
KASUTUSJUHEND 
DIMMER 500W 

FGD – 211 v1.9 – v1.11 
 
FIBARO süsteemi kaugjuhitav Dimmer töötab neutraaljuhtmega elektrisüsteemis või ka ilma. Vt. 
Skeemidelt. 
 
Seade töötab Dimmerina: 
-tavalise hõõglambiga; 
-230V halogeenlambiga; 
-madalapingelise 12V halogeenlambiga (elektrooniliste trafodega); 
-dimmerdatava LED lambiga; 
-koos seadmega FGB001 võib kasutada iga dimmerdatava lambiga, mille koormus ei ületa 500W. 
 
Seade töötab lülitina: 
-kompaktpäevavalguslampidesga; 
-LED pirnidesga; 
-päevavalguslampides elektrooniliste stabilisaatorite ja enamike tavapäraste stabilisaatoritega; 
- koos seadmega FGB001 võib kasutada iga dimmerdatava lambiga, mille koormus ei ületa 500W. 
 
 

Tehnilised andmed 
Toide      110-240V ±10% 50/60Hz 
Väljundvõimsus     25-500 W (aktiivtakistusele – 230V) 
      10-250W (aktiivtakistusele – 110V) 
Kooskõlas EL standarditega   EN 55015 (raadiolainete interferents) 
      EN 60669-2-1 (kasutusturvalisus) 
Pingekaitse     2.5A 
Ülekuumenemisekaitse:   105°C 
Töötemperatuur    10 - 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; 

Raadilaine leviala    kuni 50m välitingimustes 
      Kuni 30m toatingimustes 
      (sõltub ehitise struktuurist) 
Suurus (pikkus x laius x kõrgus )   42 x 36 x 15 mm 
Elektrikulu     < 0,8W 
 
*Teiste takistuste korral ei ületa voolutugevus 1,5A 
 
 
 
 
 
 



 

Tehniline informatsioon 
 Juhitav nii FIBARO süsteemi seadmete kui ka teiste Z-Wave kontrolleritega. 

 Mikroprotsessori poolt juhitav 

 Tööelement: Türistor. 

 Sujuv käivitus.          

 Saab kasutada veksellülitina 

 Seadet saab juhtida tavalise On/off lüliti või vedrulülitiga 

ETTEVAATUST 
Elektrilöögi oht! Kõiki seadme parandustöid peab tegema kvalifitseeritud ja litsentsiga elektrik. 
Järgige riiklikke eeskirju. 

ETTEVAATUST 
Elektrilöögi oht! Isegi kui seade on välja lülitatud, võivad selle klemmid olla voolu all. Kõiki 
muudatustöid seadme ühendustes peab tegema siis, kui seade pole voolu all (lülitage kilbist kaitse 
välja).  

HOIATUS 
Nõutud koormuse ületamine (vt tehnilisi nõudeid) võib kahjustada nii vooluringi kui Dimmerit. 
Dimmer vajab töötamise ajal miinimumlaengut 25VA (FFGB001 seadme kasutamise puhul – 0.5VA) – 
ärge ühendage toidet ilma koormuseta. Dimmeriga võib ühendada ainult valgustusseadmeid. 
Ühendage ainult kooskõlas kasutusjuhendis oleva joonisega. Vale ühenduse korral võib tekkida oht 
tervisele, elule või materiaalsele kahjule.  

NÕUANDED 

 Ärge ühendage Dimmerit koormustega, mis ületavad soovitatud suurusi (vt tehnilisi 
andmeid). 

 

I  Üldine informatsioon Fibaro süsteemi kohta 
Fibaro on Z-Wave tehnoloogial põhinev juhtmevaba süsteem. Võrreldes teiste sarnaste 
süsteemidega, on Fibarol mitmeid eeliseid. Raadiosüsteemid tekitavad  ühenduse vastuvõtja ja saatja 
vahel, kuid raadiosignaali tugevust vähendavad paljud takistused (seinad, mööbel jne.) ning halvemal 
juhul seadmetevaheline andmeedastus katkeb. Fibaro süsteemi eeliseks on aga see, et peale selle, et 
süsteemis kasutatavad seadmed on saatjad ja vastuvõtjad, on nad ka signaali „paljundusaparaadid“. 
Kui otsest ühendust saatja ja  vastuvõtja vahel ei ole võimalik luua, tekitatakse ühendus läbi 
vahendavate seadmete. 
 
