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Olulised ohutusjuhised 

 
Enne seadme ühendamist tuleb kasutusjuhendiga tutvuda! 

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

 
 
 

FIBARO süsteemi tutvustus 

 
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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Süsteemi kirjeldus 

 

 

 

#1: Süsteemi kirjeldus  
 
 
 

 

FIBARO Swipe on revolutsiooniline akudel töötav viibetega juhitav 
seade, mis võimaldab Z-Wave võrku ühendatud seadmeid juhtida nii, et 
ühtegi seadet ei ole vaja puudutada. Oma kodu süsteeme saate 
intuitiivselt lihtsate viibetega juhtida. 

Paigaldatud seadmed sobivad suurepäraselt teie kodu interjööriga  - te 
lisate seinale lihtsalt raamitud pildi. Tänu kaugjuhtimisele saab seadistusi 
muuta nii, et seadet ei ole vaja avada.  

Seade on varustatud helisignaali funktsiooniga, mis kinnitab 
juhtimiskäskude ning teiste toimingute vastuvõtmist.  

 
 
 

MÄRKUS 

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

 
 
 

 
MÄRKUS 

FIBARO Swipe on 
„Security Enabled       
Z-Wave Plus“ toega 
seade ning kõikide 
võimaluste 
kasutamiseks tuleks 
kasutada „Security 
Enabled Z-Wave“ 
kontrollerit 

FIBARO  Swipe peamised omadused: 

• Ühildub Z-Wave või Z-Wave+ kontrolleritega. 

• Toetab turvaühendust (Z-Wave network security mode) koos 
AES-128 krüpteerimisega. 

• Puutevaba käeviibete tuvastamine. 

• Seade töötab patareitoitel ja/või toiteadapteriga. Toiteadapteri 
kasutamisel on patareid varutoiteallikana ooterežiimis.  

• Juhtimiskäskude ning teiste toimingute kinnitamiseks kõlab 
helisignaal ning lisaks antakse märku ka LED märgutulega. 

• Käeviibetega juhitav menüü võimaldab seadeid muuta nii, et 
seadet ei ole vaja avada. 

 
 
 

 
FIBARO ühildub täielikult Z-
Wave PLUS seadmetega. 
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Viibete kirjeldus 

 

 

 

#2:  Viibete kirjeldus 
 
 
 

 

Peamiseid viipeid kasutatakse seotud seadmete sisse ja välja 
lülitamiseks või stseenide aktiveerimiseks. 

 
 
 
 
 
 
 

Viibe üles Viibe alla 
 
 
 
 
 
 

 
Viibe vasakule Viibe paremale 

 

Ringikujulisi viipeid kasutatakse valgustite heleduse muutmiseks või 
kardinate liigutamiseks. Neid saab kasutada ka stseenide 
aktiveerimiseks. 

Peale esimest ringikujulist liigutust alustatakse heleduse muutmist 
(päripäeva liigutades suurendama ning vastupäeva liigutades 
vähendama). Käe eemaldamisel lõpetatakse muudatuste tegemine. 

 
 
 
 
 
 

 
Päripäeva      Vastupäeva 

 

Jadaviibe koosneb kahest või kolmest viipest. Kasutaja saab luua kuni 6 
jadaviibet. Teisi seadmeid saab juhtida ainult läbi stseenide. 
 

 
 
 
 
 
 

Jadaviibe 
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Viibete kirjeldus 
 

 

 

 

#3: Seadme aktiveerimine 
 
 
 

 

1. Eemaldage magnetkate. 

2. Eemaldage patareide kate, lükates katet allapoole. 

 

3. Eemaldage patareide ühendust takistav riba. 

4. Paigaldage patareide kate, lükates katet ülespoole. 

 

5. Seade annab sisse lülitumisest märku helisignaaliga. 

6. Asetage magnetkate tagasi. 

7. Asetage seade tugijalale. 

 

8. Asetage seade Z-Wave kontroller tugijalale. 
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Viibete kirjeldus 
 

 

 

 

9. Ühendage vajadusel toiteploki pistik micro-USB pesaga. 

10. Lülitage  kontroller (security/non-security) lisamisrežiimi (järgige 
kontrolleri kasutusjuhises toodud juhiseid). 

11. Asetage käsi ekraani keskele ning hoidke seda paigal. 

12. Kui seade töötab patareitoitel, annab see ooterežiimist (Standby 
Mode) väljumisest märku helisignaaliga. 

13. Tugevad helisignaalid annavad märku seadme sisenemisest 
seadistusmenüüsse. Hoidke kätt paigal. 

14. Peale kahte lühikest helisignaali (süttib ka roheline märgutuli) 
tõstke käsi ekraanilt ning liigutage seda ülespoole (seade annab 
käe liikumise tuvastamise kohta märku kahe helisignaaliga). 

