nende välja lülitamist. 

Kahe soonega juhtmete kasutamisel võimaldab FIBARO Bypass 2 
vähendada  Dimmer 2 toimimiseks ette nähtud miinimumkoormust.  Kui 
toitepinge langeb väärtuseni 5VA (cosφ>0.5), lisab FGB-002  seadmele 
Dimmer  2  lisavõimsust.  

 

 
Seadme paigaldamine: 

1. Eemaldage seade vooluvõrgust (lülitage kaitse välja) 

2. Järgige Bypass 2 paigaldamisel paigaldusjuhiseid (lk 8) 

3. Järgige Dimmer 2 paigaldusjuhiseid 

4. Aktiveerige menüüs  FIBARO  Bypass  2  kalibreerimisprotsess (vt 
„Seadme kasutamine“, lk 12) või määrake seadistusparameetri 13 
väärtuseks „2“ (vt lk 12) 

 

 
Tehnilised andmed: 

HOIATUS 

Dimmer 2 ühildub 
ainult lisaseadmega 
FGB-002. Teiste 
seadmete ühendamine 
võib põhjustada 
Dimmer 2 riknemise. 

 
 
 

HOIATUS 

Kahesoonelise juhtme 
kasutamisel ärge 
ühendage madalama 
lubatud koormusega 
seadmeid ilma 
lisaseadmeta FGB-
002. 

 
 

 
HOIATUS 

Bypass 2 töötab koos 
seadmega Dimmer 2 
ainult „trailing edge“ 
režiimis. Ärge 
ühendage lisaseadet 
juhul kui Dimmer 2 on 
režiimis „leading 
edge“. 

 
 

 
HOIATUS 

Bypass 2 on Dimmer 2 
olekumuutuste suhtes 
tundlik (vahelduv 
sisse/välja lülitamine). 
Heledust ei tohiks 
oluliselt muuta 
sagedamini kui kord 
sekundis.  

 

 

 

 

Toitepinge:  

Töötemperatuur:  

Mõõdud (P x L x K): 

Energiatarve: 

100-240 V~ 50/60 Hz 

0-35°C 

31 x 21,6 x 13 mm 

< 1,4 W 
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Paigaldamine 

 

 

 

#4:  Paigaldamine 
 

 
FIBARO Dimmer 2 paigaldusjuhiste eiramine võib 
põhjustada ohtu tervisele või elule ning võib tekitada 
materiaalse kahju. 

FIBARO Dimmer 2 ühendamisel tuleb järgida alljärgnevaid reegleid: 

• Ühenduste tegemisel tuleb järgida ühendusskeeme 

• Dimmer 2 ühendamisel tuleb kasutada liigvoolukaitset, 
väärtusega mitte rohkem kui 10A  

• Paigaldage Dimmer 2 paigaldustoosi, mis vastab kohalikele 
standarditele ning mille sügavuseks on vähemalt 60 mm 

• Elektriliste lülitite kasutamisel peavad need vastama kehtivatele 
standarditele 

• Juhtimislüliti ühendamisel ei tohi juhtmete pikkus ületada 20m 
 
 

Ühendusskeem: 

L – faasijuhtme ühendusklemm 

S1 – lüliti 1. klahvi ühendusklemm (seadme 
lülitamine õppimisrežiimi) 

S2 - lüliti 2. klahvi ühendusklemm 

Sx - seadmega Dimmer  2 ühendatud lüliti 
toiteklemm 

N – neutraaljuhtme klemm 

- Dimmer 2 väljundklemm (valgusallikate 
juhtimine) 

B - teenindusnupp (seadmete 
lisamiseks/eemaldamiseks ning menüüs 
navigeerimiseks) 

 
 

FIBARO Dimmer 2 paigaldamine: 

1. Eemaldage seade vooluvõrgust (lülitage kaitse välja) 

2. Avage seinalüliti 

3. Järgige ühendamisel alljärgnevaid ühendusskeeme: 

! 

 
 
 

DIMMER 
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Paigaldamine 
 

 

 

 
BYPASS 

 
BYPASS 

 

DIMMER 

 

 

DIMMER 
 

 
ühe klahviga lüliti 

L 

kahe klahviga lüliti 
L 

MÄRKUS 

S1 klemmiga 
ühendatud lüliti on 
pealüliti. Sellega saab 
aktiveerida Dimmer 2 
funktsioone  (valgusti 
sisse/välja lülitamine, 
hämardamine ning 
õpperežiim (lisamine 
ning eemaldamine). 
Klemmiga S2 
ühendatud lüliti on 
lisalüliti ning ilma 
spetsiaalse 
seadistuseta ei muuda 
see seadme olekut.   

Ühendusskeem 1:    2 juhtmega ühendus 

ühe klahviga lüliti 

 kahe klahviga lüliti 
L L 

N N 

Lülitite toimimist saab 
muuta parameetrite 
seadistuses (vt lk 22).). 

 
 
 
 

 

 

 

DIMMER DIMMER 

B B 

 
 

Ühendusskeem 2:          3 juhtmega ühendus 
 

kahe juhtmega 

ühendus 
L 

kolme juhtmega ühendus 
 
 
L 

N N 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIMMER 

B 

DIMMER 

B 

 

 

Ühendusskeem 3: FGB-002 ühendamine 

 



Paigaldamine 
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MÄRKUS 

Soovituslikult ei tohiks 
kolme juhtmega 
ahelasse ühendada 
erinevat tüüpi lüliteid 
(vedrulülitid, 
veksellülitid jne).  

 
 
 
 
 
 

 
 Ühendusskeem 4: Veksellüliti ühendamine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ühendusskeem 5: Vedrulüliti ühendamine 
 
 

MÄRKUS 

Peale toitepinge sisse 
lülitamist edastab LED 
märgutuli Z-Wave 
võrguühenduse 
olekut: 
ROHELINE – seade on 
lisatud 
PUNANE – seadet ei 
lisatud 
PUNANE/ROHELINE     
VILKUV - Z-Wave viga 

4. Peale ühenduste kontrollimist lülitage toitepinge sisse 

5. Oodake vähemalt 30 sekundit kuni kalibreerimisprotsess lõpeb 
(vt „Kalibreerimine“, lk 15), kalibreerimisprotsessi ajal vilgub 
märgutuli 

6. Peale edukat kalibreerimist lülitub seade automaatselt välja 

7. Lisage seade Z-Wave võrku (vt „Seadmete 
lisamine/eemaldamine” , lk 11) 

8. Ühendage seade vooluvõrgust lahti ning paigaldage seade ja 
antenn lülititoosi  

9. Peale paigaldamist ühendage seade vooluvõrguga 

 

Juhised antenni paigaldamiseks: 

• Paigaldage häirete vältimiseks antenn metallelementidest 
võimalikult kaugele (ühendusjuhtmed, kinnitusklambrid jne).  

• Metallpindade (uksepiidad, suvitatud metallkarbid vms) lähedus võib 
signaali vastuvõttu segada!  

• Ärge muutke antenni pikkust –pikkus on süsteemi parimaks 
toimimiseks täpselt välja arvutatud.  

 

    

   

 

D
IM

M
E

R
 

B
 

D
IM

M
E

R
 

B
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Seadme lisamine/eemaldamine 

 

 

 

#5: Seadme lisamine/eemaldamine 
 
 
 

 

Lisamine (Inclusion) - Z-Wave õppimisrežiim, mis võimaldab Z-Wave 
võrku uusi seadmeid lisada. 

Seadmete lisamine Z-Wave  võrku: 

1. Asetage Dimmer 2 Z-Wave kontrolleri levialasse 

2. Tuvastage lüliti 1 (valgustuse sisse lülitamiseks) või nupu B (paikneb 
seadme korpuse küljes) asukoht 

3. Lülitage kontroller (security/non-security) lisamisrežiimi (järgige 
kontrolleri kasutusjuhendis toodud juhiseid) 

4. Vajutage kiiresti kolm korda järjest lülitit 1 või nuppu B 

5. Oodake lisamisprotsessi lõppemiseni 

6. Eduka lisamise korral edastab  Z-Wave kontroller vastava teate 
 
 
 
 

Eemaldamine (Exclusion) - Z-Wave õppimisrežiim, mis võimaldab Z-
Wave võrgust seadmeid eemaldada. 

