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FIBARO rendszer távvezérelt relékapcsoló fali csatlakozódobozba, 
fali dugaljba vagy oda, ahol 3kW teljesítmény meg nem haladó, 
bármilyen típusú vevőegység  vezérlésére van szükségünk.

Minden olyan rendszerbe is jelet küldhetünk, amelyet integrálni 
szeretnénk a Fibaro rendszerrel.

Az eszköz funkcionalitása függhet az Ön által használt rendszer 
tulajdonságaitól.

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség:

Szimpla AC kimenet 
maximális terhelési árama:

Rádiójel erőssége: 

Szimpla DC kimenet 
maximális terhelési árama:

Kompatibilitás EU 
irányelvekkel:

Munkahőmérséklet:

Telepítés csatlakozódobozba:
 
Rádió protokoll:

Frekvencia:

Hatótávolság:

Méret (hosszúság x 
szélesség x magasság):  

Energiafogyasztás:

110 - 230 V ±10% 50/60Hz
24-60V DC ±10%

16A / 230V 50/60Hz 

1mW

10A / 30V

R&TTE 1999/5/WE
LVD 2006/95/WE
EMC 2004/108/WE
RoHS2 2011/65/UE 

0 - 40 °C

Ø ≥ 50mm

Z-Wave

868,4 MHz EU;
908,4 MHz US;
921,4 MHz ANZ;
869,2 MHz RU;

max 50 m nyílt területen
max 30 m épületekben 
(az építőanyagoktól függően)

42 x 37 x 17 mm

< 0,8W

*Rezisztív terheléstől eltérő terhelés esetén figyelembe kell venni a 
cosΦ együttható értékét és szükség esetén névlegesnél kisebb 
terhelést alkalmazni.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
RELAY SWITCH 3kW
FGS-211-HU-A-v1.03

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

• Vezérlés a FIBARO rendszer készülékeivel vagy bármely   
 Z-Wave vezérlőről.
• Mikroprocesszoros vezérlés.
• Végrehajtó elemek: relék.
• A készülék együttműködik a mono-stabil és a bistabil   
 kapcsolókkal.

VESZÉLY
Halálos áramütés veszélye! A készülék 
beszerelésével kapcsolatos minden munkálatot 
megfelelő szakképesítéssel rendelkező 
szakemberre kell bízni. Betartani a vonatkozó 
jogszabályokat.

VESZÉLY
Halálos áramütés veszélye. A csatlakozások 
konfigurációjának a változtatására vagy a terhelés 
módosítására irányuló mindenféle munkálatot 
minden esetben kikapcsolt biztosítékkal, lekapcsolt 
hálózati tápfeszültség mellett szabad végrehajtani.

I ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A FIBARO RENDSZERRŐL

i

A FIBARO további vezetékeket nem igénylő, Z-Wave technológián 
alapuló otthoni automatika rendszer. A FIBARO számos előnyt 
biztosít a hasonló rendszerekhez képest. Általánosságban véve a 
rádiórendszerek közvetlen kapcsolatot teremtenek a vevőegység 
és az adóegység között. A rádiójel erősségét minden útjába eső 
akadály gyengíti (a lakásban a falak, bútorok stb.). Legrosszabb 
esetben a rádiójel nem teljesíti a funkcióit. A Fibaro Rendszer 
előnye, hogy a készülékek amellett, hogy vevőegység és jeladó 
egység egyben, jel „sokszorosító” szerepét is betölti. Amennyiben 
nem lehet felállítani a közvetlen csatlakozási utat a jeladó és a 
vevőegység között, a kapcsolat más, adatátvitelben közvetítő 
berendezések felhasználásával kerülhet megvalósításra.

A FIBARO egy kétirányú vezeték nélküli rendszer. Ez azt jelenti, 
hogy a jel nem csak elküldésre kerül a vevőegységekhez, de a 
vevőegységek emellett visszaigazolják a jelek fogadását. Ezzel 
együtt visszaigazolják az állapotukat, amelynek köszönhetően 
megállapíthatjuk, hogy a készülék valóban be lett-e kapcsolva. A 
FIBARO Rendszer adatátvitelének a biztonsága hasonló a 
vezetékes rendszerekkel.

A FIBARO ingyenes adatátviteli sávban üzemel 868,4 MHz 
frekvencián. Mindegyik FIBARO hálózat saját egyedi hálózat 
azonosító számmal rendelkezik (home ID). Ezért fennáll a 
lehetőség egy épületben két vagy több független rendszer 
interferenciamentes együttműködésére.