15. Oodake lisamisprotsessi lõppemiseni. 

16. Eduka lisamise korral edastab  Z-Wave kontroller vastava sõnumi ja 
kostub kolm lühikest helisignaali (koos rohelise märgutulega). 
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Seadmete lisamine 

 

 

 

#4: Seadme lisamine 
 
 
 

 

MÄRKUS 

Turvaühenduse 
(security mode) 
kasutamisel peab 
seade paiknema 
kontrollerist mitte 
kaugemal kui 2 
meetrit. 

 
MÄRKUS 

Kui seadme lisamine 
ebaõnnestub, tuleb 
seade taaskäivitada 
ning korrata 
sidumisprotseduuri.  

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

Seadmete lisamine Z-Wave  võrku: 

1. Asetage Swipe Z-Wave kontrolleri levialasse 

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

3. Asetage käsi ekraani keskele ning hoidke seda paigal. 
 

 

4. Kui seade töötab patareitoitel, annab see ooterežiimist (Standby 
Mode) väljumisest märku helisignaaliga. 

5. Tugevad helisignaalid annavad märku seadme sisenemisest 
seadistusmenüüsse. Hoidke kätt paigal. 

6. Peale kahte lühikest helisignaali (süttib ka roheline märgutuli) 
tõstke käsi ekraanilt ning liigutage seda ülespoole (seade annab 
käe liikumise tuvastamise kohta märku kahe helisignaaliga). 

 

 

7. Oodake lisamisprotsessi lõppemiseni. 

8. Eduka lisamise korral edastab  Z-Wave kontroller vastava sõnumi ja 
kostub kolm lühikest helisignaali (koos rohelise märgutulega). 
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Seadmete eemaldamine 

 

 

 

#5: Seadme eemaldamine 
 
 
 

 

Eemaldamine (Exclusion) on Z-Wave õppimisrežiim, mis võimaldab 
Z-Wave võrgust uusi seadmeid lisada. 

Seadmete eemaldamiseks Z-Wave  võrgust: 

1. Asetage Swipe Z-Wave kontrolleri levialasse 

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

3. Asetage käsi ekraani keskele ning hoidke seda paigal. 
 

 

4. Kui seade töötab patareitoitel, annab see ooterežiimist (Standby 
Mode) väljumisest märku helisignaaliga. 

5. Tugevad helisignaalid annavad märku seadme sisenemisest 
seadistusmenüüsse. Hoidke kätt paigal. 

6. Peale kahte lühikest helisignaali (süttib ka roheline märgutuli) 
tõstke käsi ekraanilt ning liigutage seda ülespoole (seade annab 
käe liikumise tuvastamise kohta märku kahe helisignaaliga). 

 

 

7. Oodake lisamisprotsessi lõppemiseni. 

8. Eduka lisamise korral edastab  Z-Wave kontroller vastava sõnumi ja 
kostub kolm lühikest helisignaali (koos rohelise märgutulega). 

MÄRKUS 

Peale seadme 
eemaldamist Z-Wave 
võrgust taastatakse 
kõik seadme 
vaikeseaded. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÄRKUS 

Kui seade töötab 
patareitoitel, annab 
see ooterežiimist 
(Standby Mode) 
väljumisest märku 
helisignaaliga. 
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#6: Seadme juhtimine 
 

 

MÄRKUS 

Kui soovute, et seade 
annaks viipele  
reageerimisest märku  
ka märgutulega, tuleb 
parameetri 3 
väärtuseks määrata 1.  

Akustilised ning visuaalsed märguanded: 

Seade Swipe on varustatud summeri ja LED märgutulega, mis 
annavad informatsiooni viibetele reageerimise, menüüs liikumise 
ning seadme oleku kohta.  

