
 
 

Návod na inštaláciu riadiacej jednotky 
 Fibaro Home Center 2 (HC2) 

 
Pred začatím používania systému Fibaro HC2 je potrebné pripojiť HC2 na napájanie, 

do LAN siete a prihlásiť sa do konfiguračného režimu. Postupujte podľa tohto 
návodu. 

 
 

1. Odskrutkujte zadný kryt HC2   2.  Odstráňte kryt 
 

 
 
 

3. Zapojte kábel napájania a LAN siete podľa obrázku.  

 
UPOZORŇENIE!!! Nezapínajte HC2 ak nie je 
zasunutý RECOVERY USB kľúč. 



4. Zapojenie HC2 

Pripojte napájací kábel do elektrickej siete a LAN kábel do smerovača (routera). 
HC2 vyžaduje router na pripojenie do Internetu. 
 

5. Zapnutie HC2 

Zapnite HC2 tlačidlom na jeho zadnej strane pri otvore na káble ako je 
znázornené na obrázku. Počkajte približne 2 minúty kým sa HC2 naštartuje. 
Správne zapnutie a pripojenie bude signalizované LED diódami 1,2 a 3 (viď. 
vysvetlivky nižšie). 

 
 

 
6. Prihlásenie do Fibaro HC2 

Na prihlásenie do grafického prostredia Fibaro HC2 použite aplikáciu Fibaro 
Finder, ktorá vyhľadá HC2 na domácej sieti a umožní jednoduché prihlásenie. 
Aplikáciu Fibaro Finder pre rôzne operačné systémy môžete stiahnuť na 
www.fibaro.com v časti Podpora. 

 

Spustite aplikáciu Fibaro Finder a stlačte “Refresh”. Po zobrazení riadiacej 
jednotky Fibaro HC2 v zozname zariadení pripojených na LAN sieti, vyberte 
riadiacu jednotku na ktorú sa chcete pripojiť a stlačte “Connect”. 
 
Po úspešnom pripojení na HC2 sa zobrazí prihlasovací panel HC2. Vyberte 
jazyk a zadajte prihlasovacie meno a heslo. Východzie (default) prihlasovacie 
meno/heslo je: admin/admin 

 
 
 
 
 
 

http://www.fibaro.com/


Vysvetlivky – LED Indikátory 
 

POWER - indikátor napájania 

LAN - HC2 je pripojené do lokálnej siete 

INTERNET - HC2 je pripojené do Internetu 

Z-WAVE - komunikácia v rámci Z-Wave siete s inými zariadeniami 

LEARN MODE (mód učenia) - Pomalé blikanie, nové zariadenie môže byť 
pridané do Z-Wave siete. 
- Blikanie, zariadenie môže byť odobraté zo Z-Wave 
siete. 
- Rýchle blikanie, zariadenie bolo úspešne 
pridané/odobrané do/z Z-Wave siete. 

RECOVERY - režim obnovy(recovery) firmvéru aktívny 

UPDATE - k dispozícii je nova verzia firmvéru na stiahnutie 

SERVICE - prebieha aktualizácia softvéru 
 
  

Vysvetlivky – Tlačidla na zadnom panely 
 

POWER  - Stlačte pre zapnutie 
   - Krátko stlačte pre reštart HC2 (musí byť predtým zapnuté) 
   - Držte stlačené 10 sekúnd pre vypnutie HC2 
 

LEARN MODE (učiaci mód Z-Wave siete) 
   - stlačte 1x pre pridanie nového zariadenia do Z-Wave siete 
   - stlačte 2x pre odobratie (exlusion) zariadenia zo Z-Wave siete 

- stlačte a podržte pre nastavenie statickej IP adresy 192.168.81.1 
(po nastavení statickej IP adresy stratí HC2 spojenie s routerom) 

 

RECOVERY - Odpojte HC2 od napájania. Stlačte a držte LEARN MODE tlačidlo 
počas pripájania HC2 naspäť na napájanie el.sieťou. Tlačidlo 
pustite po zmene módu do RECOVERY, viď LED ikony. 

 
 
   
 