Ugyan a Z-Wave egy új technológia, a Wi-Fi-hez hasonlóan 
hivatalosan érvényes szabvánnyá vált. Számos gyártó ajánlja 
különböző ágazatokban a Z-Wave technológián alapuló 
megoldásokat és ezek egymással kompatibilisek. Ez azt 
eredményezi, hogy a rendszernek van jövője és további fejlődésre 
ad lehetőséget. További információkat a www.fibaro.com honlapján 
találhat.

A FIBARO dinamikus hálózati szerkezetet alkot. A bekapcsolás 
pillanatától kezdve, a FIBARO Rendszer egyes készülékeinek a 
fekvése automatikusan frissül, valós időben, „mesh” hálózatban 
üzemelő állapotok megerősítésével.

A csatlakozódobozba szerelt Relékapcsolót a továbbiakban Fibaro 
Kapcsolónak nevezzük. Ezzel a Kapcsolóval tudjuk kikapcsolni és 
bekapcsolni a csatlakozókba kapcsolt készülékeket rádióhullámok, 
vezérlők és közvetlenül a Fibaró Kapcsolóra csatlakoztatott 
Kapcsoló segítségével.

Útmutatók
• Ne csatlakoztasson a készülékre ajánlottnál 
magasabb terhelést.
• Csak az útmutatóban megjelölt ábra szerint 
csatlakoztatni. A hibás csatlakoztatás veszélyt 
okozhat.

Halálos áramütés veszélye.

II FIBARO KAPCSOLÓ BESZERELÉSE

1. A beszerelés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy   
 lekapcsolta a hálózati tápfeszültséget.

2. Csatlakoztassa a Fibaro Kapcsolót a ábra alapján.

3. Helyezze be a Fibaro Kapcsolót a csatlakozódobozba.

4. Helyezze el az antennát (az útmutatók a sémák alatt   
 találhatók)

Szimpla Kapcsoló – tápfeszültséggel táplált opció.

1. ábra Fibaro Kapcsoló csatlakoztatásának elektromos sémája.
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Szimpla Kapcsoló – 24VDC feszültséges opció.

Dupla Kapcsoló – tápfeszültséggel táplált opció.

Dupla Kapcsoló – 24VDC feszültséges opció.

JELMAGYARÁZAT:
N - nulla vezető csatlakozó
L - fázisvezető csatlakozó
I - vevőegység bemeneti csatlakozó
O - vevőegység kimeneti csatlakozó
S2 - 2 sz. billentyű csatlakozó
S1 - 1 sz. billentyű csatlakozó (opció a készülék betanulási módba 
kapcsolásához) 
B - szervizgomb (készülék hozzáadása és eltávolítása a 
hálózatról)

FIGYELEM
A készülék süllyesztett csatlakozódobozba 
szerelhető és csak a biztonsági szabványokat 
teljesítő elektromos csatlakozókkal működik 
együtt.

i

A készülék tartóssága az alkalmazott terheléstől 
függ. A 16A rezisztív terhelésnél (izzók, stb.) ez 
200 000 kapcsolási ciklust jelent. Amennyiben ez 
indukciós terhelés, pl. fénycső cosφ = 0.6 
körülbelül 12A kell csökkenteni az áramot, hogy a 
készülék sokáig megbízhatóan működjön.

i

Az antennát fém elemektől (csatlakozó vezetékek, 
gyűrűs konzolok stb.) lehetőleg nagy távolságban 
kell vezetni, hogy elkerülje a rádiójel zavarását.i
A közvetlen környezetben található fémfelületek 
(pl. süllyesztett fémdobozok, fém takaró lécek) 
gyengíthetik a vételi képességen, csökkentik a 
készülék hatótávolságát!

i
Nem szabad levágni, meghajlítani vagy lerövidíteni 
az antennát. Az antenna hossza ideálisan passzol 
a sávhoz, amelyben a rendszer üzemel.i
FIGYELEM
Csak az S1 csatlakozóra kapcsolt kapcsoló és a B 
szervizgomb indítja el a készülék betanulási 
folyamatát (Include/Exclude).i

ANTENNA LEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓK:

FOGALOMTÁR:
                                                                                                                               
•  INCLUSION (Hozzáadás) - a készülék Node Info keretet küld, 
amely hozzáadhatja a Fibaro rendszerhez (Home Center).

• EXCLUSION (Eltávolítás) - készülék eltávolítása a Fibaro 
rendszerről.

• ASSOCIATION (Párosítás) - Fibaro rendszer más készülékeinek 
a vezérlése a fő vezérlő kihagyásáva.