Iga viipe või jadaviipe kinnitamine: 

• 2 lühikest helisignaali (ROHELINE) - viibe/jadaviibe on tuvastatud 

• Vahelduv helisignaal (ROHELINE) – valgustuse sujuv juhtimine 
ringikujuliste liigutuste abil 

• 1 pikk helisignaal (PUNANE) - viibet/jadaviibet ei tuvastatud 

 

MÄRKUS 

4. Kui seade 
töötab patareitoitel, 
annab see 
ooterežiimist 
(Standby Mode) 
väljumisest märku 
helisignaaliga. 

 
MÄRKUS 

Menüüd saab kasutada 
ka nupu B abil (vt 
"Lisafunktsioonid", lk 
15) 

Menüü võimaldab edastada juhtimiskäsklusi Z-Wave võrgus. Menüü 
kasutamiseks: 

1. Asetage käsi ekraani keskele ning hoidke seda paigal. 

2. Tugevad helisignaalid annavad märku seadme sisenemisest 
seadistusmenüüsse. Hoidke kätt paigal. 

3. Menüüpunktid: 

• 1 lühike helisignaal (VALGE märgutuli) – seadme aktiveerimine 

• 2 lühikest helisignaali (ROHELINE märgutuli) - õppimisrežiim 
(lisamine/eemaldamine) 

• 3 lühikest helisignaali (KOLLANE märgutuli) – seadme 
taaskäivitus 

4. Menüüpunkti valimiseks tõstke käsi ekraanilt ning liigutage seda 
ülespoole (seade annab käe liikumise tuvastamise kohta märku 
kahe helisignaaliga). 

 
 
 
 
 
 

MÄRKUS 

Kasutage 
tehaseseadete 
taastamist ainult juhul 
kui kontroller ei ole 
leitav või juhitav. 
Seadmete 
eemaldamiseks 
kasutage 
eemaldusprotseduuri 
(lk 8).  

Väljumine ooterežiimist: 

Z-Wave kontrolleri poolt saadetud konfiguratsiooni (parameetrite või 
ühildumisteadete) vastuvõtmiseks peab Swipe olema aktiivne. 
Sisenege menüüpunkti 1 või vajutage seadme tagaküljel asuvat 
nuppu. 

 
Tehaseseadete taastamine (Reset): 

Tehaseseadete taastamise käigus kustutatakse kogu informatsioon 
lisatud Z-Wave kontrolleri ning kasutaja poolt tehtud seadete kohta. 
Tehaseseadete taastamiseks:  

1. Veenduge, et seade on sisse lülitatud. 

2. Valige kolmas menüüpunkt (3 lühikest helisignaali). 

3. Seade taaskäivitub mõne sekundi jooksul. Z-Wave 
võrguühenduse katkemisest annavad märku kaks lühikest 
helisignaali ning peale pausi veel üks lühike helisignaal (PUNANE 
märgutuli). 

 

Seadme juhtimine 
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SCENE ID 

 

 

 

#7: Scene ID 
 
 
 

 

Scene ID (Stseeni ID): 

Igale viipele ning jadaviipele määratakse kood Scene ID, mis saadetakse 
peale viipe tuvastamist kontrollerile. Käsklus edastatakse peale teist 
viibet või vastava ajavahemiku (timeout) möödumisel. 

MÄRKUS 

Lülitusrežiimi Toggle 
Mode (parameeter 
12) aktiveerimisel ei 
saa jadaviibet 
kasutada. 

 

Scene 
ID 

      Viibe või 
jadaviibe  

Toiming Tulemus 

1 
/\ Üks vajutus ON 

/\ /\ Kaks vajutust OFF 

2 
\/ Üks vajutus ON 

\/ \/ Kaks vajutust OFF 

3 
< Üks vajutus ON 

< < Kaks vajutust OFF 

4 
> Üks vajutus ON 

> > Kaks vajutust OFF 

 
5 

Ring (päripäeva) All hoidmine 
Olekumuutus

UP 

Vabastamine STOP 

 
6 

Ring (vastupäeva) All hoidmine 
Olekumuutus

DOWN 

Vabastamine STOP 

7 1. jadaviibe Üks vajutus muudetav 

8 2. jadaviibe Üks vajutus muudetav 

9 3. jadaviibe Üks vajutus muudetav 

10 4. jadaviibe Üks vajutus muudetav 

11 5. jadaviibe Üks vajutus muudetav 

12 6. jadaviibe Üks vajutus muudetav 

 



12 

Jadaviibe 

 

 

 

#8: Jadaviibe 
 
 
 

 

Jadaviiped: 

Juhtimisvõimaluste laiendamiseks saab kasutada ka kahest või kolmest 
viipest koosnevaid jadaviipeid. Igale viipele määratakse Täpsemad 
parameetrid (31 - 36). Iga baasviipe mahuks on 4 bitti ning jadaviipe 
mahuks on kuni 16 bitti.  

