
A bekapcsoláshoz csatlakoztassa az eszközt a hálózati áramforráshoz, illetve otthoni,
számítógépes hálózatához egy szabványos LAN kábellel, a lenti ábrákon található módon 

1. Csavarozza le a hátlapot. 

3. Csatlakoztassa a tápkábelt és a LAN hálózati csatlakozót

2. Vegye le a hátlapot

 

FIGYELEM! Sose kapcsolja be a Home Center 2-t,
a RECOVERY Pendrive nélkül. Ne távolítsa el a pendrivot!

Fibaro Home Center 2 beüzemelési útmutató 



POWER
- Nyomja meg a bekapcsoláshoz

- Működés közben nyomja meg egyszer
  a reseteléshez.

  -  Tartsa lenyomva 10 másodpercig a HC2
     kikapcsolásához 

Előlapi LED jelzőfények Hátlapi kezelőgombok

POWER – HC2 bekapcsolva 

LAN – HC2 csatlakozik a helyi hálózathoz

INTERNET - HC2 csatlakozik az internetre

Z-WAVE – Z-Wave kommunikáció folyamatban

RECOVERY – Helyreállítási mód aktiválva 

UPDATE  - Új szoftververzió érhető el 

SERVICE – Szoftverfrissítés folyamatban

LEARN MODE / Tanuló mód
-Nyomja meg egyszer tanuló módba lépéshez,
ha új eszközt akar hozzáadni. 
-Nyomja meg kétszer tanuló módba lépéshez,
 ha egy eszközt törölni szeretne. 
-Tartsa lenyomva néhány másodpercig az
 alapértelmezett IP cím visszaállításához: 

192.168.81.1*
RECOVERY / Visszaállítási mód 

*Megjegyzés: az IP cím visszaállítása után
 a routerrel a kapcsolat megszakadhat.

További információért látogasson el www.fibaro.com oldalra.

Indítsa el a Home Center 2-t a POWER gomb
egyszeri megnyomásával. 
Az eszköz elindulása (boot), kb. 2 percet
 vesz igénybe.

Csatlakoztassa az áramforráshoz a hálózati adaptert.
A LAN kábel másik végét csatlakoztassa
otthoni routeréhez. 

5. HC2 bekapcsolása

4. HC2 csatlakoztatás

Indítsa el a Fibaro Finder programot és kattintson
 a Refresh gombra. A listában megjelennek a
hálózaton elérhető Fibaro központi egységek.
Kattinson a Connect gombra.

A megnyíló böngésző ablakban, a bejelentkező oldalon
adja meg a felhasználónevet és jelszót.

Felhasználónév: admin
Jelszó: admin

6. Belépés a HC2-be

POWER

LEARN MODE (tanuló mód)
Lassú villogás: új eszköz hozzáadása
Villogás: eszköz eltávolítása a Z-Wave hálózatból
Gyors villogás: eszköz hozzáadása/eltávolítása
 folyamatban

-Szüntesse meg a HC2-t az áramforrását. 
-Tartsa lenyomva a LEARN MODE gombot, 
miközben újra áram alá helyezi a készüléket.
Ezután elengedheti a gombot, az eszköz
 visszaállítási módba lépett.

Töltse le a www.fibaro.com oldalról
a Fibaro Finder programot, mely
 automatikusan megtalálja majd
 a hálózaton, a Home Center 2-t.

http://www.fibaro.com/
http://www.fibaro.com/
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