• MultiChannelAssociation (Többcsatornás párosítás)
  - Más többcsatornás készülékek vezérlése a Fibaro 
rendszerben. 

III A FIBARO KAPCSOLÓ ELINDÍTÁSA

1. A Fibaro Kapcsoló Telepítése
1 LÉPÉS 
Csatlakoztassa a készüléket az 1. ábra elektromos sémájának 
megfelelően. Kapcsolja be a 230V feszültséget.

Fibaro Kapcsoló [Hozzáadása/Eltávolítása] a Z-wave 
hálózatra/hálózatról.

2 LÉPÉS 
A Fibaro Kapcsolónak a Home Center vezérlő hatótávolságában 
kell lennie, mivel a Fibaro rendszerhez hozzáadás mód közvetlen 
kommunikációt igényel a vezérlővel.  

3 LÉPÉS 
Megismerjük az 1 sz. billentyűt, amelyik lehetővé teszi az áramkör 
csatlakoztatását az 1 sz. ábra alapján.

4 LÉPÉS 
A Home Center Vezérlőt Készülék hozzáadása vagy hálózatról 
eltávolítása módba állítjuk (lásd a Home Center útmutatóját). 

5 LÉPÉS 
Hozzáadjuk a Fibaro Kapcsolót a hálózatra az 1 sz. billentyű vagy 
a készülékház belsején lévő B kapcsoló háromszori gyors 
megnyomásával. Bistabil kapcsoló esetén 3 készülékállapot 
változtatást kell végrehajtani.

A telepítés idejére a B kapcsoló használata ajánlott.

6 LÉPÉS 
A készülék megfelelő hozzáadását a hálózatra a vezérlő jelzi vissza 
(lásd a Home Center vezérlő útmutatóját).

FIGYELEM
A Fibaro Kapcsoló az 1 sz. billentyű egyszeri 
megnyomásával törli a betanulási módot. Ezért az 
1 sz. billentyű 4 alkalommal történő megnyomása 
nem adja hozzá a készüléket a hálózatra. Ez a B 
kapcsoló esetében is hasonlóan néz ki.

i

FIGYELEM
A Fibaro Kapcsoló alapértelmezetten bistabil 
kapcsolókkal való együttműködésre van kialakítva. 
A Fibaro Kapcsoló hozzáadása a hálózatra bistabil 
kapcsolókkal - ügyelni kell arra, hogy a kapcsoló 
minden érintkezője nyitott állapotban legyen 
(kikapcsolva), mivel az érintkező rövidrezárása a 
kapcsoló bekapcsolását jelenti, ami lehetetlenné 
teszi a készülék megfelelő hozzáadását a 
hálózatra.

i

2. A Fibaro Kapcsoló resetelése

A Fibaro Kapcsoló két készülék resetelési eljárással rendelkezik.

l mód: Resetelés a Fibaró Kapcsoló meglévő Z-Wave hálózatról 
történő eltávolításával. A készülék eltávolítását a vezérlő lehet 
végrehajtani, amelyik eltávolíthatja/hozzáadhatja a készüléket a 
Z-Wave hálózatról (lásd a vezérlő útmutatóját).

II mód: A B kapcsoló 3 másodpercig tartó lenyomva tartásával a 
táplálás bekapcsolásakor.

3. Fibaro Kapcsoló vezérlése monostabil és bistabil 
kapcsolókkal.

Monostabil kapcsoló (a kapcsoló elengedése után a rugó 
automatikusan visszakapcsolja a kapcsolót szétkapcsolást 
okozva)

- 1 vagy 2 áramkör bekapcsolása/kikapcsolása – nyomja meg 
röviden a megfelelő áramkör bekapcsolásáért felelő kapcsolót (lásd 
a sémát).

Bistabil kapcsoló (váltókapcsolóként működik, nincs rugó, 
amelyik visszakapcsolja a kapcsolóz elengedés után)

- Áramkör bekapcsolása/kikapcsolása, kiválasztott kapcsoló 
ellenkező pozícióra váltása.

4. A Fibaro Kapcsoló Vezérlése parancsutasítások-
kal (Összes Be/Összes Ki) ALL ON/ALL OFF

A Fibaro Kapcsoló kezeli az ALL ON / ALL OFF parancsokat, 
melyeket a vezérlő küldhet. Az ALL ON / ALL OFF parancsok 
megvalósítása általában a Z-Wave távirányítókból történik.

