Postup přípravy k zahájení konfigurace řídicí jednotky Fibaro
Home Center 2 (HC 2)
(připojení k napájení, počítačové síť LAN/Ethernet vstup do konfiguračního režimu).

1. Odšroubujte šrouby na straně jednotky
u výřezu (průchodu pro kabely)

2. Sejměte čelo jednotky, čímž
zpřístupníte připojovací konektory

3. Připojte kabely napájení a sítě dle následujícího obrázku

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Nepřipojujte napájení
k jednotce Home Center 2 on bez zasunuté RECOVERY
USB flash paměti v tomto konektoru!!
www.mojefibaro.cz

www.yatun.cz

4. Připojení napájení+LAN HC 2
Připojte napájecí adaptér do sítě 230V a síťový kabel
do sítě LAN s routerem (jednotka HC 2 vyžaduje
připojení k síti s routerem).

5. Zapnutí HC 2
Zapněte HC 2 tlačítkem POWER a počkejte cca 2
min, až do plného naběhnutí. Správné připojení je
signalizování svitem led 1, 2, 3 (viz popis níže).

6. Přihlášení(Login) k HC 2
Na webu www.mojefibaro.cz si v sekci Podpora stáhněte
a nainstalujte program „HC2 Finder“.

Spusťte si program HC2 Finder a klikněte na
ikonu "Refresh". Po chvilce se vám zobrazí
seznam jednotek HC2
aktuálně dostupných
ve vaší síti. Vyberte jednotku, se kterou chcete
pracovat a klikněte na "connect".
Po úspěšném připojení se můžete WWW
prohlížečem připojit k jednotce HC2. Vyberte se
jazyk pro používaný pro komunikaci s vámi a a
zadejte jméno a heslo.
Výchozí (default) hodnoty přihlašovacích údajů
jsou: Přihlašovací jméno
admin
Heslo
admin

Význam indikačních LED
POWER - indikace přítomnosti napájení
LAN - HC2 připojena k Ethernetu

Tlačítka na zadním panelu
NAPÁJENÍ/POWER
- pro zapnutí HC 2 krátce stiskněte
- pro vypnutí HC 2 držte stisknuto cca 10s
- pro restartování jednotky krátce stiskněte
(jednotka musí být spuštěna)

INTERNET - HC2 připojena k Internetu
Z-WAVE – komunikace s prvky v síti Z-Wave

LEARN MODE (učící režim)- pomalé blikání –
režim připojování zařízení do sítě Z-Wave
LEARN MODE (učící režim)-blikání – zařízení
je odpojováno ze sítě Z-Wave
LEARN MODE -rychlé blikání – zařízení bylo
odpojeno/připojeno ze/k síti Z-Wave
RECOVERY – režim obnovy firmware aktivní
UPDATE – je k dispozici nová verze firmware
ke stažení a instalaci
SERVICE – právě probíhá aktualizace firmware

LEARN MODE/ UČÍCÍ REŽIM sítě Z-Wave
- pro vstup do učícího režimu (pro připojování
nových zařízení do sítě Z-Wave) jednou krátce
stiskněte
- pro vstup do učícího režimu (pro odpojení
zařízení ze sítě Z-Wave) dvakrát krátce
stiskněte
- pro přiřazení statické adresy 192.168.81.1*
jednotce HC 2 stiskněte a podržte
RESTART NA TOVÁRNÍ HODNOTY (RECOVERY)
Odpojte napájení. Stiskněte a držte tlačítko Learn a
současně znovu připojte napájení (tlačítko Learn
uvolněte poté, co jednotka zahájí proces restartu na
tovární hodnoty – viz stav LED Recovery Mode).

* POZNÁMKA: po nastavení statické IP adresy může jednotka ztratit spojení se sítí LAN (v závislosti na rozsahu adres
nastaveném na routeru)
Pro další informace navštivte www.mojefibaro.cz