Seadmete eemaldamine Z-Wave  võrgust: 

1. Asetage Dimmer 2 Z-Wave kontrolleri levialasse 

2. Tuvastage lüliti 1 (valgustuse sisse lülitamiseks) või nupu B (paikneb 
seadme korpuse küljes) asukoht 

3. Lülitage kontroller eemaldamisrežiimi (järgige kontrolleri 
kasutusjuhendis toodud juhiseid) 

4. Vajutage kiiresti kolm korda järjest lülitit 1 või nuppu B 

5. Oodake eemaldamisprotsessi lõppemiseni 

6. Eduka eemaldamise korral edastab  Z-Wave kontroller vastava 
teate 

7. Dimmer 2 kalibreerimisprotsess käivitub (vt „Kalibreerimine”, lk 15) 

MÄRKUS 

Kui kasutate lihtlülitit, 
vajutage seda 6 korda. 

 
MÄRKUS 

Kui konfigureerimisega või 
lüliti kasutamisega esineb 
probleeme, kasutage 
seadme lisamiseks või 
eemaldamiseks nuppu B. 

 
HOIATUS 

Kui te lisate võrku 
Dimmer 2 seadme, mis 
on ühendatud 
lihtlülitiga, tuleb 
veenduda, et kõik lüliti 
kontaktid on lahti (off). 
Vastasel juhul võib 
seadme 
lisamine/eemaldamine 
ebaõnnestuda. 
 

 
MÄRKUS 

Peale Dimmer 2 
eemaldamist Z-Wave 
võrgust taastatakse 
kõik seadme 
vaikeseaded. 
Võimsusloenduri 
andmeid ei kustutata.  

 

MÄRKUS 

Kalibreerimise ajal ei 
saa seadeid lisada ning 
eemaldada.  

 

MÄRKUS 

Turvaühenduse 
(security mode) 
kasutamisel peab 
seade paiknema 
kontrollerist mitte 
kaugemal kui 2 
meetrit.  
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#6: Seadme juhtimine 
 

 
Seadme Dimmer 2 juhtimine lüliti abil: 

 
Vedrulüliti (peale lüliti lahtilaskmist lükkab vedru lüliti klahvi üles 
ning kõik ühendused katkestatakse): 

• Valguse sisse/välja lülitamine: Vajutage lülitit 1. Dimmer 2 
aktiveerib alati eelnevalt määratud valgustaseme. 

• Heleduse muutmine: hoidke lülitit 1 all. Lüliti all hoidmisel jõuab 
Dimmer 2 piirväärtusteni 1% või 99%. 

• Valgustuse täielik sisse lülitamine: lüliti 1 kiire topeltvajutus. 
Dimmer 2 lülitub piirväärtusele 99%. 

Vedrulüliti (kahe positsiooniga lüliti – puudub vedru mis taastaks 
lüliti eelmise oleku): 

• Valguse sisse/välja lülitamine: Muutke lüliti 1 asendit. Dimmer 2 
aktiveerib alati eelnevalt määratud valgustaseme. 

• Valgustuse täielik sisse lülitamine: lülitage lülitit 1 kaks korda 
järjest. Dimmer 2 lülitub piirväärtusele 99%. 

 
 

 
Dimmer 2 juhtimine FIBARO Home Center kontrolleri abil: 

 
Peale Dimmer 2 võrku ühendamist kuvatakse FIBARO Home Center 
kontrolleril alljärgnevat ikooni: 

 

Hämardamiseks/heleduse tõstmiseks kasutatakse liugurit. Seadme 
Dimmer 2 olekut väljendab tulpdiagramm. 

Seadme sisse ja välja lülitamiseks kasutatakse nuppe ON ja OFF – 
neid ikoone saab muuta viimati salvestatud valgustaset või lülitada 
seadet Dimmer 2 välja. 
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Seadme juhtimine 
 

 

 

 

Dimmer 2 juhtimine käskluste KÕIK SISSE/KÕIK VÄLJA abil 
režiimis „non-secure“: 

 
Dimmer 2 reageerib kontrolleri poolt saadetud käsklustele KÕIK 
SISSE/KÕIK VÄLJA. KÕIK SISSE/KÕIK VÄLJA käskluste edastamisel 
kasutatakse  Z-wave protokolli ning käsklusi saadetakse kõikidele 
võrku ühendatud seadmetele.  

Vaikimisi aktsepteeritakse kõiki KÕIK SISSE ning KÕIK VÄLJA 
käsklusi. Seadistuste muutmiseks muutke parameetri 11 väärtusi 
(vt lk 22). Kasutaja saab määrata seda, millistele käsklustele  seade 
reageerib. 

 

 

Dimmer  2 seadistuste taastamine: 
 

1. Lülitage toitepinge välja 

2. Eemaldage Dimmer 2 paigaldustoosist 

3. Ühendage toitepinge 

4. Tuvastage nupu B asukoht 

5. Menüüsse sisenemiseks vajutage ning hoidke all nuppu B 

6. Oodake kuni süttib kollane märgutuli 

7. Vabastage nupp B koheselt ning  vajutage seda uuesti  

8. Seade taaskäivitub mõne sekundi jooksul ning peale seda süttib 
punane märgutuli 

9. Seade lülitub kalibreerimisrežiimi 

MÄRKUS 

Seadistuste 
taastamine ei ole 
soovitatav lahendus 
seadme 
eemaldamiseks Z-
Wave võrgust. 
Kasutage seda ainult 
juhul kui kontroller ei 
vasta või ei saa seda 
juhtida. Mõnel juhul 
tuleb kasutada lk 11 
toodud juhiseid 
seadme 
eemaldamiseks.  

 
 

Seadme Dimmer 2 juhtimine nupu B abil: 
 

FIBARO Dimmer 2 on varustatud juhtimisnupuga B, mis võimaldab 
siseneda seadistusmenüüsse ning aktiveerida alljärgnevaid 
toiminguid:  

1 klõps: 

• alarmi tühistamine  (vilkuv alarm) 

• väljumine vearežiimist 

• menüüpunkti valimine (kui menüü on aktiveeritud) 

3 klõpsu: 

• info edastamine Z-Wave võrku (lisamine/eemaldamine) 

All hoidmine: 

• sisenemine menüüsse (sisenemise kinnituseks süttib märgutuli) 
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Seadme juhtimine 
 

 

 

 

MENU režiim ning visuaalsed märgutuled: 
 

FIBARO Dimmer 2 menüüs tähistatakse igat menüüpunkti LED 
märgutule erineva värviga. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu 
B ning hoidke seda all vähemalt 2 sekundit. Nupu all hoidmisel 
muutub LED märgutule värvus järjest vastavalt menüüpunktile:   

SININE – kalibreerimisprotsessi käivitamine (vt „Kalibreerimine”, lk 
15) 

PUNANE - kalibreerimisprotsessi käivitamine lisaseadmega FIBARO 
Bypass 2 (vt „Kalibreerimine”, lk 15) 

VALGE – koormuse sisse/välja lülitamine nupu B abil 

ROHELINE – energiakulu mõõdiku andmete kustutamine (vt „Võimsuse 
ja energiakulu mõõtmine“, lk 16) 

LILLA - Z-Wave leviala testimine (vt „Z-Wave leviala testimine”, lk 18) 

KOLLANE - seadme FIBARO Dimmer 2 tehaseseadete taastamine 

Sobiva funktsiooni aktiveerimiseks vabastage nupp B ning vajutage 
kinnitamiseks seda korraks alla.  
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Kalibreerimine 

 

 

 

#7: Kalibreerimine 
 
 
 

 

Dimmer 2 kasutab valgusallika tuvastamiseks nutikat algoritmi. Sõltuvalt 
seadmega ühendatud valgusallika tüübist valitakse optimaalne 
juhtimisrežiim (induktiivkoormuse puhul „leading edge“ ning 
aktiivkoormuse või mahtuvusliku koormuse puhul „trailing edge“). 
Valgusallika tüübi määramise protseduuri kutsutakse kalibreerimiseks. 

 

Kalibreerimise ajal määrab seade automaatselt minimaalse ja 
maksimaalse valgustaseme (parameetrid 1 ja 2). Sellegipoolest peab 
seadme paigaldaja veenduma, et seade toimib kooskõlas 
juhtimisrežiimide kirjeldustega. Seadme parameetreid tuleb käsitsi 
korrigeerida umbes 10% juhtudest. Kui kasutate kahesoonelist 
juhtmeühendust, tuleb parameeter 1 määrata käsitsi (välja arvatud 
aktiivkoormuse puhul). 

 

Kalibreerimisprotsess viiakse läbi alati peale seadme Z-wave võrgust 
lahti ühendamist. Kui lisaseade puudub, toimub kalibreerimine alati 
peale seadme sisse-välja lülitamist. Lisaseadme kasutamisel 
aktiveeritakse kalibreerimisprotsess vastavalt parameetri 35 väärtusele. 