Fibaro on kahesuunaline juhtmevaba süsteem. See tähendab, et signaali mitte ainult ei saadeta 
vastuvõtjateni, vaid vastuvõtjad saadavad ka kinnituse, et signaal on vastu võetud. See toiming 
kinnitab nende staatust, kontrollides, kas nad on aktiivsed. Fibaro süsteemi ülekande turvalisus on 
võrreldav data bus juhtmetega süsteemiga. 
 
 
Fibaro töötab tasuta andmeedastuslainealas. Selle sagedus sõltub iga riigi individuaalsetest 
raadioregulatsioonidest. Igal Fibaro võrgustikul on unikaalne võrgu identifitseerimisnumber (kodu 
ID), tänu millele on võimalik ühes ehitises  kasutada samaaegselt mingite häireteta kahte või enamat 
iseseisvat süsteemi. 
 
Kuigi Z-Wave on üsna uus tehnoloogia, on see juba saanud peaaegu sama tuntuks kui Wi-Fi. Paljud 
tootjad erinevates tööstusharudes pakuvad tooteid, mis põhinevad Z-Wave tehonoloogial, garantee-
rides nende omavahelise ühilduvuse. See tähendab, et süsteem on avatud ja võib tulevikus jätkuvalt  
laieneda. Rohkem informatsiooni www.indome.ee 
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Fibaro loob dünaamilise võrgusüsteemi. Pärast Fibaro süsteemi sisse lülitamist edastavad süsteemis 
olevad seadmed automaatselt signaali ning süsteem määrab koheselt reaalajas kindlaks nende 
asukohad. 
 
Universaalne seinasisene Dimmer (edaspidi Dimmer) on loodud lampide sisse lülitamiseks ja 
hämardamiseks (vt tehnilisi andmeid), kasutades selleks raadiolaineid, juhtseadeeid ja lüliteid, mis on 
otseselt ühendatud Dimmeriga. Dimmer tunneb automaatselt ära ühendatud elektrilaengu, on 
kaitstud ülepinge ja lühise eest, töötab müratult ning omab sujuva stardi funktsiooni, mis võimaldab 
valgustitel põlema minna sujuvalt teatud aja jooksul (saab muuta põlema minemise aega) 
(päevavalguslampide jt. mittedimmerdatavate lampide puhul on võimalik ainult sisse/välja lülitamine 
ilma hämarduseta). 
 

Dimmeri kokkupanek 
 
Elektrilöögi oht!! 

1. Enne installeerimist olge kindel, et toitepinge on välja lülitatud. 
2. Ühendage Dimmer alloleva joonise järgi. 
3. Asetage kõik elemendid lülititoosi. 
4. Seadistage antenn (juhtnöörid järgnevad joonistele 1. ja 2.) 

                              
Joonis 1. Dimmeri ühendamine juhtmestikuga – 2-juhtmeline ühendus. 
 
 



                         
Joonis 2. Dimmeri ühendamine juhtmestikuga – 3-juhtmeline ühendus. 
 

JOONISE JUHEND: 
L – Faasijuhtme klemm 
N – Neutraaljuhtme klemm 
O – Dimmeri väljundiklemm (kontrollib ühendatud valgustusseadet või muud laengut) 
Sx – Dimmeriga ühendatud lüliti toiteallika klemm 
S2 – klemm klahvile nr.2 
S1 – klemm klahvile nr.1 (see lüliti võimaldab lisada seadet õppimisrežiimis z-wave võrku) 
B – teenindusnupp (seadmete lisamiseks või eemaldamiseks süsteemist) 

Märkus! 
Lüliti jaoks kasutatavate juhtmete pikkus ei tohiks ületada 20m. Klemmi „L“ võib kasutada ka lüliti 
ühendamiseks vooluvõrku; Võib kontrollida ka mõnda teist faasijuhet peale „L“ klemmi külge 
ühendatud faasi. 

Nõuanded antenni seadistamiseks: 
Aseta antenn metallist esemetest nii kaugele kui võimalik, et vältida signaali segamist. 
Metallpinnad antenni lähiümbruses (metalluksed, metallkarbid jms) võivad halvendada signaali 
leviala. 
Ära lõika/lühenda antenni – selle pikkus on kooskõlas lainealaga, milles süsteem töötab. 
 