 

 

 

Reeglid jadaviibete koostamiseks: 

• Koostada saab kuni 6 jadaviibet. 

• Iga jadaviibe peab olema unikaalne. 

• Jadaviibe võib sisaldada kahte või kolme baasviibet (vasakule, 
paremale, üles või alla). 

• Kahte ühesugust baasviibet ei tohi üksteise järel kasutada. 
 
 

Uue jadaviipe lisamine: 

Automaatne õppimisrežiim: 

1. Määrake parameetris 30 pesa, mida soovite uue jadaviipe 
lisamiseks kasutada (1 kuni 6). 

2. Valige seadme aktiveerimiseks esimene menüüpunkt (vt 
"Seadme juhtimine", lk 10) 

3. Sead siseneb õppimisrežiimi ning edastab pidevalt lühikesi 
helisignaale. 

4. Teostage soovitud viiped. 

 
Bittide arv  parameetris Kokku 

Suurus 4 bitti 4 bitti 4 bitti 4 bitti 16 bitti 

Sisu - esimene 
viibe 

teine 
viibe 

kolmas 
viibe 

 

Näide puudub /\ > < 
 

Binaar- 
väärtus 

   alati 
0000 

0001 0100 0011 
 

Detsimaal- 
väärtus 

alati 0 1 * 256 4 * 16 3 * 1 sum = 323 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viipe väärtused: 

Nr 4 bitti Viibe 

0 0000 tühi 

1 0001 /\ 

2 0010 \/ 

3 0011 < 

4 0100 > 

 
i MÄRKUS 

Kahe viipe kasutamisel 
peab kolmanda viipe 
väärtuseks olema 0. 
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Jadaviibe 
 

 

 

 

Jadaviibete konfigureerimine, kasutades Home Center kasutajaliidest: 

1. Vajutage ikoonile   

2. Lohistage jadaviipe loomiseks menüüsse kas või kolm baasviibet. 

3. Kinnitamiseks valige “Confirm a new sequence”. 

4. Valige seadme aktiveerimiseks esimene menüüpunkt (vt "Seadme 
juhtimine", lk 10) 

5. Vajutage loodud jadaviipe kõrval asuvale ikoonile „Pluss“ ("New 
Reaction"). 

6. Valige seade, mida te soovite juhtida. 

7. Valige juhitava seadme lisavõimaluste hulgast vajalikud 
toimingud ning vajutage salvestamiseks "Save". 

 
 

 

Jadaviibete loomine ning muutmine käsitsi: 

Jadaviipe käsitsi loomiseks: 

1. Arvutage tabeli ning valemi abil parameetri väärtus: 

Parameetri väärtus  =  256  *  Esimese viipe väärtus   + 
+ 16 * Teise viipe väärtus   +  Kolmanda viipe väärtus    

2. Muutke vastava parameetri väärtus (pesadele 1 kuni kuus 
vastavad parameetrid 31 kuni 36). 

MÄRKUS 

Kui soovite jadaviibet 
kustutada, määrake 
parameetri väärtuseks 
0. 
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Toiterežiimid 

 

 

 

#9: Toiterežiimid 
 
 
 

 

ETTEVAATUST 

Mittesobivate 
patareide kasutamine 
võib põhjustada 
plahvatuse. Järgige 
utiliseerimisel 
kehtivaid eeskirju.  

 
 
 
 

MÄRKUS 

Seade ei tööta Z-
Wave repiitrina isegi 
mitte siis, kui selle 
toitmiseks 
kasutatakse 
toiteplokki.  

Kasutada saab kahte erinevat toiterežiimi. Vaikimisi valitakse 
toiterežiim vastavalt toiteallikale automaatselt (parameetriga 5 
määratud intervalliga). 

Swipe edastab viipe tuvastamisel koheselt käskluse Z-Wave võrku 
kuid konfiguratsioonide ning ühildumisinfo edastamiseks tuleb seade 
aktiveerida (kas automaatselt teatud intervalliga või käsitsi), sõltuvalt 
kasutusel olevast toiteallikast. 

Patareitoide -  seade on varustatud nelja patareiga (AA, 1.5V). Need 
ei ole laetavad ning tühjenemisel tuleb patareid uute vastu välja 
vahetada. Selles režiimis kasutatakse patareide kestvuse 
pikendamiseks energiasäästurežiimi. 