Kalibreerimisprotsess võib käivituda alljärgnevatel juhtudel: 

 Parameetri 13 väärtuseks on 1 või 2 (Fibaro Bypass 2 on kasutusel/ei 
ole kasutusel) 

 Valgustuse lüliti vajutamisel ning all hoidmisel – kolm järjestikust 
tsüklit, mille kestel hoitakse lülitit all vähemalt 5 sekundit.  

 Nupu B abil valitakse menüüst vastav funktsioon (vt „Seadme 
kasutamine“, lk 12). 

Vaikimisi toimub kalibreerimine ilma lisaseadet Fibaro Bypass 2 
kasutamata. Kalibreerimise alustamist saab reguleerida parameetri 13 
abil või menüüst vastava funktsiooni valimisel (nupu B abil). Seade 
salvestab viimati kasutatud kalibreerimise käivitusmeetodi (Fibaro 
Bypass 2 on kasutusel/ei ole kasutusel). 
Kalibreerimistulemus edastatakse LED märgutule abil: 

ROHELINE – valgusallikas on dimmitav, dimmimistasemed on 
määratud ning valgustaset saab reguleerida lüliti S1 abil. 

KOLLANE – valgusallikat ei saa dimmida, valgusallikat saab 
sisse või välja lülitada, parameetrid on vaikeväärtustega. 

PUNANE – kalibreerimine ebaõnnestus. Võimalikud põhjused: 
koormus on liiga väike/puudub või ületab Dimmer 2 
kasutamiseks ette nähtud parameetreid. 

VILKUV PUNANE - kalibreerimine ebaõnnestus. Võimalikud 
põhjused: paigaldusviga või koormuse viga (kaitselüliti 
aktiveerumine).

HOIATUS 

Mõned LED ning CF 
lambid on mõeldud 
kasutamiseks režiimis 
“leading edge” 
(tavaliste 
dimmeritega). 
Informatsiooni lambi 
kasutamisvõimaluste 
kohta leiate selle 
kasutusjuhisest. 
Sellisel juhul tuleb 
määrata parameetrile 
30 sobiv väärtus. 

 
HOIATUS 

Peale koormuse 
muutmist käivitage 
kalibreerimisprotsess 
või lülitage seade 
korraks välja ja siis 
uuesti sisse. Enne 
juhtimisrežiimi 
muutmist või 
kalibreerimist tuleb 
valgusti välja lülitada. 

 
HOIATUS 

Kalibreermisprotse- 
duuri ajal on 
raadioühendus välja 
lülitatud ning seadet 
Dimmer 2 ei saa 
juhtida. See võib 
põhjustada ajutisi 
probleeme Z-wave 
võrgus. Peale 
kalibreerimist taastub 
ühendus 
automaatselt. 
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Võimsus ja energiatarve 

 

 

 

#8: Võimsus ja 
energiatarve 

 

 

HOIATUS 

Kui kasutate FIBARO 
Dimmer 2 ühendamisel 
kolme soonega kaablit, 
saab kasutada 
võimsuse ja energia 
mõõtmise funktsiooni. 
Kahe soonega kaabli 
kasutamisel saab 
mõõta ainult koormust 
(cosφ ≥ 0.99). Teistel 
juhtudel on 
võimsustarbe 
arvutmine indikatiivne 
ning tulemus võib 
tegelikkusest erineda. 

 
 

HOIATUS 

FIBARO Dimmer 2 
salvestab seadme 
mälusse perioodiliselt 
(iga 5 minuti 
möödumisel) 
energiakulu andmeid.  
Peale seadme 
võrgust eemaldamist 
neid andmeid ei 
kustutata. 

 
 
 
 

 
MÄRKUS 

Kahesoonelise juhtme 
kasutamisel ei sisalda 
võimsuse mõõtmine  
kõikumist vahemikus 
+/- 10%. 

 
* Sellisel juhul on 
mõõtmine indikatiivne 
ning võib tegelikest 
andmetest erineda. 
Ebakorrektsete 
andmete edastamisel 
muutuvad 
parameetrite 58 ja 59 
väärtused . 

FIBARO Dimmer 2 võimaldab võimsuse ja energiatarbe monitoorimist. 
Andmeid edastatakse Z-Wave kontrollerile ehk keskseadmele Home 
Center. Mõõtmine põhineb kõige kaasaegsemal tehnoloogial, mis 
kasutab mikrokontrollereid ning seega on tagatud töökindlus ning 
täpsus.  

 

Elektriline aktiivvõimsus – võimsus, mida kasutatakse seadme 
töötamiseks ning kuumuse eraldamiseks. Mõõtühikuks on Vatt [W]. 

Energiatarve – energia kogus, mida seade tarbib määratud aja jooksul. 
Kodumajapidamises esitatakse tarbijatele arve vastavalt määratud aja 
jooksul tarbitud võimsuse eest. Kõige levinumaks mõõtmisühikuks on 
kilovatt-tund  [kWh]. Üks kilovatt-tund on energia, mida tarbib ühtlaselt 
võimsusel üks kilovatt töötav seade ühe tunni jooksul, 1kWh = 1000Wh. 

 
Tarbitud võimsuse andmete kustutamine: 

Dimmer 2 andmeid saab kustutada alljärgnevaid võimalusi kasutades: 

a) Seadme oleku taastamisel (vt „Seadme kasutamine” , lk    12). 

b) Z-Wave kontrolleri võimalusi kasutades (vt kontrolleri juhendit). 

c) Andmete kustutamine käsitsi: 

1. Veenduge, et seade on vooluvõrguga ühendatud 

2. Vajutage ning hoidke mõne sekundi jooksul all nuppu B kuni 
süttib roheline märgutuli.  

3. Laske nupp B lahti. 

4. Vajutage korraks nuppu B 

5. Energia tarbimise andmed on kustutatud 

 
Võimsuse mõõtmise täpsus: 

 

 

 

 
FGD-212 

3 soonega ühendus 2 soonega ühendus 

Heledus

>70% 

Heledus

<70% 

Heledus

>70% 

Heledus

<70% 

aktiivkoormus 
+/- (0.5 % 

+ 0.2W) 

+/- (2 % 

+ 0.2W) 

+/- (2 % 

+ 0.2W) 

+/- (4 % 

+ 0.2W) 

aktiiv- 
induktiitiivne 

+/- (0.5 % 

+ 0.2W) 

+/- (2 % 

+ 0.2W) 

Ligikaudne 

tulemus* 

Ligikaudne 

tulemus* 

aktiiv- 
mahtuvuslik 

+/- (0.5 % 

+ 0.2W) 

+/- (2 % 

+ 0.2W) 

Ligikaudne 

tulemus* 

Ligikaudne 

tulemus* 
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Sidumine 

 

 

 

#9:  Sidumine 
 
 
 

 

Sidumine (linking devices) on Z-Wave võrku ühendatud seadmete 
juhtimine Dimmer 2 seadmega ühendatud seinalüliti abil. 

 

Sidumine võimaldab Dimmer 2 seadme abil juhtida teisi Z-Wave võrku 
ühendatud seadmeid nagu teised dimmerid, releelülitid vms (mida saab 
juhtida Z-Wave  kontrolleri abil). 

 

Dimmer 2 võimaldab ühildada erinevaid gruppe: 

Grupp 1 - „Lifeline” on mõeldud seadme oleku edastamiseks. Gruppi 
peab lisama Z-Wave+ kontrolleri ning ühildada saab ainult ühe seadme. 
Seda gruppi ei ole soovitav modifitseerida. 

Grupp 2 - „On/Off (S1)” on seotud lülitiga 1. Peamiste (BASIC) 
käskluste edastamine seadmele. 

Grupp 3 - „Dimmer (S1)” on seotud lülitiga 1. Edastada saab 
MULTILEVEL käsklusi. Seadmetele saab saata hämardamise või 
helendamise taset muutvaid käsklusi.  

Grupp 4 - „On/Off (S2)” on seotud lülitiga 2. Peamiste (BASIC) 
käskluste (sisse/välja lülitamine) edastamine seadmele. 

Grupp 5 - „Dimmer (S2)” on seotud lülitiga 2. Edastada saab 
MULTILEVEL käsklusi. Seadmetele saab saata hämardamise või 
helendamise taset muutvaid käsklusi. 

MÄRKUS 

Sidumine võimaldab 
käskluste otsest 
edastamist seadmete 
vahel. Nende käskluste 
edastamiseks ei ole 
vaja kontrollerit. 
Seadmed peavad 
olema omavahel 
ühendatud.  