Alapértelmezetten a Fibaro Kapcsoló mindkét aktív ALL ON és ALL 
OFF parancsot elfogad. A beállítások módosítását az 1 sz. 
paraméter értékének a változtatásával lehet végrehajtani (lásd a 
konfigurációt).

5. A Fibaro Kapcsoló Vezérlése a Home Center 
vezérlővel

A Fibaro Kapcsoló Z-Wave hálózatra adása után a Kapcsolót két 
ikon ábrázolja a Home Center vezérlőn (egy ikon egy csatornát 
képvisel).

Az FGS211 készülék alapértelmezetten rejtett másik ikonnal 
rendelkezik. Az a készülék másik, virtuális csatornáját képviseli, 
melyet a másik billentyű indít el. A HC központi egységen a másik 
ikon aktiválásához jelölje be az »alsóbbrendű készülék 
megjelenítése” opciót.

A Fibaro Kapcsolóhoz mellékelt készülékek bekapcsolása/kikapc-
solása a megfelelő ON / OFF ikon megnyomásával történik.

A párosítás alkalmazása lehetővé teszi a Fibaro Kapcsoló számára 
a Z-WAVE hálózatban lévő másik készülék pl. Dimmer, Kapcsoló 
(ON-OFF), Redőnyvezérlő közvetlen vezérlését.

2. ábra Fibaro Kapcsoló ikon a Home Center vezérlőn

IV PÁROSÍTÁS

A Fibaro Kapcsoló három csoport párosítására ad 
lehetőséget.

Az I csoport az 1 sz. billentyűhöz van rendelve. 
A II csoport a 2 sz. billentyűhöz van rendelve.
A III csoport a relé állapotáról tesz jelentést. Csak egy készülék 
rendelhető a csoporthoz.
A Fibaro Kapcsoló egy csoporton belül 5 általános készülék és 5 
többcsatornás (MultiChannel) készülék vezérlését teszi lehetővé, 
amelyből 1 mező a hálózat vezérlőjének van lefoglalva.

A párosítás hozzáadásához (a Home Center vezérlővel) menjen

a készülék opcióra a következő ikonra kattintva:

Válassza a „készülék opciói” fület. Ezután határozza meg, mely 
csoporthoz és mely készülékekhez fogunk párosítani. A megfelelő 
információk elküldése a vezérlővel a párosított csoportokhoz 
hozzáadott készülékekhez akár több percig is eltarthat.

FIGYELEM
A párosítás lehetővé teszi a vezérlő parancsok 
közvetlen küldését a készülékek között és ez a 
fő vezérlő közvetítése nélkül történik.i

FIGYELEM
Ha a készülék vezérlőparancs küldésének a 
pillanatában újra megnyomja a billentyűt, 
megszakítja az aktuális parancsok küldését és 
újak kerülnek elküldésre.

i
A Fibaro FGS211 Relékapcsoló támogatja a többcsatornás 
készülékek kezelését. A többcsatornás készülékek olyan 
készülékek, amelyek egy készülékben kettő vagy több független 
végrehajtó áramkörrel rendelkeznek.

A lenti beállítások egyszerű opciók formájában érhetőek el a 
Fibaro Kezelőfelületén, amelyeket a megfelelő mező 
bejelölésével választunk ki.

A Fibaro Kapcsoló konfigurálásához (a Home Center vezérlővel) 
menjen az opcióra a következő ikonra kattintva:

Válassza a „készülék opciói" fület.

V KONFIGURÁCIÓ

1 sz. paraméter – Összes be / Összes ki [ALL ON / ALL OFF] 
funkció aktiválása / inaktiválása.   
Alapértelmezett érték: 255

Lehetséges konfigurációs értékek:
255    Alapértelmezett érték ALL ON aktív ALL OFF aktív.
0        ALL ON inaktív ALL OFF inaktív
1        ALL ON inaktív ALL OFF aktív
2        ALL ON aktív ALL OFF inaktív

3 sz. paraméter – A relé megadott idő utáni automata 
kikapcsolása munkamód a relé azonnali kikapcsolásának a 
lehetőségével a megállapított idő leteltének a kivárása nélkül.
Alapértelmezett érték: 0 

Lehetséges konfigurációs értékek:
0 - Nincs lehetőség a visszaszámlálás megszakítására / nincs 
lehetőség a relé azonnali kikapcsolására a kapcsológomb egymás 
utáni megnyomásával.
1 - IFennáll a lehetőség a visszaszámlálás megszakítására a relé 
automatikus kikapcsolására a kapcsológomb egymás utáni 
megnyomásával – a relé azonnali kikapcsol.