Toiteploki kasutamine - seadme toitmiseks saab kasutada 5V DC 
toiteplokki, mis ühendatakse micro-USB pesasse. Sellisel juhul 
töötvad patareid varutoitena. 

 

Energiasääst: 

Kui kasutusel on patareitoide, lülitub seade peale viimast toimingut 5 
sekundi möödumisel ooterežiimi (Standby Mode) ning kostub tugev 
helisignaal. Ooterežiimis väheneb viipe tuvastamise vahemaa ning kiirus. 
Ooterežiimi saab seadistada parameetri 6 väärtuste muutmise teel.  

Ooterežiimist väljumiseks: 

1. Asetage käsi ekraani keskele. 

2. Oodake kuni kostub tugev helisignaal. 

3. Eemaldage käsi. 

4. Seade on valmis viibetele reageerima. 
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Lisafunktsioonid 

 

 

 

#10: Lisafunktsioonid 
 

 
Teenindusnupp B: 

Teenindusnupp B on mõeldud seadistusmenüü kasutamiseks. Nupp 
B asub seadme tagaküljel ning selle kasutamiseks tuleb tagumine 
kate eemaldada.  

Menüü kasutamine nupu B abil: 

1. Veenduge, et toiteplokk on micro-USB pesaga ühendatud. 

2. Vajutage ning hoidke all nuppu B. 

3. Menüüsse sisenemisel kostub helisignaal, hoidke nuppu 
jätkuvalt all. 

4. Menüüpunktid: 

• 1 lühike helisignaal (VALGE märgutuli) – seadme 
aktiveerimine 

• 2 lühikest helisignaali (ROHELINE märgutuli) - 
õppimisrežiim (lisamine/eemaldamine) 

• 3 lühikest helisignaali (KOLLANE märgutuli) – seadme 
taaskäivitus 

5. Menüüpunkti valimiseks vabastage nupp B. 

6. Valiku kinnitamiseks vajutage korraks nuppu B. 
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Ühildamine 

 

 

 
 

MÄRKUS 

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

 
 

MÄRKUS 
 

Vaikimisi on grupid 2 - 

5 lülitusrežiimis 

(Toggle mode) – viibe 

muudab gruppi 

lisatud seadmete 

olekut (On->OFF või 

OFF->ON). 

Seadistamiseks 

kasutatakse 

parameetrit 12.. 

 

MÄRKUS 
 

Gruppide olekut saab 

muuta ainult sidutud 

viibetega. Sidutud 

seadme oleku 

muutmine ei muuda 

kogu grupi olekut. 

#11: Sidumine 
 

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

 

Swipe võimaldab siduda alljärgnevaid gruppe: 

Grupp 1 – “Lifeline” on mõeldud seadme oleku edastamiseks. Gruppi 
saab lisada ainult ühe seadme (vaikimisi kontrolleri). 

Grupp 2 – “Flick UP” – viibe üles (edastab Basic Set käsklusi). 

Grupp 3 – “Flick DOWN” - viibe alla (edastab Basic Set käsklusi). 

Grupp 4 –“Flick LEFT” - viibe paremalt vasakule (edastab Basic Set 
käsklusi). 

Grupp 5 – “Flick RIGHT” - viibe vasakult paremale (edastab Basic Set 
käsklusi) . 

Grupp 6 – “Circular AirWheel” – ringikujuline liikumine päripäeva või 
vastupäeva (edastab Switch Multilevel Start/Stop Level Change 
käsklusi). 

 
 
2-6 grupi kasutamisel saab käeviibetega juhtida kuni viite tavalist või 
mitme kanaliga seadet. Esimene grupp on reserveeritud 
juhtkontrollerile ning sinna saab siduda ainult ühe seadme. 

Rohkem kui 10 seadme kasutamine ei ole soovituslik, sest käsklustele 
reageerimise aeg sõltub seadmete arvust ning see võib reageerimisaega 
pikendada. 

 
 

Sidumine (kasutades Home Center kontrollerit): 

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. 

5. Konfigureerimisprotsessi kiirendamiseks tuleks seade aktiveerida 
(positsioon 1). 
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#12: Täpsemad parameetrid 
 
 
 

 

Seadet Swipe saab vastavalt kasutaja vajadustele kohandada. 
Seadistamiseks kasutatakse FIBARO kasutajaliidest. 