 
Märkus! 
S1 klemmiga ühendatud lüliti on pealüliti, mis aktiveerib Dimmeri põhifunktsioonid (tulede 
sisse/väljalülitamise, hämardamise) ja algab õpperežiimiga. S2 klemmiga ühendatud lüliti on 
valikuline lüliti ning selle vajutamine ilma seadistusi muutmata ei mõjuta seadmeid. 
 
SÕNASTIK: 

 Lisamine – võimaldab kasutajal lisada uut seadet Fibaro süsteemi (HC2). 

 Eemaldamine – eemaldab seadmeid Fibaro raadiosüsteemist. 

 Ühildamine – võimaldab kontrollida Fibaro süsteemi seadmeid. 

 Mitme kanali ühildamine – võimaldab kontrollida teisi Fibaro seadmeid omavahel. 

 
 
 



 
III Dimmeri aktiveerimine 

1. Dimmeri installimine 
SAMM 1 
Ühendage seade joonise järgi juhtmestikuga (joonistel 1 ja 2). Lülitage sisse vooluvõrgu pinge 
230V. 
 
[Dimmeri lisamine/eemaldamine Z-Wave võrgustikku.] 
 
SAMM 2 
Dimmer peab olema asetatud HC2 juhtseadme leviulatusse, sest lisamisrežiim vajab otsest sidet 
juhtseadmega. 
 
SAMM 3 
Identifitseerige klahv nr 1, mis lülitab sisse tule (tavalise lüliti puhul vt märkus II). 
 
SAMM 4 
Lülitage HC2 juhtseade lisamise/eemaldamise režiimi (vt kasutusjuhendist). 
 
SAMM 5 
Vajutage kiirelt 3 korda järjest lülitit, mis on ühendatud S1 klemmiga või lülitit B, mis asub 
dimmeri korpuses. Seejärel dimmer lülitub lisamise/eemaldamise režiimi. Tavalise lüliti puhul 
sooritage 3 lülitust. 

HOIATUS! 
Dimmer katkestab „õppimisrežiimi“ pärast klahv nr 1-e ühekordset vajutamist. Seepärast ei lisata 
seadmeid võrku kui vajutada klahv 1-te neli korda,. 

HOIATUS! 
Dimmer on vaikimisi seatud töötama vedrulülititega (nt ühepolaarsed lülitid või uksekella lülitid). 
Kui ühendate dimmerit võrku tavaliste lülititega, jälgige, et kõik lüliti ühendused oleksid avatud 
(väljalülitatud), sest nende sulgemisega kaasneb lüliti aktiveerimine ning see takistab seadme 
lisamist võrgustikku. 

Tavaliste lülitite puhul on soovitatav lülitada seade lisamise/eemaldamise režiimi, kasutades 
teenindusnuppu B. 
 
 
SAMM 6 
Juhtseade näitab, et seade on õigesti lisatud võrgustikku (vt HC2 kasutusjuhendit). 
 
2. Dimmeri lähtestamine 
Dimmer võimaldab 3 erinevat lähtestamist. 
 
Meetod I : Lähtestage dimmer, kasutades selleks dimmeri eemaldamist Z-Wave võrgustikust. 
Selle jaoks kasutatakse juhtseadet, millel on võimalus lisada/eemaldada seadmeid Z-Wave 
võrgustikust (vt HC2 kasutusjuhendit). Juhtseade ei pea kuuluma võrgustikku, kuhu kuulub 
eemaldatav seade. 
 
Meetod II : Peale Dimmeri ühendamist vooluvõrku, saab kasutaja 5 sek jooksul muuta seadeid, 
vajutades üks kord klahvile nr 1 (S1) ja seejärel hoides sees klahvi nr 2 (S2).   
 



Meetod III : Lähtestage dimmer, hoides 3 sekundit all klahvi B. Eelnevalt ühendage dimmer 
vooluvõrku. 
 
 
 
3. Dimmeri kontrollimine lülitiga 
 
Vedrulüliti (peale lüliti vabastamist lükkab vedru automaatselt klahvi tagasi ja katkestab lüliti 
ühenduse). 
 