 
 

 
MÄRKUS 

Dimmer 2  toetab 
mitme kanaliga 
seadmete juhtimist. 
Mitme kanaliga 
seadmetel on ühes 
seadmes mitu füüsilist 
ühenduskanalit. 

 

Dimmer 2 võimaldab kuni viie tavalise ja viie mitme kanaliga, 
gruppidesse 2 ja 5 kuuluva kontrolleri juhtimist. Väli 1 on 
reserveeritud Z-Wave kontrollerile. Rohkem kui 10 seadme 
kasutamine ei ole soovituslik, sest käsklustele reageerimise aeg 
sõltub seadmete arvust ning see võib reageerimisaega pikendada. 

 

Sidumine (Home Center kontroller): 

1. Seadme konfigureerimiseks vajutage ikoonile    

2. Valige „Täpsemad” 

3. Valige grupid ning seadmed  

4. Oodake konfiguratsiooniprotsessi lõppemiseni. Gruppidesse 
lisatud seadmetele info edastamine võib võtta aega mitu minutit.  
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Z-WAVE leviala  

 

 

 

#10: Z-Wave leviala testimine 
 
 
 

 

HOIATUS 

Z-Wave leviala 
testimiseks peab 
seade olema võrguga 
ühendatud. Testimine 
tekitab võrgule 
lisakoormuse ning 
seega tuleks testimist 
käivitada ainult 
erijuhtudel. 

 
 
 
 
 

 
MÄRKUS 

Dimmer 2 võib 
automaatselt ümber 
lülituda otsesele või 
suunatud ühendusele 
vastavalt võrgu 
tekkivatele 
piirangutele.  

FIBARO  Dimmer  2  on varustatud Z-Wave  võrgus kasutatava 
leviala testimisfunktsiooniga. 

 
 

Testimiseks järgige allpooltoodud juhiseid: 

1. Vajutage ning hoidke nuppu B kuni süttib lilla märgutuli 

2. Vabastage nupp B 

3. Vajutage korraks nuppu B 

4. Märgutulede abil kuvatakse Z-Wave võrgu olekut (täpsemad 
juhised leiate altpoolt) 

5. Z-Wave testimisrežiimist väljumiseks vajutage korraks nuppu B  
 
 

Z-Wave testimisfunktsiooni märgutuled: 

Vilkuv roheline märgutuli - Dimmer 2 proovib juhtkontrolleriga 
ühenduda. Kui otseühendust ei õnnestu luua, püüab seade ühendust 
luua läbi repiitrite – sellisel juhul vilgub kollane märgutuli. 

Roheline märgutuli - Dimmer 2 suhtleb otse juhtkontrolleriga.  

Vilkuv kollane märgutuli - Dimmer 2 püüab juhtkontrolleriga 
ühendust luua läbi teiste moodulite (repiitrite). 

Kollane märgutuli - Dimmer  2 suhtleb juhtkontrolleriga läbi 
repiitrite. 2 sekundi möödumisel püüab seade ühendust luua otse 
juhtkontrolleriga – sellisel juhul vilgub roheline märgutuli. 

Vilkuv lilla märgutuli - Dimmer 2 asub Z-Wave võrgus leviala piiri 
lähedal. Kui ühendumine õnnestub, süttib kollane märgutuli. 
Soovituslikult peaksid seadmed paiknema lähemal.  

Punane märgutuli - Dimmer 2 ei suuda kontrolleriga ühendust luua 
ka teiste Z-Wave seadmete (repiitrite) abil. 
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Veateated 
testimine 
earežiimid 

 

 

 

#11: Veateated 
 
 
 

 

Dimmer 2 veateadete kirjeldus 

Veateated võivad olla tingitud paigaldusvigadest, valgustite 
juhtimisvigadest või vigadest parameetrite käsitsi muutmisest. Seade 
võib lõpetada juhtimiskäskudele reageerimise ning lülitada valgustuse 
välja. Samal ajal edastatakse ka veateade (Z-Wave võrgu kaudu). 

 
 

Veateated: 

A) OVERTEMPERATURE ERROR (TEMPERATUURI ÜLETAMISE VIGA) 

Dimmer 2 on varustatud temperatuuri mõõtmisfunktsiooniga. Kriitilise 
temperatuuripiirini jõudmisel lülitatakse koormus välja ning 
juhtseadmele edastatakse informatsioon mooduli 
maksimumtemperatuuri ületamise kohta. 

B) LOAD ERROR (VÕIMSUSE VIGA) 

Dimmer 2 varustatud funktsiooniga, mis tuvastab läbipõlenud pirni. Pirni 
läbipõlemisel edastatakse vastav veateade. Kui parameetri 58 
väärtuseks ei ole määratud 0, on see funktsioon välja lülitatud. 

Võimsuse muutumist tuvastatakse vastavalt parameetrite 15 ning 16 
väärtustele. 

Näide: 

Parameeter 15 väärtuseks on 30%. 

Parameeter 16 väärtuseks on 5  sekundit. 

Dimmer 2 tuvastab võimsuse kõrvalekalde 30% võrreldes standardse 
võimsustarbega (mõõdetakse kalibreerimisel) 5 sekundit peale 
valgustaseme stabiliseerumist. 

Funktsiooni saab kasutada ainult siis kui seade toetab juhtimisrežiimi, 
mis on tuvastatud kalibreerimise ajal (parameetri 14 väärtuseks on 1). 

Vea tuvastamisel võib seade koormuse välja lülitada. See aitab vältida 
kõikide seadmega Dimmer 2 ühendatud pirnide läbipõlemist. 

Vigane valgusallikas tuleb koheselt uue vastu välja vahetada. Peale 
valgusallika asendamist jätkab FIBARO Dimmer 2 toimimist 
normaalrežiimil. 

C) SURGE ERROR (KOORMUSE VIGA) 

Pingekõikumistest, väärast koormuse juhtimisest (induktiivkoormust 
juhitakse „trailing edge“ režiimis) või mittelubatud seadmete 
ühendamisest tingitud vead. 

MÄRKUS 

Vea tühistamiseks 
muutke seadmega 
ühendatud lüliti 
asendit või seadme 
olekut kontrolleri abil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÄRKUS 

Kui parameeter 35 
väärtuseks on 3 või 
4, teostatakse 
kalibreerimine peale 
koormuse sisse 
lülitamist või vigade   
LOAD  ERROR, 
SURGE  ERROR või 
OVERCURRENT ERROR 
tuvastamisel. 
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D) OVERCURRENT  ERROR (ÜLEPINGE VIGA) 

Viga võib tekkida koormuse kiirel rakendamisel, sellest et sujuv käivitus 
on välja lülitatud (parameetri 34 väärtuseks on 0) või lühise tagajärjel. 

Kui parameetri 37 väärtuseks on 1, proovib seade automaatselt uuesti 
sisse lülituda. 

Kui viga on tekkinud koormuse kiirest rakendamisest, pöördub FIBARO 
Dimmer 2 normaalrežiimi peale koormuse normaalset rakendamist.  

Kui koormuse rakendamine ebaõnnestub kolm korda järjest, lülitub 
seade Dimmer 2 vearežiimi OVERCURRENT ERROR MODE (moodul 
lülitub välja). Sellisel juhul tuleb kõrvaldada vea põhjus (näiteks lühis). 
Kui viga ei leita, tuleb aktiveerida pikk sujuv käivitumine (määrake 
parameetri 34 väärtuseks 2). 

E) OVERLOAD ERROR (ÜLEKOORMUSE VIGA) 

Vea põhjustajaks on energiatarbijate poolt põhjustatud ülekoormus. 
Sellise juhul lülitab FIBARO Dimmer 2 valgustuse automaatselt välja. 

Sellisel juhul tuleb koormust vähendada (vähendada valgusallikate 
kogust) ning lülitage valgustus seinalüliti või Z-Wave käskluse abil uuesti 
sisse. 

F) VOLTAGE DROP ERROR (PINGELANGUSE VIGA) 

2 soonega ühenduse korral võib sellist viga põhjustada toitepinge 
langus või valgusallikale liiga suure heleduse määramine. 

Kui parameetri 37 väärtuseks on 1, proovib seade automaatselt uuesti 
sisse lülituda. 

Pingelanguse vea tuvastamisel tuleks parameetri 2 väärtust vähendada 
niipalju, et viga enam ei kordu. Koormuse kalibreerimiseks saab kasutada 
parameetrit 13. 

Kui koormuse rakendamine ebaõnnestub kolm korda järjest, lülitub 
seade Dimmer 2 vearežiimi VOLTAGE DROP ERROR MODE (moodul 
lülitub välja). 