Seadme konfigureerimiseks (kasutades Home Center kontrollerit): 

1. Klõpsake ikoonil    
2. Valige „Täpsemad”. 

 
 

Ooterežiimist väljumise intervall 

Seadistusvahemik: 0 kuni 60-64800 (sekundites, 1min – 18 tundi) 

Vaikimisi: 21 600 (iga 6 tunni möödumisel) 

Swipe aktiveerub alati määratud intervalliga ning püüab iga kord luua 
kontrolleriga ühendust. Ühenduse loomisel uuendatakse kõiki 
parameetreid ja seadeid ning seejärel lülitub tagasi ooterežiimi. 

Kui ühendust luua ei õnnestu (näiteks puudub Z-Wave levi), lülitub 
seade uuesti ooterežiimi ning proovib luua ühendust järgmise 
aktiveerumise ajal. 

Kui intervalliks on määratud 0, ei lülitu seade automaatselt sisse. Sellisel 
juhul tuleks uuenduste laadimiseks seade käsitsi aktiveerida 
(menüüpunkt 1).  

Pikema intervalli korral luuakse kontrolleriga ühendust harvemini 
ning patareide tööiga pikeneb. 

 
 

1. Seadme asend 

Selle parameetri abil määratakse seadme asend (horisontaalasend või 
püstasend). See on vajalik viibete tuvastamiseks. 

 

Seadistusvahemik: 0 - Standardasend 

1 - pööratud 180°  

2 - pööratud 90° päripäeva  

3 -  pööratud 90° vastupäeva 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

2. Helisignaali (Buzzer) seadistamine 

Viipe tuvastamisel edastatava helisignaali seadistamine. 

MÄRKUS 
 

Helisignaale saab 

seadistada  
parameetriga 4. 

 

Seadistusvahemik: 0 – viipe tuvastamisel helisignaali ei edastata 

1 - viipe tuvastamisel edastatakse helisignaal 

Vaikimisi: 1 Parameetri maht: 1 [bait] 
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Täpsemad parameetrid 
 

 

 

 

3. LED märgutule seadistamine 

Viipe tuvastamisel edastatava märgutule seadistamine. 
 

Seadistusvahemik: 0 - viipe tuvastamisel märgutuli ei sütti 

1 - viipe tuvastamisel süttib märgutuli  

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

 

MÄRKUS 
 

Parameeter 4 on 

oluline siis kui  

parameetri 2 

väärtuseks on 1. 

4. Helisignaali (Buzzer) seadistamine 

 Viipe tuvastamisel edastatava integreeritud helisignaali seadistamine. 

 
 
 
 

 

5. Toiterežiimi kontrollimise intervall 

Selle parameetriga määratakse toiteallika kontrollimise/toiterežiimi 
muutmise intervall. 

 

Seadistusvahemik: 0 – toiterežiimi ei uuendata 

1-1080 (intervall minutites) 

Vaikimisi: 4 (4 minutit) Parameetri maht: 2 [baiti] 
 

6. Energiasäästu režiim (patareitoide) 

Selle parameetriga määratakse viibete tuvastamine patareitoite režiimis. 

Ooterežiimis saab seadme viipega (käe hoidmine) ooterežiimi lülitada 
– peale seda tuvastab seade viipeid normaalse tundlikkusega. 
Ooterežiimis on patareide tööiga kõige pikem. 

Lihtsas režiimis tuvastab seade viipeid  alati, kuid seade reageerib 
aeglasemalt (patareide tööiga väheneb). 

 

Seadistusvahemik: 0 – Ooterežiim (Standby Mode) 

1 – Lihtne režiim (Simple Mode) 

2 – Seade ei lülitu ooterežiimi 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 
 

ETTEVAATUST 

Kui viibe on 
parameetri 7 valikutes 
keelatud, saab 
menüüsse siseneda 
ainult nupu B abil! 

7. Menüüsse sisenemine viipega (käe hoidmine) 

Selle parameetri abil saab määrata, kas seade avab käe hoidmisel 
seadistusmenüü.  

 

 

Seadistusvahemik: 1 - viipe tuvastamisel 

2 – tuvastamise ebaõnnestumisel  

3 – edastatakse alati 
Vaikimisi: 3 Parameetri maht: 1 [bait] 

 

Seadistusvahemik: 0 – menüüsse sisenemine on lubatud 

1 - menüüsse sisenemine on keelatud 

Vaikimisi: 0 (enabled) Parameetri maht: 1 [bait] 
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10. Kontrollerile edastatavad stseenid 

Siin saab määarata, milliseid stseene saab edastada grupile 1 “Lifeline”. 
MÄRKUS 

 

Parameetri 10 väärtusi 

saab kombineerida. 