4 sz. paraméter – Az az idő, ami után automatikusan kikapcsol 
az 1 sz. relé.
Alapértelmezett érték: 0
Az automata kikapcsolás funkció inaktív 

Lehetséges konfigurációs értékek:

[1- 65535] (0,1 s – 6553,5 s) Az az idő, ami után automatikusan 
kikapcsol a relé 
0 - Az automata kikapcsolás funkció inaktív

 
6 sz. paraméter – 1 párosítási csoport készülékeibe küldött 
vezérlő parancsok küldésének a szervezése (1 sz. billentyű). 
Alapértelmezett érték: 0

Lehetséges konfigurációs értékek:
0 - A vezérlőparancsok akkor kerülnek elküldésre, ha a készüléket 
bekapcsolja és kikapcsolja.
1 - A vezérlőparancsok akkor kerülnek elküldésre, ha a készüléket 
kikapcsolja. A készülék bekapcsolása nem eredményez vezérlő 
parancsok küldését. A billentyű kettős megnyomása “bekapcsolás” 
vezérlőparancsot küld, azzal, hogy a sötétítők az utolsó elmentett 
állapotot veszik fel (pl. 50%).
2 - A vezérlőparancsok akkor kerülnek elküldésre, ha a készüléket 
kikapcsolja. A készülék bekapcsolása nem eredményez vezérlő 
parancsok küldését. A billentyű kettős megnyomása “bekapcsolás” 
vezérlőparancsot küld és a sötétítők 100%-ra állítódnak.

FIGYELEM:
A 6 sz. paraméter megfelelő működése a 15 paraméter 1 
értékre állítását igényli. Ez aktiválja a dupla kattintás – Sötétítő 
vezérlése / Redőny Vezérlése funkciót.

13 sz. paraméter – Bistabil billentyű állapotának a készülék 
állapotához rendelő funkció. 
Alapértelmezett érték: 0

Lehetséges konfigurációs értékek:

0 - [Be / Ki] - a billentyű állapottal változására működik
1 - Be aktív a kapcsoló érintkező rövidre zárására. A Ki aktív   
 kapcsoló érintkező nyitására.
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Alternatív táplálású vevőegység opció.
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FIGYELEM
A beszerelés megkezdése előtt kérjük ismerkedjen 
meg az alábbi útmutatóval. Az útmutatóban foglalt 
ajánlások be nem tartása veszélyt okozhat vagy 
megsértheti az érvényben lévő szabályokat. A 
készülék gyártója, a Fibar Group Sp.z.o.o, nem 
vállal felelősséget a jelen útmutatóban foglaltaktól 
eltérő használat okozta károkért.



30 sz. paraméter - Általános riasztás, 1 sz. relére beállított.

Alapértelmezett érték: 3 [byte] RIASZTÁS VILLOGÓ

Riasztási keretek kezelése

A Fibaro Rendszer lehetővé teszi a készülékek riasztási helyzetre 
reagálásának a beállítását (reakció az ALARM_REPORT és a 
SENSOR_ALARM_REPORT keretre). A Fibaro Kapcsoló a 
következő riasztás típusokat kezeli:

• Általános riasztás- GENERAL PURPOSEALARM 
• Füstriasztás - C02 RIASZTÁS, CO RIASZTÁS, SMOKE RIASZTÁS
• Elöntés riasztás - WATER RIASZTÁS 
• Hőmérséklet riasztás- HEAT RIASZTÁS
A riasztási kereteket a rendszer érzékelő szerepét betöltő 
készülékek küldik (pl. elöntés érzékelő, füstérzékelő, 
mozgásérzékelő stb.).

A készülék a következőképpen reagálhat a fogadott riasztásokra (a 
beállításokat a konfigurációs paramétereken végezzük, lásd az V 
konfiguráció pontot):
• 0 - INAKTIVÁLÁS - a készülék nem reagál a riasztási keretre
• 1 - ALARM OFF - a készülék kikapcsol a riasztás felismerése után
• 2 - ALARM ON - a készülék bekapcsol a riasztás felismerése után

VI TOVÁBBI FUNKCIÓK

31 sz. paraméter - Elöntés riasztás, 1 sz. relére beállított.

Alapértelmezett érték: 2 [byte] RIASZTÁS RELÉ Ki

32 sz. paraméter - Füst, CO2 riasztás. 1 sz. relére beállított.

Alapértelmezett érték: 3 [byte] RIASZTÁS VILLOGÓ

33 sz. paraméter - Hőmérséklet riasztás, 1 sz. relére beállított. 