G) HARDWARE FAIL ERROR (RIISTVARA VIGA) 

Selle vea põhjustajaks võib olla seadme Dimmer 2 tõsine riistvaraline 
rike. Sellisel juhul määrab seade Dimmer 2 maksimaalse valgustugevuse 
ning punane märgutuli hakkab vilkuma.  Seade ei reageeri 
juhtimiskäsklustele (Z-Wave käsud, lülitite vajutamine, menüü 
seadistamine).  

Ühendage seade vooluvõrgust lahti ning pöörduge hooldusfirma poole.  

Selline viga võib ilmneda 3 soonega ühenduse korral siis kui seadme  
Dimmer 2  väljundisse pole ühendatud tarbijaid. See ei ole ohtlik olukord. 
Lülitage seadme kaitse välja, ühendage tarbijad ning lülitage kaitse 
uuesti sisse. 
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Lisafunktsioonid 

 

 

 

#12: Lisafunktsioonid 
 

 
Tarkvara uuendamine 

Seadme Dimmer 2 tarkvara saab võrgu kaudu uuendada 
(juhtkontrolleri poolt algatatav protsess). Uuenduse olekut 
edastatakse sinise LED märgutule abil: 

• aeglane vilkumine – andmete edastamine Z-Wave võrgu abil ning 
nende salvestamine välkmälusse 

• kiire vilkumine – andmete kopeerimine välismälust  
mikrokontrolleri mälusse 

 
 

Käitumine häireteadete korral 

FIBARO süsteem võimaldab kasutajal määrata seadme käitumist 
häireolukordades (reageerimine teadetele ALARM_REPORT ning 
SENSOR_ALARM_REPORT). Seade Dimmer 2 reageerib alljärgnevatele 
häiretüüpidele: 

• Üldine häire - GENERAL PURPOSE ALARM 

• Suitsuhäire - ALARM CO2, ALARM CO, ALARM SMOKE 

• Üleujutushäire - ALARM WATER 

• Temperatuurihäire - ALARM HEAT 

Häireteateid edastavad süsteemi ühendatud andurid (veeandurid, 
suitsuandurid, liikumisandurid jne). 

Seade võib häireteadetele reageerida alljärgnevate toimingutega 
(seadeid saab muuta parameetrite konfigureerimisega, vt 
„Täpsemad parameetrid”, lk  22): 

0 - DEACTIVATION - seade ei reageeri häireteadetele            

1 - DIMMER 2 ON – seade lülitub sisse 

2 - DIMMER 2 OFF – seade lülitub välja 

3 - ALARM FLASHING – seadme olek hakkab perioodiliselt muutuma 
(valgusallikaid lülitatakse vahelduvalt sisse ja välja ) 



Täiendavad parameetrid 
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#13: Täpsemad parameetrid 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOIATUS 

Maksimaalne 
heledustase 
(parameeter 2) peab 
olema suurem kui 
minimaalne 
heledustase 
(parameeter 1). 

Seadet Dimmer 2 saab konfigureerida vastavalt kasutaja vajadustele. 
Seadistamiseks kasutatakse FIBARO kasutajaliidest.  

Seadme FIBARO Dimmer 2 konfigureerimiseks (kasutades Home 
Center kontrollerit): 

1. Klõpsake ikoonil    

2. Valige „Täpsemad” 
 

 
GROUP 0 - Seadme Dimmer 2 käitumine - Baasfunktsionaalsus 

1. Minimaalne heledustase (parameeter määratakse automaatselt 
kalibreerimisprotsessi ajal) 

Peale kalibreerimist saab seda parameetrit käsitsi muuta. 

99% 99% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

max 2. Maksimaalne heledustase (parameeter määratakse automaatselt 
kalibreerimisprotsessi ajal) 

Peale kalibreerimist saab seda parameetrit käsitsi muuta. 
 

 
 

 
 

 
 

 

min 
 

 
 

0% 1% 

reaalne skaala 

kasutajale 

pakutav 

kompaktsete 

dimmitavate 

luminofoor- 

lampide  

valgustustase 

(virtuaalne) 

3. Kompaktsete dimmitavate luminofoorlampide valgustus- 
taseme muutmine  

Virtuaalset taset saab muuta vahemikus 1% (MIN) kuni 99% (MAX). 
Seade Dimmer 2 määrab väärtuse peale esimest lülitamist. See on vajalik 
kompaktsete dimmitavate luminofoorlampide või teiste valgusallikate 
käivitumiseks ning soojenemiseks.  

 

Seadistusvahemik: 1-99 - valgustustaseme protsendid 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 

4. Kompaktsete dimmitavate luminofoorlampide käivitusaja 
muutmine  

See parameeter määrab kompaktsete dimmitavate luminofoor- 
lampide või teiste valgusallikate käivitumisaja. Kui parameetri 
väärtuseks määratakse 0, lülitatakse see funktsioon välja. 

 

Seadistusvahemik: 0-255 (0-25.5s) 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 2 [baiti] 

* 

Seadistusvahemik: 1-98 – valgustustaseme protsendid 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 

 

Seadistusvahemik: 2-99 - valgustustaseme protsendid 

Vaikimisi: 99 Parameetri maht: 1 [bait] 
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Täiendavad parameetrid 
 

 

 

 

4. Dimmimissammu väärtus automaatjuhtimisel 

Selle parameetriga määratakse sammu väärtus, mida 
automaatjuhtimisrežiimis kasutatakse.  

 

Seadistusvahemik: 1-99 – dimmimisastme väärtus protsentides 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 

5. Dimmimissammu kestus automaatjuhtimisel 

Selle parameetriga määratakse sammu kestus, mida 
automaatjuhtimisrežiimis kasutatakse. 

i MÄRKUS 

Automaatjuhtimist saab 
aktiveerida: 
- vedrulüliti 
vajutusega 
- vedrulüliti 
topeltvajutusega 
- Z-Wave juhtimis- 
käsuga 

 

Seadistusvahemik: 0-255 (0-2.55s, sammuga 10ms) 

Vaikimisi: 1 (10ms) Parameetri maht: 2 [baiti] 
 

6. Dimmimissammu väärtus käsitsijuhtimisel  

 Selle parameetriga määratakse sammu väärtus, mida 
käsitsijuhtimisrežiimis kasutatakse. 

i MÄRKUS 

Käsitsijuhtimiseks 
tuleb lüliti klahvi all 
hoida. 

 
 

7. Dimmimissammu kestus käsitsijuhtimisel 

Selle parameetriga määratakse sammu kestus, mida 
käsitsijuhtimisrežiimis kasutatakse. 

 

Seadistusvahemik: 0-255 (0-2.55s, sammuga 10ms) 

Vaikimisi: 5 (50ms) Parameetri maht: 2 [baiti] 
 

8. Seadme olek peale toitepinge kadumist ning taastumist 

Seade Dimmer 2 võib salvestada oleku enne toitepinge kadumist. 
 

Seadistusvahemik: 0 - Dimmer 2 olekut ei salvesta. Toitepinge 
taastumisel on seadme olekuks „off” 

1 - Dimmer 2 salvestab oleku ning taastab selle 
peale toitepinge taastumist 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

9. Taimer (auto -  off) 

Selle parameetri abil saab määrata aja, mille möödumisel lülitab seade 
valgustuse välja. Seda funktsiooni saab kasutada näiteks trepikodades. 

 

Seadistusvahemik: 0 – Funktsioon ei ole kasutusel 

1-32767 – aeg sekundites (1s-9.1h) 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 2 [baiti] 

Seadistusvahemik: 1-99 - dimming step percentage value 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 
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10. KÕIK SISSE/KÕIK VÄLJA funktsioon 

Selle parameetri abil saab määrata Z-Wave käsklustele reageerimist, 
lubades/keelates kontrolleriga ühendatud seadmete toiminguid.  

 

Seadistusvahemik: 0 - Kõik sisse väljas, Kõik välja väljas 

1 - Kõik sisse väljas, Kõik välja sees 

2 - Kõik sisse sees, Kõik välja väljas 

255 - Kõik sisse sees, Kõik välja väljas 

Vaikimisi: 255 Parameetri maht: 2 [baiti] 
 

13. Automaatse kalibreerimise käivitamine 

Selle parameetri abil saab kalibreerimisprotsessi aktiveerida. 
Kalibreerimise ajal on parameetri väärtuseks 1 või 2, protsessi 
lõppemisel on väärtuseks 0. 