Näiteks 1+2=3 

tähendab, et valitud on  

stseenid FLICK UP ning 

FLICK DOWN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Z-Wave turvataseme määramine 

Käskluste saatmine gruppidele (secure või non-secure). Funktsioon 
toimib ainult turvarežiimis ning ei laiene grupile 1. 

 
 
 

MÄRKUS 
 

Parameetri 11 väärtusi 

saab kombineerida. 

Näiteks 1+2=3 

tähendab, et 

gruppidele 2 ja 3 

saadetakse „secure“ 

käsklusi.  

 
 
 
 
 

 

12. Gruppide „FLICK UP/DOWN/LEFT/RIGHT” juhtimise sidumine 
gruppide ja stseenidega 

Parameeter võimaldab määrata juhtimisrežiimi. 

Vaikimisi on määratud režiim „Toggle Mode“, mis tähendab, et ühe 
viipega saab seadmeid sisse ja teisega välja lülitada. Topeltviipeid ei 
tuvastata.  

Kui „Toggle Mode“ on välja lülitatud, saab sama viipega seadmeid 
sisse ja välja lülitada. 

 
 

MÄRKUS 
 

 Parameetri 12 väärtusi 

saab kombineerida, 

Näiteks 1+2=3 

tähendab, et valitud on 

grupid 2 ja 3.. 

 

MÄRKUS 
 

„Toggle Mode“ režiimi 

välja lülitamine võib 

põhjustada viivitusi 

viibetele 

reageerimises.  

 

 

 

 

Seadistusvahemik: 1 – Stseen FLICK UP  

2 - Stseen FLICK DOWN  

4 - Stseen FLICK LEFT  

8 - Stseen FLICK RIGHT  

16 – Stseen “päripäeva liigutamine” 

32 - “vastupäeva liigutamine 

Vaikimisi: 15 Parameetri maht: 1 [bait] 

 

Seadistusvahemik: 1 – 2. grupile saadetakse “secure” käsklusi 

2 - 3. grupile saadetakse “secure” käsklusi 

4 - 4. grupile saadetakse “secure” käsklusi 

8 - 5. grupile saadetakse “secure” käsklusi 

16 - 6. grupile saadetakse “secure” käsklusi 

Vaikimisi: 31 Parameetri maht: 1 [bait] 

 

Seadistusvahemik: 1 – “Toggle Mode” on aktiveeritud grupile 2.  

2 - “Toggle Mode” on aktiveeritud grupile 3.  

4 - “Toggle Mode” on aktiveeritud grupile 4.  

8 - “Toggle Mode” on aktiveeritud grupile 5.  

 

Vaikimisi: 15 Parameetri maht: 1 [bait] 
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13. Sujuva juhtimise seadistamine 

Selle parameetri abil saate määrata seda, kui kaua tuleb kätt heleduse 
maksimaalsele või minimaalsele tasemele viimiseks seadme keskel 
hoida. 

 

Seadistusvahemik: 0-10 – kestvus sekundites 

255 – seadmete vaikeseadistus 

Vaikimisi: 255 Parameetri maht: 2 [baiti] 
 

MÄRKUS 
 

Parameetritega 20 

kuni 27 saate 

määrata, millised 

käsklused lülitavad 

gruppi kuuluvaid 

seadmeid sisse või 

välja.  

ÜHILDUMINE NING JUHTIMISKÄSKLUSED 

20. SWITCH ON väärtus alt-üles viipe kasutamisel 

Selle parameetriga saate määrata grupile edastatava SWITCH ON 
väärtuse. 

 
 

 
 
 

MÄRKUS 

Parameetritele 20-27 
väärtuste omistamisel: 

0 – seadmete välja 
lülitamine 

1-99 – seadmete 
taseme muutmine 

255 – viimasena 
salvestatud taseme 
aktiveerimine 

21. SWITCH OFF väärtus alt-üles viipe kasutamisel 

Selle parameetriga saate määrata grupile edastatava SWITCH OFF  
väärtuse. 

 

Seadistusvahemik: 0-99 või 255 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 2 [baiti] 

22. SWITCH ON väärtus ülevalt-alla viipe kasutamisel 

Selle parameetriga saate määrata grupile edastatava SWITCH ON 
väärtuse. 