Alapértelmezett érték: 1 [byte] RIASZTÁS RELÉ Be

39 sz. paraméter - Aktív flashlng riasztás ideje.
Alapértelmezett érték: 600

Lehetséges konfigurációs értékek: [1-65535]

1. A Készülék minőségének a Jótállója a FIBAR GROUP Sp. z o.o. 
(továbbiakban „Gyártó”), székhelye: Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 
Poznań, melyet a Poznani Kerületi Bíróság Országos Cégbírósá-
gának VIII Gazdasági Osztálya KRS 370151 cégjegyzékszámmal 
jegyzett be az Országos Cégjegyzékbe, Statisztikai számjele: 
301595664.
2. A Készülék fizikai hibája (anyaghiba vagy gyártási hiba) okozta 
hibás működéséért a Gyártó felelősséget vállal:
- Egyéni ügyfelek esetén az értékesítés napjától számított 24 hónapig,
- Céges ügyfelek esetén az értékesítés napjától számított 12 hónapig.
3. A garanciális időszak alatt a Jótálló kötelezettséget vállal a 
feltárult hibák díjmentes eltávolítására, amely történhet a készülék 
hibás alkatrészeinek a javításával vagy új, esetleg felújított, hibától 
mentes alkatrészre cseréjével (a Jótálló kizárólagos megítélése 
alapján). Amennyiben nincs lehetséges a javítás végrehajtására, a 
Jótálló fenntartja magának a jogot a Készülék újra, vagy olyan 
hibáktól mentes felújított készülékre cserélni, amely fizikai állapota 
nem rosszabb az Ügyfél tulajdonában lévő Készülék fizikai 
állapotánál.
4. Amennyiben különleges okból kifolyólag nincs lehetőség a 
Készülék megegyező típusúra történő kicserélésére (pl. nincs ilyen 
Készülék a kereskedelmi ajánlatban), a Jótálló kicserélheti a 
Készüléket egy másik, műszaki paramétereiben a legjobban 
hasonlító készülékre. Ez eleget tesz a Jótálló kötelezettségeinek. A 
Jótálló nem téríti vissza a megvásárolt Készülék árát.
5.  Az érvényes garanciális dokumentum tulajdonosa a garanciális 
szervizen keresztül nyújtja be a garanciaigényét. Ne feledje: mielőtt 
benyújtaná a garanciaigény bejelentését, vegye igénybe a 
telefonos vagy internetes műszaki tanácsadást. Az esetek több 
mint felében az ügyfelek problémáját sikerül távolról megoldani, 
amivel feleslegesen elindított garanciális eljárás okozta idő- és 
pénzveszteséget takarít meg. Amennyiben a telefonos vagy 
internetes tanácsadás nem segít, megkérjük az Ügyfelet a 
bejelentési űrlap kitöltésére a www.fibargroup.com honlapunkon.
Helyes reklamációs bejelentés esetén Önök egy átvételi bizonylatot 
és egy egyedi bejelentési számot (RMA) kapnak.
6. Fennáll a lehetőség továbbá a reklamáció telefonos 
bejelentésére. Ebben az esetben a beszélgetés rögzítve lesz, 
amiről az ügyfélszolgálati tanácsadó előzetesen értesíti az Ügyfelet 
a reklamációs bejelentés átvétele előtt. Közvetlenül a bejelentés 
benyújtása után a tanácsadó átadja a bejelentési számot 
(úgynevezett RMA szám).
7. Sikeres reklamációs bejelentés benyújtása esetén a Garanciális 
Márkaszerviz képviselője (továbbiakban „Márkaszerviz") 
kapcsolatba lép az Ügyféllel és megállapítja a szakemberek 
kiszállásának a dátumát és helyét, akik az Ügyfél jelenlétében 
ellenőrzik a telepített Készülék megfelelő működését.
8. A garanciális időszak alatt felderített hibák a Készülék 
Márkaszervizbe jutásának a dátumától számított 30 napon belül 
kerülnek eltávolításra. A garanciális időszak a Készülék 
Márkaszervizben eltöltött idejével meghosszabbodik.
9. A reklamált Készüléket a komplett alapfelszereléssel és a 
vásárlási bizonylattal együtt hozzáférhetővé kell tennie az 
Ügyfélnek.
10. A garancia keretein belül kicserélt alkatrészek a Gyártó 
tulajdonát képezik. A reklamációs eljárás során kicserélt minden 
alkatrészre a Készülék garanciális időszakának a végéig szóló 
garancia érvényes. A kicserélt alkatrészekre nem hosszabbodik 
meg garancia időtartama.
11. A reklamált Készülékhez való kiszállás, vagy a reklamált 
Készülék szervizbe szállításának a költsége az Ügyfelet terheli. A 
szerviz alaptalan kihívása esetén a Szerviznek joga van a kiszállás 
és a készülék átnézésére vonatkozó manipulációs költségekkel az 
Ügyfelet terhelni.
12. A Márkaszerviz csak abban az esetben utasítja vissza a 
reklamációs igényt, amennyiben: 
• megállapítja a Készülék rendeltetéstől és a használati  
útmutatóban foglaltaktól eltérő használatát,
• az Ügyfél hiányos, szerelvény, adattábla nélküli Készüléket nyújt át,
• megállapítja, hogy a Készülék meghibásodásáért nem anyaghiba  
vagy gyártási hiba felel,
• érvénytelen garanciakártya, valamint vásárlási bizonylat hiánya  
esetén.