 

Seadistusvahemik: 0 - andmeedastus 

1 – koormuse automaatne kalibreerimine ilma 
FIBARO  Bypass 2 lisaseadmeta 

2 - koormuse automaatne kalibreerimine 
lisaseadmega FIBARO  Bypass 2 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

14. Automaatse kalibreerimise olek (parameeter ainult lugemiseks) 

Selle parameetri abil saab määrata seadme Dimmer 2 kasutusrežiimi 
(automaatne juhtimine/käsitsijuhtimine). 

 

Seadistusvahemik: 0 – kalibreerimist ei kasutata või kasutatakse 
käsitsi määratud Dimmer 2 seadistusi 

1 - Dimmer 2 kasutab automaatset kalibreerimist 
settings Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 

 

 

HOIATUS 

Parameetri 15 
väärtusel  on tähtust 
ainult juhul kui 
parameetri 58 
väärtuseks on 0 ning 
kalibreerimisprotsessi 
käigus on tuvastatud 
juhtimisrežiim 
(parameeter 30). 

15. Läbipõlenud pirni tuvastamine 

Funktsioon põhineb  koormuse järsu vähenemise tuvastamisel. 
Edastatakse häireteade LOAD ERROR. 

 
 

16. Viivise pikkus pirni läbipõlemise (parameeter 15) või 
ülekoormuse (parameeter 39) tuvastamisel 

Viivis (sekundites) peale võimsuse kõrvalekalde tuvastamist (LOAD 
ERROR või OVERLOAD). 

 

Seadistusvahemik: 0 – funktsioon on välja lülitatud 

1-99 - võimsuse kõrvalekalde protsent 
võrreldes standardse võimsustarbega, mis on 
kalibreerimisel mõõdetud (käsitletakse pirni 
läbipõlemisena) 

Vaikimisi: 30 Parameetri maht: 1 [bait] 
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Seadistusvahemik: 0 – tuvastusfunktsioon on välja lülitatud 

1-255 - viivisaeg sekundites 

Vaikimisi: 5 Parameetri maht: 2 [baiti] 
 

19. Valgustustugevuse muutmine lüliti abil 

Kui sellele parameetrile on omistatud väärtus 1-99, määratakse 
valgustustase seadme Dimmer 2 lüliti abil (S1 ühekordne vajutus). 

 

Seadistusvahemik: 0 - funktsioon on välja lülitatud 

1-99 - valgustustaseme protsendid 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

 

GROUP 20 – Seadme Dimmer 2 toimimine - Lülitid 

20. Lüliti tüüp 

Valida saab vedrulüliti, lihtlüliti või ruloolüliti vahel. 
 

Seadistusvahemik: 0 - vedrulüliti 

1 - lihtlüliti 

2 - ruloolüliti - seadet Dimmer 2 juhitakse kahe 
lülitiga (S1 –heledamaks, S2 - hämaramaks) 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

21. Informatsioon, mida edastatakse peale lüliti ühekordset vajutust 

See parameeter defineerib, millist informatsiooni edastatakse 
seadmega Dimmer 2 ühildatud seadmele. 

 

Seadistusvahemik: 0 – saadetakse käsklus 0xFF, mis võib aktiveerida 
ühildatud seadmete viimati salvestatud oleku  

1 – edastatakse Dimmer 2 olek, mis võib 
sünkroniseerida ühildatud seadmete (näiteks 
teised dimmerid) heledustaset 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

22. Lihtlüliti asendi sidumine seadme olekuga 

Vaikimisi reageerib seade Dimmer 2 igale lihtlüliti asendi muutmisele 
(lülitub sisse või välja) vastavalt füüsiliste ühenduste 
ühendusskeemile. 

 

Seadistusvahemik: 0 – seade muudab olekut peale lüliti asendi 
muutumist 

1 – seadme olek on lüliti asendiga 
sünkroniseeritud 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 
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23. Topeltvajutus – heleduse muutmine maksimumtasemeni 
 

Seadistusvahemik: 0 – topeltvajutuse funktsioon on deaktiveeritud 

1 - topeltvajutuse funktsioon on aktiveeritud 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

 

MÄRKUS 
 

Parameetri 24 väärtusi 

saab kombineerida, 

näit 1+2=3  tähendab, 

et Dimmer 2 olekut 

ON või OFF ühildatud 

seadmetele ei 

edastata. 

24. Käsklused, mida edastatakse ühildatud gruppidele 2 ja 3 (S1 
sisend) 

Parameetri  abil saab määrata, milliseid käsklusi ühildatud gruppidele  
ei edastata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÄRKUS 
 

Parameetri 25 väärtusi 

saab kombineerida, 

näit 1+2=3  tähendab, 

et Dimmer 2 olekut 

ON või OFF ühildatud 

seadmetele ei 

edastata. 

25. Käsklused, mida edastatakse ühildatud gruppidele 4 ja 5 (S2 
sisend) 

Parameetri  abil saab määrata, milliseid käsklusi ühildatud gruppidele  
ei edastata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

26. 3 asendiga lüliti funktsioonid 

Lüliti nr 2 juhib täiendavalt seadet Dimmer 2 (3 asendiga lüliti režiimis). 
Kui parameetri 20 väärtuseks on 2 (ruloolüliti), on see funktsioon välja 
lülitatud.  

 

Seadistusvahemik: 0 - S2 funktsioon on välja lülitatud 

1 - S2 funktsioon on sisse lülitatud 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

27. Ühildumine turvarežiimis (Z-Wave network security mode) 

Käskluste saatmine ühildatud gruppidele. Funktsioon toimib ainult 
turvarežiimis ning ei laiene grupile 1. 

 

 

Seadistusvahemik: 0 – kõik toimingud edastatakse 

1 - sisse lülitamist (ON, üks vajutus) ei edastata 

2 - välja lülitamist (OFF, üks vajutus) ei edastata 

4 – heledustaseme muutmist (allhoidmine ja 
vabastamine) ei edastata 

8 – topeltvajutust ei edastata 

16 – topeltvajutuse korral edastatakse 0xFF  

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 

 

Seadistusvahemik: 0 – kõik toimingud edastatakse 

1 - sisse lülitamist (ON, üks vajutus) ei edastata 

2 - välja lülitamist (OFF, üks vajutus) ei edastata 

4 – heledustaseme muutmist (allhoidmine ja 
vabastamine) ei edastata 

8 – topeltvajutust ei edastata 

16 – topeltvajutuse korral edastatakse 0xFF 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 
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  MÄRKUS 
 

Parameetri 27 väärtusi 

saab kombineerida, 

näit 1+2=3  tähendab, 

et grupile 2 ja 3 

saadetakse „secure“ 

käsklusi.  

 
 
 
 

28. Stseeni aktiveerimine 

SCENE ID sõltub eelnevalt määratud lüliti tüübist. 
 
 
 
 
 

SCENE ID väärtused vastavalt konfiguratsioonile: 

 
MÄRKUS 

Stseenide 
aktiveerimisel võib 
ühildatud seadmete 
infovahetuse tõttu 
tekkida kerge viivis. 

 

Vedrulülitid 

SCENE ID: sisend S1 
input 

SCENE ID: sisend S2 
input 16 : 1 vajutus 

14 : 2 vajutust 
- : 3 vajutust      

12 : hoidmine 
13 : vabastamine 

26 : 1 vajutus 
24 : 2 vajutust 
25 : 3 vajutust 
22 : hoidmine 
23 : vabastamine 

Lihtlülitid 

SCENE ID: sisend 
S1 

SCENE ID: sisend S2 

10 : OFF -> ON     
11 : ON -> OFF     
14 : 2 vajutust 
-   : 3 vajutust 

20 : OFF -> ON 
21 : ON -> OFF 
24 : 2 vajutust 
25 : 3 vajutust 

Ruloolülitid 

SCENE ID: sisend 
S1 

SCENE ID: sisend S2 

10 : ON (1 vajutus) 
13 : vabastamine 
14 : 2 vajutust 
-   : 3 vajutust 

17  : heledamaks 

11 : OFF (1 vajutus)     
13 : vabastamine 
14 : 2 vajutust 
15 : 3 vajutust 
18  : hämardamine 

 

29. Lüliti S1 ning S2 funktsionaalsus 

Selle parameetri abil saate muuta lülitite S1 ning S2 toimimist ilma 
vajadusete füüsiliste ühenduste muutmiseks. 