Tulede sisse/välja lülitamine: Vajutage lülitit, mis on ühendatud S1 sisendisse 1x. Dimmer 
aktiveerub alati viimase heleduseastme järgi. Tulede helendamine/hämardamine: hoidke all S1 
sisendisse ühendatud lülitit. 

MÄRKUS 
Kui klahv on allavajutatud, saavutab dimmer alati piirväärtuse 1% või 100%. 

MÄRKUS 
Kui ühte klahvidest hoida all (valguse intensiivsuse sujuvaks muutmiseks), siis teine klahv ei reageeri 
vajutusele. 

 Tule täielikuks väljalülitamine (100%): klahvi nr 1 kiire topeltvajutus. Dimmer seadistab 
laengu 100%-le ning eelnev seadistus lähtestatakse. 
 

Tavaline lüliti (töötab kahekohalise lülitina, puudub vedru, mis lükkaks lüliti tagasi 
algasendisse). 
 

 Tule sisse/väljalülitamine: klahvi nr 1 vajutus teise asendisse. Dimmer aktiveeritakse alati 
eelnevalt seadistatud heledusel. 

 Tule 100%-line sisselülitamine: klahvi nr 1 kiire topeltvajutus (muutke lüliti asendit 2 korda).  

MÄRKUS 
Klahvi nr 2 võib määrata teiste seadmetega (vt ühildamine). 

 
4. Dimmeri kontrollimine kasutades käsklust KÕIK SISSE/KÕIK VÄLJA. 
 
Dimmer reageerib käsklustele KÕIK SISSE/KÕIK VÄLJA, mis võivad olla saadetud HC2 või mõne 
teise süsteemi kuuluva juhtseadme poolt. KÕIK SISSE/KÕIK VÄLJA käsklused on tavaliselt 
rakendatud kaugjuhtimise teel, kasutades selleks Z-Wave protokolli. Neid kasutatakse käskluste 
väljastamiseks kogu süsteemile. 
 
Vaikimisi mõlemaid käske vastu ei võeta. Seadistusi on võimalik muuta, sisestades sobiva 
väärtuse konfiguratsiooniregistrisse nr 1 (vt konfiguratsiooniregister). Sel viisil on kasutajal 
võimalik kindlaks määrata, millistele käsklustele peab seade reageerima. 
 
5. Dimmeri kontrollimine kasutades Fibaro süsteemi peajuhtseadet (HC2). 
 
Peale dimmeri lisamist võrgustikku, kujutatakse seda Fibaro juhtseades järgneva ikoonina: 
 



 
Joonis 3. Dimmeri ikoon HC2-e juhtseadmel. 
 
Hämardamist/helendamist saab reguleerida liigutades liugurit. Dimmeri hetkestaatus on 
näidatud tulpdiagrammil. 
Seadme sisse/väljalülitamine: SISSE ja VÄLJA ikoone kasutatakse täielikuks 
hämardamiseks/helendamiseks. 
 
 
 

IV Ühildamine 
 
Ühildamine võimaldab dimmeril kontrollida otseselt teist Z-Wave võrgustikku kuuluvat seadet (nt 
teist dimmerit). 

MÄRKUS 
Ühildamine võimaldab süsteemil edastada otsekäsklusi erinevate seadmete vahel. Peajuhtseade 
ei võta sellest infoedastusest osa. 

Dimmer võimaldab kolme eri grupi ühildumist. 
1. grupp on määratud klahvile nr 1. 
2. grupp on määratud klahvile nr 2. 
3. grupp juhtseadmetele nagu HC2, oleku teavitamiseks. 

 
Dimmer võimaldab kasutajal kontrollida kuni 5 erinevat seadet ning 5 mitmekanalist seadet grupis 1. 
ja 2.  
Grupil 3 on ainult üks väli. Esimene väli igas grupis on reserveeritud võrgu juhtseadmele. 
 

Ühildamiseks (kasutades HC2 juhtseadet) vajutage seadme valikutes järgnevale ikoonile:  
 
Valige „seadme valikud“. Seejärel määrake kindlaks, millist gruppi ja mis seadet soovite ühildada. 
Seadmetelt olulise info saatmine ühildatavatele gruppidele võib võtta paar minutit. 