IX GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

13. A Jótálló nem vállal felelősséget hibás Készülék okozta vagyoni 
károkért. A Jótálló nem vállal felelősséget a közvetett, mellékes, 
különleges, eredmény veszteségekért, vagy a morális 
veszteségért, illetve olyan károkért, mint az elmaradt haszon, 
megtakarítás, elvesztett adatok, hasznok, harmadik felek 
követelése, valamint a jelen Készülék használatából eredő vagy 
azzal kapcsolatos minden más anyagi vagy személyi károkért.
14. A Minőséggarancia nem terjed ki:
• a mechanikus sérülésekre (repedések, törések, vágások, kopás, 
ütés, leesés vagy más tárgy Készülékre dobása okozta fizikális 
deformáció, vagy a Készülék használati útmutatójában 
meghatározott, rendeltetéstől eltérő használat);
• külső okokból keletkező sérülésekre pl.: árvíz, vihar, tűz, 
villámcsapás, természeti katasztrófa, földrengés, háború, 
társadalmi zavargások, felsőbb erők, váratlan baleset, lopás, 
elöntés, elemkifolyás, időjárási feltételek; napsugarak, homok, 
nedvesség, magas vagy alacsony hőmérséklet, 
levegőszennyeződés hatása;
• hibásan működő szoftver, számítógépes vírustámadás, vagy a 
Gyártó ajánlása szerinti szoftver frissítések elmaradása okozta 
meghibásodásokra;
• energetikai vagy/és telekommunikációs hálózat túlfeszültsége, 
vagy a használati útmutatóban foglaltaktól eltérő hálózatra 
csatlakoztatás, vagy más olyan termékek csatlakoztatása okozta 
meghibásodásokra, melyek csatlakoztatását nem ajánlotta a 
Gyártó;
• a Készülék szélsőségesen kedvezőtlen feltételek melletti 
üzemeltetése vagy tárolása okozta meghibásodásokra, pl. nagy 
nedvességben, porban, túl alacsony (fagy) vagy túl magas 
környezeti hőmérsékleten. A Készülék használatára vonatkozó 
részletes feltételeket a használati útmutató határozza meg;
• a Gyártó által nem ajánlott tartozékok használata okozta 
meghibásodásokra;
• a felhasználó hibás elektromos hálózata okozta 
meghibásodásokra, ide tartozik a helytelen biztosítékok 
alkalmazása is;
• az Ügyfél által elhalasztott, a használati útmutatóban megjelölt 
karbantartási és kezelési műveletek elmaradása okozta 
meghibásodásokra;
• nem eredeti, az adott modell számára hibás alkatrészek és 
tartozékok használata, nem feljogosított személyek által 
végrehajtott javítások és átalakítások okozta meghibásodásokra;
• hibás Készülék vagy szerelvény használatának a folytatása 
okozta meghibásodásokra.
15. A garanciális javítások tartományába nem tartoznak bele a 
Készülékek időszakos karbantartása és átnézése, különösen a 
Készülék tisztítása beszabályozása, működésének az ellenőrzése, 
a kezelési hibák korrigálása vagy a paraméterek programozása, 
valamint más olyan műveletek, melyek végrehajtásáért a 
Felhasználó (Vásárló) felel. A garancia nem terjed ki a Készülék 
elemeinek és a használati útmutatóban és a műszaki 
dokumentációban megjelölt más, meghatározott élettartammal 
rendelkező alkatrészek természetes kopására.
16. Amennyiben a termék sérülésének a fajtájára nem terjed ki a 
garancia, a Gyártó fenntartja magának a jogot az efféle 
meghibásodások saját megítélés szerinti eltávolítására, a sérült 
vagy megrongálódott rész javításával vagy lehetővé téve az 
alegységek javításához vagy cseréjéhez szükséges elemek 
beszerzését.
17. Az értékesített árura vonatkozó garancia nem zárja ki, nem 
korlátozza és nem függeszti fel a vásárló jogait, ha az áru nem felel 
meg a szerződésben foglaltaknak. 