 

Seadistusvahemik: 0 - standardrežiim 

1 - S1 toimib lülitina S2, S2 toimib lülitina S1 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 

 

 
Seadistusvahemik: 0 –2-5 grupile saadetakse “non-secure” käsklusi 

1 - 2. grupile saadetakse “secure” käsklusi  
2 - 3. grupile saadetakse “secure” käsklusi 
4 - 4. grupile saadetakse “secure” käsklusi      
8 - 5. grupile saadetakse “secure” käsklusi 
15 - 2-5 grupile saadetakse “secure” käsklusi 

Vaikimisi: 15 Parameetri maht: 1 [bait] 

 

Seadistusvahemik: 0 – funktsioon on välja lülitatud 

1 - funktsioon on sisse lülitatud 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 
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HOIATUS 

GROUP 30 
parameetreid võib 
muuta ainult 
kvalifitseeritud 
spetsialist.  

GROUP 30 - Dimmer 2 toimimine - Lisafunktsioonid 

30. Koormuse juhtimisrežiim 

Selle parameetri abil saate määrata koormuse juhtimise režiimi. Seade 
kasutab automaatselt korrektset režiimi kuid paigaldaja võib seda 
vajadusel muuta. 

Automaatseks kalibreerimiseks tuleb parameetri väärtuseks määrata 2.  
 

Seadistusvahemik: 0 – „leading edge“ juhtimine 

1 -  „trailing edge“ juhtimine 

2 – juhtimisrežiim tuvastatakse automaatselt 
(baseerub automaatsel kalibreerimisel) 

Vaikimisi: 2 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

31. Automaatsel kalibreerimisel tuvastatud juhtimisrežiim 
(ainult andmete lugemiseks) 

 

Seadistusvahemik: 0 - leading edge 

1 - trailing edge 

Vaikimisi: — Parameetri maht: 1 [bait] 
 

32. On/Off mode 

Seda režiimi tuleb kasutada siis kui kasutatakse mittedimmitavaid 
valgusallikaid. Kui parameetri väärtuseks on 1, ignoreerib seade  
automaatselt dimmimise seadistusi. Automaatseks kalibreerimiseks 
tuleb parameetri väärtuseks määrata 2. 

 

Seadistusvahemik: 0 - dimmimine on lubatud 

1 - dimmimine on keelatud 

2 -  režiim määratakse automaatselt 

Vaikimisi: 2 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

33. Informatsioon valgusallika dimmimisvõimaluste kohta (ainult 
lugemiseks) 

See parameeter sisaldab informatsiooni selle kohta kas 
kalibreerimisel tuvastati võimalus valgusallika dimmimiseks.  

 

Seadistusvahemik: 0 – valgusallikas on dimmitav 

1 - valgusallikas ei ole dimmitav 

Vaikimisi: — Parameetri maht: 1 [bait] 
 

34. Sujuv käivitus (soft-start) 

See funktsioon võimaldab halogeenlampidel probleemideta käivituda. 
 

Seadistusvahemik: 0 – sujuv käivitus on välja lülitatud 

1 – lühike käivitus (0.1s) 

2 – pikk käivitus (0.5s) 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 
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35. Automaatne kalibreerimine  peale toite sisse lülitamist 

Selle parameetriga saate määrata automaatse kalibreerimise    
aktiveerimist (toite sisse lülitamisel, häireteadet vastuvõtmisel jne). 

 

Seadistusvahemik: 0 – toite sisse lülitamisel ei teostata automaatset 
kalibreerimist  

1 - Automaatne kalibreerimine käivitub peale 
esimest toitepinge sisse lülitamist 

2 - Automaatne kalibreerimine käivitub iga kord 
peale toitepinge sisse lülitamist 

3 - Automaatne kalibreerimine käivitub peale 
esimest toitepinge sisse lülitamist ning häireteate 
LOAD ERROR vastuvõtmist (kui parameetri 37 
väärtuseks on 1) ja peale häireid: SURGE (Dimmer 
2 väljundi toiteprobleem) and OVERCURRENT 
(Dimmer  2 väljundi ülekoormus) 

4 - Automaatne kalibreerimine käivitub iga kord 
peale toitepinge sisse lülitamist ning häireteate 
LOAD ERROR vastuvõtmist ja peale häireid: SURGE 
(Dimmer 2 väljundi toiteprobleem) OVERCURRENT 
(Dimmer  2 väljundi ülekoormus) 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

37. Seadme Dimmer 2 käitumine peale OVERCURRENT/SURGE häiret 

Selliste häirete korral lülitatakse seadme väljund võimalike vigastuste 
vältimiseks välja. Vaikimisi proovib seade kolm korda koormust uuesti 
sisse lülitada (see on kasulik juhul kui tegemist on lühiajalise rikkega). 

 

Seadistusvahemik: 0 – seade lülitub välja ning selle sisse 
lülitamiseks tuleb kasutada lülitit 

1 – kolm katset koormuse sisse lülitamiseks 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

39. Võimsuse piirmäär - OVERLOAD 

Siin saate määrata maksimumvõimsuse enne OVERLOAD häireteate 
edastamist. Näivvõimsuse piirmääraks on vaikimisi määratud 350VA. 

 
MÄRKUS 

Parameeter 39 on 
oluline ainult juhul kui 
parameetri 58 
väärtuseks on 0. 

 

Seadistusvahemik: 0 – funktsioon on välja lülitatud 

1-350  - 1-350W 

Vaikimisi: 250 Parameetri maht: 2 [baiti] 
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GROUP 40 - Dimmer 2 toimimine -  Häired 

40. Reageerimine üldistele häiretele 
 

Seadistusvahemik: 0 – seade ei reageeri 
1 - koormus lülitatakse sisse  
2 - koormus lülitatakse välja 
3 – koormus lülitub vahelduvalt sisse/välja 

Vaikimisi: 3 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

41. Reageerimine üleujutushäiretele 
 

Seadistusvahemik: 0 – seade ei reageeri 
1 - koormus lülitatakse sisse  
2 - koormus lülitatakse välja 

3- koormus lülitub vahelduvalt sisse/välja  

Vaikimisi: 2 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

42. Reageerimine suitsuhäiretele, CO või CO2 häiretele 
 

Seadistusvahemik: 0 – seade ei reageeri 
1 - koormus lülitatakse sisse  
2 - koormus lülitatakse välja 

3 - koormus lülitub vahelduvalt sisse/välja 

Vaikimisi: 3 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

43. Reageerimine temperatuurihäiretele 
 

Seadistusvahemik: 0 – seade ei reageeri 
1 - koormus lülitatakse sisse  
2 - koormus lülitatakse välja 

3 - koormus lülitub vahelduvalt sisse/välja 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 

MÄRKUS 

Häiret saab ka 
kiiremini tühistada - 
vajutage lülitit või 
saatke Z-Wave käsklus. 

44. Häire kestvus 
 

Seadistusvahemik: 1-32767 (1-32767 sekundit) 

Vaikimisi: 600 (600s) Parameetri maht: 2 [baiti] 

 
 

Häirete seadistamine -  raportid 

45. OVERLOAD häire raport (koormus on liiga suur) 
 

Seadistusvahemik: 0 – seade ei reageeri 

1 – seade edastab häireteate 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 
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46. LOAD ERROR häire raport (koormuse viga, pirni läbipõlemine) 
 

Seadistusvahemik: 0 – seade ei reageeri 

1 – seade edastab häireteate 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

47. OVERCURRENT häire raport (lühiühendus, ülepinge) 
 

Seadistusvahemik: 0 – seade ei reageeri 

1 – seade edastab häireteate 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

48. SURGE häire raport (Dimmer 2 väljundi ülekoormus) 
 

Seadistusvahemik: 0 – seade ei reageeri 

1 – seade edastab häireteate 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

49. OVERHEAT (ülekuumenemine) ning VOLTAGE DROP (madal 
pinge) häire raport 

 

Seadistusvahemik: 0 – seade ei reageeri 

1 – seade edastab häireteate 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

 

GROUP 50 – Võimsuse ning energia raport 

50. Võimsuse muutumise raport 

Selle parameetri abil saate määrata, milline võimsustaseme muutus 
tingib raporti saatmise. Väärtuseks on protsentuaalne suhe eelmisel 
korral saadetud raportis sisalduva võimsuse väärtusesse.  

 

Seadistusvahemik: 0 – raporteid ei saadeta 

1-100 (1-100%) – eelmise raporti lävi 

Vaikimisi: 10 (10%) Parameetri maht: 1 [bait] 
 

52. Perioodiline võimsuse ning energia raport 

Parameeter 52 võimaldab määrata raportite edastamise intervalli. 
Peale raporti saatmist andmed nullitakse.  