MÄRKUS 
Kui seade saadab juhtkäske ning klahvi vajutatakse uuesti, siis hetkel saadetav käsklus katkeb ning 
see asendatakse uue käsklusega. 

 



FGD211 dimmer toetab mitmekanaliliste seadmetega koostööd. Mitmekanalilised seadmed on 
seadmed, mis sisaldavad kahte või enamat vooluringi ühes tootes. 
 

V Konfiguratsioon 
Järgnevad seadistused on kättesaadavad Fibaro HC2 kasutajaliidesest.  
 
Dimmeri konfigureerimiseks (kasutades Fibaro juhtseadet HC2) minge seadme valikutesse, vajutades 

järgnevale ikoonile:  
 
Valige „seadme valikud“. 

 
Parameeter nr 1 – Funktsioonide KÕIK SISSE/KÕIK VÄLJA aktiveerimine/deaktiveerimine. 
Vaikimisi väärtus: 225. 
 
Saadaolevad konfiguratsiooni parameetrid: 
225 – KÕIK SISSE aktiivne, KÕIK VÄLJA aktiivne. 
0 – KÕIK SISSE pole aktiivne, KÕIK VÄLJA pole aktiivne. 
1 – KÕIK SISSE pole aktiivne, KÕIK VÄLJA aktiivne. 
2 – KÕIK SISSE aktiivne, KÕIK VÄLJA pole aktiivne. 
 

 
Parameeter nr 6 – Esimesse ühildumise gruppi määratud (klahv 1) seadmetele käskluste saatmine. 
Vaikimisi väärtus: 0. 
 
Saadaolevad konfiguratsiooni parameetrid: 
0 – käsklused saadetakse, kui seade on sisse- ja väljalülitatud. 
1 – käsklused saadetakse, kui seade on väljalülitatud. Seadme sisselülimine ei edasta käsklusi. Klahvi 
topeltvajutus saadab „lülita sisse“ käskluse, dimmerid mäletavad eelmist salvestatud olekut (nt 50% 
heledust). 
2 – käsklused saadetakse, kui seade on väljalülitatud. Seadme sisselülimine ei edasta käsklusi. Klahvi 
topeltvajutus saadab „lülita sisse“ käskluse ning dimmerid on seadistatud 100%-lisele heledusele. 
 
MÄRKUS: Parameetri 15 väärtus peab olema seadistatud 1-le, et see töötaks õigesti. See aktiveerib 
topeltvajutuse funktsiooni – dimmeri/ruloo mooduli kontrollimise. 
 

 
Parameeter nr 7 – Seadme oleku kontrollimine enne käskluse saatmist klahviga nr 2. 
Vaikimisi väärtus: 1 
 
Saadaolevad konfiguratsiooni parameetrid: 
0 – seadme olekut ei kontrollita. 
1 – seadme olekut kontrollitakse. 
 
Info: Klahv nr 2 ei esinda ühtegi ühildatud seadmete grupi alla määratud füüsilist seadet (teist lampi 
vms). Selline funktsionaalsus välistab seadmete mittereageerimise klahv nr 2 järjestikusel vajutamisel 
ühildatud seadmetele, nende hetkestaatuse kontrollimiseks.  
 
Enne käskluse saatmist klahvilt nr 2, seadme olekut ei kontrollita juhul, kui on aktiveeritud 
ruloomooduli valik parameetril 14 (väärtus 2). 
 



Kui seadme olekut soovitakse kontrollida enne selle ühildamist siis parameeter 19 peaks olema 
seadistatud väärtusele 0. 
 

 
Parameeter nr 8 – Hämardusastme protsendi automaatne kontrollimine. 
Vaikimisi väärtus: 1. 
 
Parameetrite muutmine vahemikus 1-99. 
 

 
Parameeter nr 9 – Dimmeri hämardusastmete manuaalse muutmise aeg. 
Vaikimisi väärtus: 5. 
 
Parameetrite muutmine vahemikus 1-255 (10ms – 2.5s). 
 

Parameeter nr 10 – Dimmeri hämardusastmete automaatselt muutmise aeg. 
Vaikimisi väärtus: 1. 
 
Parameetrite muutmine vahemikus 0-255 (0ms – 2.5s). 
0 – see väärtus ei lase valgustugevust muuta sujuvalt. 
 