Ez a készülék minden Z-Wave tanúsítvánnyal 
rendelkező készülékkel együtt használható; 
továbbá más gyártók készülékeivel is együtt 
működnie kellene. 
Az összes Z-Wave hálózattal kompatibilis készülék 
hozzáadható a Fibaro Rendszerhez.
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14 sz. paraméter – Kapcsoló típusa, a monostabil és a bistabil 
kapcsolók közül lehet választani.
Alapértelmezett érték: 1

Paraméter módosítás lehetősége:

0 – monostabil kapcsoló
1 – bistabil kapcsoló

15 sz. paraméter – Sötétítő és Redőnyvezérlő kezelése – ennek 
az opciónak a bekapcsolása lehetőséget ad a felhasználónak a 
helyiség elsötétítésére/leengedi a redőnyt a párosított 
Sötétítővel/Redőnyvezérlővel és a kapcsológomb lenyomva 
tartásával vagy kétszeri megnyomásával (csak monostabil 
billentyű). 
Alapértelmezett érték: 0

Lehetséges konfigurációs értékek:
0 – Sötétítő/Redőnyvezérlő vezérlése inaktív 
1 – Sötétítő/Redőnyvezérlő vezérlése aktív

16 sz. paraméter – Készülék állapotának az elmentése 
áramkimaradás után. A Fibaro Kapcsoló visszatér az 
áramkimaradás előtti utolsó állapotra. 
Alapértelmezett érték: 1
 
Paraméter módosítás lehetősége 0-1
0 – A Fibaro Kapcsoló nem emlékszik az áramkimaradás előtti 
állapotra; visszatér a kikapcsolási állapotra.
1 – A Fibaro Kapcsoló emlékszik az áramkimaradás előtti állapotra.

Következő paraméterek módosításának a lehetősége [30-33].

0  -   INAKTIVÁLÁS – a készülék nem reagál a riasztási keretekre
1 - RIASZTÁS RELÉ Be – a készülék kikapcsol a riasztás 
felismerése után 
2 - RIASZTÁS RELÉ Ki – a készülék bekapcsol a riasztás 
felismerése után
3 - RIASZTÁS FLASHING – a készülék ciklikusan ellenkező 
állapotra módosítja az állapotát a riasztás felismerése után, 
legalább 10 percig.

A készülék nem reagál a beprogramozott adóegységre:
• Győződjön meg róla, hogy nem lépte túl a maximális hatótávolsá 
 got és a jel útjában nincsenek fémfelületű akadályok, mint pl. 
fémszekrények, vasbeton födémek  és teherhordó falak stb.
• Győződjön meg róla, hogy a készülék nincs programozási   
 módban. 
• Esetleg próbálja meg még egyszer megismételni a betanulási   
 eljárást.

VIII ELJÁRÁS MEGHIBÁSODÁSOK ESETÉN

A Fibaro Kapcsolót a következőkkel kezelhetjük:
- rendszerrel kompatibilis bármely vezérlőről,
- mobiltelefonról (pl. IPhone, a jövőben más gyártók telefonjairól is)
- tablet (pl. IPad),
- személyi számítógép internetes böngészőjéről,
- S1 és S2 bemenetekre csatlakoztatott kapcsolókról,
- készülékház belsején található B szervizgombról (aktiválja az S1  
 bemenetet).

VII A FIBARO KAPCSOLÓ KEZELÉSE

A távvezérlés a Fibaro rendszerről továbbra is 
elérhető, azzal a kikötéssel, hogy egy változás 
léphet fel a vezérlőbillentyű állapotában, amely 
semmilyen reakciót nem vált ki a készülékben. Ez 
a funkció akkor különösen hasznos, ha egy adott 
készülék, pl. mozgásérzékelő valós kimeneti 
állapotát szeretnénk átadni a rendszernek.
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• 3 - ALARM FLASHING - a készülék ciklikusan ellenkező állapotra 
módosítja az állapotát a riasztás felismerése után (felváltva elalszik 
és kigyullad).