 

Seadistusvahemik: 0-99 või 255 

Vaikimisi: 255 Parameetri maht: 2 [baiti] 

23. SWITCH OFF väärtus ülevalt-alla viipe kasutamisel 

Selle parameetriga saate määrata grupile edastatava SWITCH OFF  
väärtuse. 

 

Seadistusvahemik: 0-99 või 255 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 2 [baiti] 
 

24. SWITCH ON väärtus paremalt-vasakule viipe kasutamisel 

Selle parameetriga saate määrata grupile edastatava SWITCH ON 
väärtuse. 

 

Seadistusvahemik: 0-99 või 255 

Vaikimisi: 255 Parameetri maht: 2 [baiti] 

 

 

Seadistusvahemik: 0-99 või 255 

Vaikimisi: 255 Parameetri maht: 2 [baiti] 
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25. SWITCH OFF väärtus paremalt-vasakule viipe kasutamisel 

Selle parameetriga saate määrata grupile edastatava SWITCH OFF  
väärtuse. 

 

Seadistusvahemik: 0-99 või 255 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 2 [baiti] 
 

26. SWITCH ON väärtus vasakult-paremale viipe kasutamisel 

Selle parameetriga saate määrata grupile edastatava SWITCH ON 
väärtuse. 

 

Seadistusvahemik: 0-99 või 255 

Vaikimisi: 255 Parameetri maht: 2 [baiti] 
 

27. SWITCH OFF väärtus vasakult-paremale viipe kasutamisel 

Selle parameetriga saate määrata grupile edastatava SWITCH OFF  
väärtuse. 

 

Seadistusvahemik: 0-99 või 255 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 2 [baiti] 
 

JADAVIIPED 

30. Jadaviipe õppimisrežiim 

Parameeter määaratakse Z-Wave kontrolleri poolt. Selle väärtuse 
muutmisel käivitub õppimisprotsess. 

 

 
MÄRKUS 

Jadaviipe korral ei saa 
kahte ühesugust viibet 
järjest kasutada. 

 
 

 
 

31. Jadaviibe 1 (SLOT 1) 

Jadaviipele määratud väärtus (vt lk 12). 
 

Seadistusvahemik: 0-1076 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 2 [baiti] 

32. Jadaviibe 2 (SLOT 2) 

Jadaviipele määratud väärtus (vt lk 12). 

MÄRKUS 

Parameetreid 31-36 
saab kasutada ka 
jadaviibete 
seadistamiseks (lk 12).  

 

Seadistusvahemik: 0-1076 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 2 [baiti] 

 

 

Seadistusvahemik: 0 – õppimisrežiim on välja lülitatud 

1-6 – õppimisreziim on grupile (SLOT) lubatud 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 1 [bait] 
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33. Jadaviibe 3 (SLOT 3) 

Jadaviipele määratud väärtus (vt lk 12). 
 

Seadistusvahemik: 0-1076 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 2 [baiti] 
 

34. Jadaviibe 4 (SLOT 4) 

Jadaviipele määratud väärtus (vt lk 12). 
 

Seadistusvahemik: 0-1076 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 2 [baiti] 
 

35. Jadaviibe 5 (SLOT 5) 

Jadaviipele määratud väärtus (vt lk 12). 
 

Seadistusvahemik: 0-1076 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 2 [baiti] 
 

36. Jadaviibe 6 (SLOT 6) 

Jadaviipele määratud väärtus (vt lk 12). 
 

Seadistusvahemik: 0-1076 

Vaikimisi: 0 Parameetri maht: 2 [baiti] 
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#13: Tehnilised andmed  
 
 
 
 
 

Toitepinge: 

Voolutarve:  

Toiteploki ühendus: 

Patarei tüüp: 

Vastavus direktiividele: 
 
 

 
Raadioprotokoll: 

Raadiosagedus: 

 
 

Tööraadius: 
 
 
 

Mõõdud: 

5V DC ja/või patareitoide 
 

< 60mA 
 

micro-USB 

4 x 1.5V AA 

EMC 2004/108/EC 
R&TTE 1999/5/EC 
RohS 2011/65/Eu 
LVD 2006/95/EC 

 

Z-Wave+ 
 

868.4 või 869.8 Mhz  Eu; 
908.4 või 916.0 Mhz  uS; 
921.4 või 919.8 Mhz  AnZ; 
869.0 Mhz Ru; 

 

Välistingimustes kuni 50m 
Siseruumides kuni 40m  
(sõltuvalt konstruktsioonidest) 
 

178 x 130 x 29 mm 
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#14: 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.  

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. 
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 • 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. 