MÄRKUS. Väärtus 0 on vajalik induktiivsete ja mahtuvuslike seadmete jaoks, mis ei ole sobilikud 
hämarduseks (nt päevavalguslambid, mootorid jne). 
 

 
Parameeter nr 11 – Hämardusastme protsent manuaalse muutmisega. 
Vaikimisi väärtus: 1. 
 
Parameetrite muutmine vahemikus 1-99. 
 

 
Parameeter nr 12 – Maksimaalne dimmeri taseme kontrollimine. 
Vaikimisi väärtus: 99. 
 
Parameetrite muutmine vahemikus 2-99. 

 
Parameeter nr 13 – Dimmeri minimaalse taseme kontrollimine. 
Vaikimisi väärtus: 2. 
 
Parameetrite muutmine vahemikus 1-98. 
 



 
 
...     reaalne skaala. 
----   kasutajale kättesaadav skaala. 
 
MÄRKUS. Maksimaalne tase ei või olla madalamal kui minimaalne tase. 
 
Soovitatavad väärtused parameetritele 12 ja 13 (max ja min tasemel) on järgmistele seadmetele: 

 Vahelduvvoolu mootorid AC [min 60%, max 99%] 

 Päevavalguslambid, luminestsentslambid, LED-lambid [min 98%, max 99%] 
[Parameeter 10 seadistatud 0-le] 
 

 
Parameeter nr 14 – Lüliti tüüp. Vali tavalise lüliti ja lühiajalise lüliti vahel. 
Vaikimisi väärtus: 0. 
 
Saadaolevadd valikud: 
0 – lühiajaline lüliti. 
1 – tavaline lüliti. 
2 – Ruloo lüliti (ÜLES/ALLA) – kaks lüliti klahvi juhivad dimmerit. 
 

 
Parameeter nr 15 – Topeltvajutuse valik (valguse seadistamine 100%-le). 
Vaikimisi väärtus: 1. 
 
Saadaolevad konfiguratsioonimäärajad: 
0 – topeltvajutus keelatud. 
1 – topeltvajutus lubatud. 
 
* Topeltvajutus lubatud tähendab, et dimmeri väärtus seadistatakse 100% peale kui teete lülitiga 
kiire topeltvajutuse. 

 
 
 
 
 



Parameeter nr 16 – Seadme oleku salvestamine pärast voolukatkestust. Dimmer naaseb samale 
positsioonile, kus ta oli enne voolukatkestust. 
Vaikimisi väärtus: 1. 
 
Parameetri muutmise võimalused: 
 
0 – Dimmer ei salvesta olekut peale voolukatkestust ning jääb väljalülitatuks. 
1 – Dimmer salvestab oma oleku enne voolukatkestust. 

Parameeter nr 17 – 3-astmelise lüliti funktsioon, mis tagab võimaluse dubleerida klahv nr 1-te. 
Dimmer võib kontrollida kahte tavalist lülitit või lõpmatu arvu vedrulüliteid. 
Vaikimisi väärtus: 0. 
 
Parameetri muutmise võimalused: 
 
0 – 3-astmelise lüliti funktsioon on keelatud. 
1 – 3-astmelise lüliti funktsioon on lubatud. 
 

 
Parameeter nr 18 – Ühildatud seadmete valgustasemete sünkroonimise funktsioon. Dimmer leiab 
ühildatud seadmete asukohad ning dimmerdades üht, dimmerdatakse ka teisi. 
Vaikimisi väärtus: 0. 
 
Parameetri muutmise võimalused: 
 
0 – funktsioon keelatud. 
1 – funktsioon lubatud. 
 

 
Parameeter nr 19 – Määrab kahesüsteemse lüliti (tavalise on/off lüliti) oleku seadme olekusse. 
Vaikimisi väärtus: 0. 
 
Saadaolevad konfiguratsiooni parameetrid: 
0 – [Sees/Väljas] seade muudab olekut kui klahvi staatus muutub. 
1 – Seadme olek sõltub klahvi olekust: SEES, kui klahv on SEES, VÄLJAS, kui klahv on VÄLJAS. 
 
Info: Kaugjuhtimine Fibaro süsteemi poolt on endiselt võimalik. See funktsioon on kasulik, kui soovite 
näha väliste seadete olekut. 
 