 

Seadistusvahemik: 0 – perioodilisi raporteid ei saadeta 

1-32767 (1-32767 sekundit) 

Vaikimisi: 3600 (3600s) Parameetri maht: 2 [baiti] 
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53. Energiatarbe raport 

Selle parameetri abil saate määrata, milline energiakulu muutus tingib 
raporti saatmise. 

 

Seadistusvahemik: 0 - raporteid ei saadeta 

1-255 (0.01-2.55 kWh) –muutuse väärtus 

Vaikimisi: 10 (0.1 kWh) Parameetri maht: 2 [baiti] 
 

54. Automaatne mõõdistamine 

Dimmer 2 võib mõõta tarbitud võimsust ning energiat ning edastada 
neid andmeid kontrollerile.  

 

Seadistusvahemik: 0 – Mõõtmine pole aktiivne 

1 - Mõõtmine on aktiivne 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

 
MÄRKUS 

Peale automaatset 
kalibreerimist 
määratakse 
parameetri  58  
väärtuseks 0. 

58. Võimsustarbe mõõtmise meetod 

Selle parameetri abil saate määrata, kuidas tarbitud võimsust 
arvestatakse. See on kasulik 2 soonega ühenduste kasutamisel. 

 
 
 
 

 
 

MÄRKUS 

Parameeter 59 on 
oluline ainult juhul kui 
parameetri 58 
väärtuseks on 0. 

59. Võimsustarbe jälgimine maksimaalse heledustaseme juures 

Parameeter näitab, millise võimsustarbe ületamisel saadetakse välja 
raport. 

 

 

Seadistusvahemik: 0 – kasutatakse standardset algoritmi 

1 – kalibreerimisandmete alusel 

2 – hinnanguline väärtus, arvestades faasinihet 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 

 

Seadistusvahemik: 0-500 (0-500W) – võimsustarve maksimaalsel 
heledustasemel. 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 2 [baiti] 
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Toide:  

Energiatarve: 

Töötemperatuur:  

Mõõdud (P x L x K):  

Sobivad paigaldustoosid: 

Voolutarve: 

Temperatuurikaitse: 

 

Ülekoormuskaitse:  

Lülituspõhimõte: 

Seadme juhtimine: 

 
Raadioprotokoll: 

Raadiosignaali võimsus: 

Raadiosagedused: 

 

 

 

 

 

 
Tööraadius: 

 

 
Vastavus direktiividele: 

100-240 V~ 50/60 Hz 

< 1.3W 

0-35°C 

42.5 x 38.25 x 20.3 mm 

Ø ≥ 50mm 

0.25-1.1A 

105°C 
 

nõutud väline kaitse, 10A  

pooljuhtlüliti 

kaugjuhtimine - raadiolained 
otsejuhtimine  -  väline lüliti 

Z-Wave 

kuni 1mW 

868.4, 869.85 MHz Eu; 
908.4, 916.0 MHz uS; 
921.4, 919.8 MHz AnZ; 
869.0 MHz Ru; 919.8 MHz HK; 
868.1 MHz MY; 865.2 MHz In; 
915.0 Mhz - 917.0 Mhz Il; 
922.0 MHz - 926.0 MHz JP; 
868.4 MHz Cn, KR; 

välistingimustes kuni 50 m 
sisetingimustes kuni 30 m  

RoHS 2011/65/Eu 
lVD 2006/95/EC 
EMC 2004/108/EC 
R&TTE 1999/5/EC 
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#15: Garantii 
 
 
 

1. Garantii eest vastutab tootja FIBAR GROUP S.A. (edaspidi „tootja“), asukohaga 
Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan Poola. Reg nr. 370151, NIP 7811858097, REGON: 
301595664.  

2. Tootja vastutab seadmete tootekvaliteedi ja materjali poolt põhjustatud 
mittetöötamise eest kuni 12 kuud peale ostmist.  

3. Garantiiperioodi ajal on tootjal kohustus likvideerida kõik tekkinud vead tasuta, 
parandades või vahetades välja riknenud seade teise seadme vastu, mis on rikkevaba. 
Kui parandamine on võimatu jätab tootja endale õiguse vahetada seade välja teise 
samaväärse taastatud seadmega, mis peab olema täielikult töökorras ning tema 
konditsioon ei või olla halvem kui sellel, mis oli kliendi seadmel riknemise eel.  

4. Olukorras, kui riknenud seadet ei ole võimalik asendada samasuguse seadmega ( seda 
mudelit enam ei ole tootmises), võib tootja seadme asendada teise samaväärsete 
parameetritega seadme vastu. Seda käitumist käsitletakse kui tootjapoolse kohustuse 
täitmist. Tootja ei tagasta kliendile toote eest makstud raha.  

5. Garantii taotlemiseks tuleb ühendust võtta tootja esindajaga www.indome.ee ning 
küsida garantiitaotluse vormi. NB! Enne taotluse tegemist võtke ühendust kasutajatoega 
e-maili või telefoni teel, sest rohkem kui 50% probleemidest võivad olla lahendatavad 
distantsilt, säästes nii aega kui raha. Kui abi ei ole piisav, tuleb kliendil täita garantiivorm. 

6. Kui garantiitaotlus on esitatud korrektselt, võetakse Teiega mõistliku aja jooksul 
ühendust autoriseeritud edasimüüja poolt.  

7. Defektid, mis on tekkinud garantiiperioodil, kõrvaldatakse hiljemalt 30 päeva jooksul 
alates vigase seadme saabumisest edasimüüjale. Garantiiperiood pikeneb selle aja võrra, 
mil seade viibis edasimüüja või tootja käes.  

8. Kõik tehtud tööd ja vahetatud seadmed jätkavad originaalseadme garantiiajaga. 
Seadme välja vahetamisel uue vastu, ei pikendata garantiiperioodi.  

9. Kõik seadme saatmisega seotud kulub kannab klient.  

10. Edasimüüja võib keelduda garantiist järgmistel juhtudel:  

1. Seadet on käsitletud vääralt ja ei ole järgitud kasutusjuhendit  

2. Seade on toodud edasimüüjale mittekomplektsena ja/või ilma tehasemärgistuseta. 
3. Selgub, et seadme riknemine ei ole põhjustatud materjalist või tootekvaliteedist.  

4. Garantiitaotlus ei ole korrektne või puudub ostuõigust tõendav dokument.  

11. Tootja ei vastuta vara kahjustuste eest, mille on põhjustanud defektne seade. Tootja 
ei vastuta kaudsete, juhuslike, eriliste ega otseste kahjude eest. Sealhulgas muu 
saamatajäänud tulu, säästmise, andmete või soodustuste kaotamise eest. Tootja ei 
vastuta ka seadme kasutamisel tekitatud mistahes varalise kahju eest kolmandatele 
isikutele.  

 

 

 



35 

Garantii 

 

 

12. Garantii ei kehti:  

 Mehaanilised vigastused (praod, mõrad, lõiked, füüsilised vigastused), mis on 
põhjustatud kukkumisest, põrutusest. Kõik vead, mis tulenevad kasutusjuhendi 
mittejärgimisest. 

  Välistest põhjustajatest tingitud vigastused (üleujutus, torm, tulekahju, pikselöök, 
looduskatastroofid, maavärinad, sõda, force majeure jne)  

 Vead, mis on põhjustatud tarkvara ründest, viirused või uuenduste installeerimine, 
mis ei ole soovitatud tootja poolt. 

  Vead, mis on põhjustatud ülekoormusest seadmele, voolukõikumistest, 
valeühendustest või teiste seadmete ühendamisest Fibaro seadme külge, mis ei ole 
saanud tootjalt heakskiitu. 

  Seadme kasutamine mitteõigetes tingimustes, liiga niiskes, külmas, kuumas vms 
keskkonnas, mis ei ole ette nähtud.  

 Vigaste või mitte töökorras seadmete kasutamisest tekkinud rikked.  

 Rikked, mis on tekkinud seadme väärast kasutamisest, ühendamisest või 
seadistamisest.  

13. Garantii ei hõlma endas seadmete hilisemat seadistamist, hooldust ja 
inspekteerimist garantiiajal. Nii seadmete puhastamine, parameetrite 
programmeerimine kui muu seadistamine, on ette nähtud teha kasutajal (kliendil). 
Garantii ei hõlma endas loomulikku kulumist, mis on selliste seadmete puhul mõistlik ja 
tavaline.  

14. Kui defekt ei kuulu garantii alla, jätab tootja endale õiguse otsustada, kas toode 
parandatakse, vahetatakse välja või tagastatakse kliendile.  

15. Garantii ei välista, piira või peata kliendi õigusi, mis on vastuolus ostulepinguga. 