 
Parameeter nr 30 – Igat tüüpi alarm (üldine alarm, üleujutuse alarm, suitsualarm: CO, CO2, 
temperatuurialarm). 
Vaikimisi väärtus: 3 ALARM VILGUB 
 
0 – DEAKTIVEERIMINE – seade ei reageeri häire käsklustele. 
1 – ALARM DIMMER SEES – seade lülitab end sisse pärast alarmi avastamist. 
2 – ALARM DIMMER VÄLJAS – seade lülitab end välja pärast alarmi avastamist. 
3 – ALARM VILGUB – seade muudab perioodiliselt enda olekut vastupidiseks, kui avastab alarmi 10 
min jooksul. 
 

 
 



Parameeter nr 39 – Aktiivne alarmi vilkumise aeg. 
Vaikimisi väärtus: 600. 
 
Saadaolevad konfiguratsiooni parameetrid: [1-65535][ms]. 
 

 
Parameeter nr 40 – Dimmeri taseme värskendamine ilma lülitit sisestamata. 
Saadaolevad seaded: 1-99. 
Parameetri väärtus muutub olenevalt hämardusastmele. 
 

 
Parameeter nr 41 – stseenide aktiveerimise funktsioon. 
Vaikimisi väärtus: 0. 
 
Võimalikud parameetri seaded: 
 
0 – funktsioon deaktiveeritud. 
1 – funktsioon aktiveeritud. 
Seade pakub võimalust saata käsklusi, mis aktiveerivad erinevaid stseene. Informatsioon saadetakse 
seadmetele, mis on määratud ühildumisgruppi nr 3. Juhtseadmed nagu HC2 on võimelised 
tõlgendama selliseid käsklusi ning neile tuginedes aktiveerima stseene, millele on määratud 
spetsiaalne stseeni ID. Kasutaja võib suurendada S1 ja S2 sisendiga ühendatud lüliti funktsionaalsust, 
eristades sisenditega ühendatud klahvide tegevusi. Näiteks: topeltvajutus aktiveeriks stseeni „Head 
ööd“ ning kolmekordne vajutus aktiveeriks stseeni „Hommik“. 
 
Stseeni ID on kindlaks määratud järgmiselt: 
 
Ajutine lüliti 
(parameeter 14 seatud 0-le): 
 
Sisend S1: 
Klahvi all hoides ID 12 (juhul kui olete määranud dimmeri ruloo lülitiks, pole see võimalus aktiivne) 
Klahvi vabastades ID 13 
Topeltvajutus ID 14 (oleneb parameeter 15 väärtusest – 1 = topeltvajutus on aktiivne) 
Kolmekordne vajutus ID 15 
Üks vajutus ID 16 
 
Sisend S2: 
Klahvi all hoides ID 22 (juhul kui olete määranud dimmeri ruloo lülitiks, pole see võimalus aktiivne) 
Klahvi vabastades ID 23 
Topeltvajutus ID 24 (oleneb parameeter 15 väärtusest – 1 = topeltvajutus on aktiivne) (juhul kui olete 
määranud dimmeri ruloo lülitiks, pole see võimalus aktiivne) 
Kolmekordne vajutus ID 25 
Üks vajutus ID 26 
 
 
Tavaline lüliti (parameeter 14 seatud 1-le): 
 
Sisend S1: 
Klahvi all hoides ID 12 
Klahvi vabastades ID 13 



Topeltvajutus ID 14 
(oleneb parameeter 15 väärtusest – 1 = topeltvajutus on aktiivne) 
Kolmekordne vajutus ID 15 
Kui parameeter nr 19 on seatud 0-le: saadetakse üks vajutus ID16  
 
Kui parameeter nr 19 on seatud 1-le, saadetakse järgnevad ID-d: 
Sisse lülitamine ID 10 
Välja lülitamine ID 11 
 
Sisend S2: 
 
Klahvi all hoides ID 22 
Klahvi vabastades ID 23 
Topeltvajutus ID 24 
(oleneb parameeter 15 väärtusest – 1 = topeltvajutus on aktiivne) 
Kolmekordne vajutus ID 25 
Kui parameeter nr 19 on seatud 0-le (vaikimisi), siis ühe vajutusega saadetakse ID 26. 
Kui parameeter nr 19 on seatud 1-le, saadetakse järgnevad ID-d: 
Sisse lülitamine ID 20 
Välja lülitamine ID 21 
  
 
Ruloo lüliti (parameeter 14 seatud 2-le): 
 
Sisend S1, tule sisse lülitamine: 
Sisse lülitamine ID 10 
Topeltvajutus ID 14 (oleneb parameeter 15 väärtusest – 1 = topeltvajutuse funktsioon) 
Kolmekordne vajutus ID 15 
Helendamine ID 17 
Klahvi vabastamine ID 13 
 
Sisend S2, tule välja lülitamine: 
Välja lülitamine ID 11 
Kolmekordne vajutus ID 25 
Hämardamine ID 18 
Klahvi vabastamine ID 13 
 

 
EDASIJÕUDNUD FUNKTSIOON 
Parameeter nr 20 – Impulssi pikkuse muutmist kontrolliv funktsioon. 
Vaikimisi väärtus: 110 50Hz puhul või 101 60HZ puhul. 
 

 
Parameetri muutmise võimalused 100-170. 



 
See funktsioon võimaldab vähendada Dimmeri miinimumtaset, suurendades kontrolliimpulssi. 
Miinimumtaseme muutmisel võib kasutaja täielikult hämardada LED lampe. Kuid mitte kõigil müügil 
olevatel LED lampidel pole hämardamise võimalust. 
 
HOIATUS! 
Vale funktsiooni seadistus võib põhjustada Dimmeri väärtoimimist. 
 
 
 

VI Lisafunktsioonid 
 
Häire käskluste kontrollimine 
 
Fibaro süsteem võimaldab kasutajal kindlaks määrata seadmete vastused alarmsituatsioonidele 
(vastus ALARM_REPORT ja SENSOR_ALARM_REPORT). Fibaro dimmer vastab järgnevat tüüpi 
alarmidele: 

 Üldotstarbeline alarm – ÜLDOTSTARBELINE ALARM [0x00] 

 Suitsualarm – ALARM CO2 [0x02], ALARM CO [0x01], ALARM SUITS [0x03] 

 Üleujutusalarm – ALARM VESI [0x05] 

 Temperatuurialarm – ALARM KUUMUS [0x04] 
 
Alarmi info saadetakse seadmete poolt, mis on süsteemi andurid (nt üleujutusandurid, 
suitsudetektorid, liikumisandurid jne). 
 
Pärast käskluse kättesaamist võib seade vastata järgnevatel viisidel (seadeid saab muuta 
konfiguratsiooni parameetrites, vt paragrahv V Konfiguratsioon): 
 

 0 – DEAKTIVEERIMINE – seade ei vasta häire käsklustele 

 1 – ALARM SEES – seade lülitub sisse peale alarmi avastamist. 

 2 – ALARM VÄLJAS – seade lülitub välja peale alarmi avastamist. 

 3 – ALARM VILGUB – pärast alarmi avastamist, muudab seade perioodiliselt oma olekut 
vastupidiseks (tuled sisse/välja vaheldumisi). 

 

VII Dimmeri juhtimine 
 
Dimmerit võib juhtida kasutades järgnevaid reguleerijaid: 

- Iga juhtseade, mis on süsteemiga ühtesobiv (nt HC2 juhtseade). 
- Mobiiltelefon (nt iPhone jt vastavat tarkvara omavad telefonid). 
- Tahvelarvuti (nt iPad). 
- PC, kasutades veebibrauserit. 
- Sisenditega S1 ja S2 ühendatud lülitid. 
- Teenindusnupp B, mis asub dimmeri korpuses (aktiveerib õppimisrežiimi). 

 
 

 
 
 



VIII Tegutsemine talitlushäirete korral 
 
Seade ei vasta eelnevalt programmeeritud saatjale: 

 Kontrollige, et seadmetevaheline maksimumulatus poleks ületatud ning signaali levikut ei 
takista ükski metallist pind.  

 Kontrollige, et seade ei oleks programmeerimise režiimis või korrake 
programmeerimisprotsessi. 

 
 
 
 

IX  Garantiitingimused 
 
 
1. Garantii eest vastutab tootja FIBAR GROUP Sp. S o.o. (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 garantii- 
taotluse 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  

http://www.indome.ee/


          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. 

 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.  


