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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

II. ZAPOJENIE RELÁTKA 
Obr.1  Zapojenie dvojitého relátka.

Dvojvypínač - napájanie na bežné vedenie

III. AKTIVÁCIA RELÁTKA

IV. PRIRADENIA (asociácie) 
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Jedno vypínač - napájanie na bežné vedenie
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Obr.2  Inštalácia relátka do krabičky
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I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SYSTÉME
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Záťaž žiarovky

    

Bezdrôtovo ovládané relátko je na navrhnuté tak, aby mohlo byť 
umiestnené v krabičkách za vypínačmi alebo kdekoľvek tam, kde 
je potrebné ovládať elektrické zariadenie.
Vďaka nemu je taktiež možné posielať signál do akéhokoľvek 
iného systému, ktorý má byť ovládaný systémom Fibaro.

ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie:

Spotreba:

Rozsah pracovných teplôt:

Rozmery (V x Š x D): 

Pre inštaláciu v boxoch:

Max. zaťaženie:

Ochrana proti preťaženiu:

Aktívny element:

Ovládanie zariadenia:

Rádiový protokol: 

Sila rádiového signálu: 

Frekvencia:

Dosah:

Zhodné s EU reguláciami:

110 - 240V ~
50 - 60Hz

do 0,8W

0 - 35°C

42,50 x 38,25 x 20,30 mm

Ø ≥ 50mm

6,5 A na jednom kanáli, max
spolu 10A pre odporovú záťaž

*

Potrebný extérny 10A istič 

mikro relé spínač μ 

Bezdrôtovo - rádiovo
Priamo - tlačítka

Z-Wave

1mW

868,4 MHz EU;
908,4 MHz US;
921,4 MHz ANZ;
869,2 MHz RU;
865,2 MHz IN;

do 50 m vonku
do 30 m vnútri
(v závislosti na materiáloch)

RoHS 2011/65/EU
LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
R&TTE 1999/5/EC

- Ovládatelné Fibaro systémom alebo iným Z-Way systémom
- Elektronický vypínač je diaľkovo ovládané zariadenie
- Ovládanie vďaka mikroprocesoru
- Aktívne elementy: elektromagnet, mikro relé spínač
- Zariadenie môže byť ovládané tlačítkom alebo vypínačom
- Pre inštaláciu do krabičiek v stenách veľkostne zodpovedajúcim 
požiadávkam.

Fibaro je bezdrôtový systém, postavený na technológií Z-Wave. 
Ponúka mnoho výhod v porovnaní s konkurenčnými riešeniami. Vo 
všeobecnosti, rádiové systémy vytvárajú prepojenie medzi 
prijímačom a vysielačom. Akokoľvek, rádiový signál je oslabený 
prekážkami v jeho ceste (steny, nábytok, atď.) a v extrémných 
prípadoch zlyháva v prenose dát. Výhodou Fibara však je, že jeho 
prijímače, popri prijímaní signálu tento signál tiež množia. Ak 
nemôže byť nadviazané priame spojenie medzi prijímačom a 
vysielačom,pripojenie môže byť dosiahnuté vďaka ďalšiemu 
zariadeniu uprostred.
Fibaro je dvojsmerný bezdrôtový systém, čo znamená, že signál 
nie je do prijímačov len zasielaný, ale prijímače vysielajú 
potvrdenie o jeho prijatí. Vďaka tomu prijíače potvrdzujú svoj stav, 
čo dáva systému vedieť, či sú alebo nie sú aktívne. Bezpečnosť 
systému Fibaro je porovnateľná s bezpečnosťou káblových 
systémov s dátovou zbernicou. Fibaro funguje na troch 
frekvenciách dátového prenosu. Frekvencia záleží na rádiových 
reguláciách v tej ktorej krajine. Každá sieť Fibaro má svojé 
unikátne identifikačné číslo (home ID), vďaka čomu je možné 
používať viacero systémov Fibaro v jednej budove bez 
akéhokoľvek dátového prelínania. Aj keď je Z-Wave nová 
technológia, už sa dostáva do pozornosti ako oficiálny štandard, 
podobne ako Wi-Fi. Mnoho výrobcov s rôzným zameraní 
ponúkajú produkty fungujúce na technológií Z-Wave, čo zaručuje 
ich kompatibilitu. To znamená, že tento systém je otvorený, a 
môže byť v budúcnosti rozširovaný. Viac informácií nájdete na 
www.fibaro.com alebo www.homesystem.sk.Fibaro produkuje 
dynamickú sieťovú štruktúru. Po tom, ako je systém Fibaro 
zapnutý, poloha jeho jednotlivých zariadení sa automaticky 
aktualizuje v reálnom čase cez signál potvrdzujúci stav zariadení 
v „mesh“ sieti.

POZOR
Prečítajte si užívateľský návod pred pokusom 
o inštaláciu zariadenia! Chyby spôsobené 
nedodržaním postupov môžu vyústiť do 
nebezpečných situácií alebo porušenia právných 
noriem. Výrobca ani predajca nenesie 
zodpovednosť za škody v následku nedodržania 
inštrukcií v tomto návode.

POZOR
Produkt musí byť inštalovaný na 10A vedenie.

POZOR
Nevezpečenstvo zasiahnutia elektrickým 
prúdom! Elektrické relátko je navrhnuté na prácu 
s inštaláciou elektriny vo vašom dome. Nesprávne 
zapojenie alebo použitie môže viezť k požiaru 
alebo elektrickému šoku.

POZOR
Všetky práce so zariadením by mali byť 
prevádzané kvalifikovaným a licencovaným 
elektrikárom, podľa ˇregulácií.

POZOR
Aj keď je zariadenie vypnuté, napätie môže byť 
stále prítomné v termináloch. Akékoľvek zmeny v 
zapojení musia byť prevádzané s vypnutými 
poistkami.

POZOR
Nepripájajte zariadenie na napätie presahujúce 
stanovené limity. Pripájanie prevádzajte len v 
súlade s pripojeniami zobrazenými v tomto 
návode. Nesprávne zapojenie môže byť 
nebezpečné. 

1. Pred pripojením sa uistite, že sú vypnuté poistky

2. Pripojte relátko podľadiagramov v tomto návode

3. Umiestnite relátko do krabičky

4. Prispôsobte anténu (tipy nájdete v návode ďalej)

POZNÁMKY K DIAGRAMU:
N - Vstup pre neutrálny vodič
L - Vstup pre živý vodič
IN - vstup pre napájanie relátka
Q1 - výstup napájania z prvého relátka
Q2 - výstup napájania z druhého relátka
S2 - výstup pre tlačítko Číslo 2
S1 - Výstup pre tlačítko číslo 1 (má možnosť prepnúť relátko do 
učiaceho sa módu)
B - servisné tlačítko.

i
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POZOR
Krabička musí byť zhodná s reguláciami o 
bezpečnosti a jej hĺbka by nemala byť menej ako 
60mm.

POZOR
Zariadenie je navrhnuté na inštaláciu do krabičiek a 
môže fungovať len s elektrickým pripojením 
zhodným s bezpečnostnými štandardmi.

POZNÁMKA
Životnosť zariadenia závisí od použitého napätia. 
Pri resistivnom napätí (žiarovky...) a 6,5A napätia 
na kanál prekročí životnosť 200 000 prepnutí.

TIPY PRE NASTAVENIE ANTÉNY:
Anténu umiestnite tak ďaleko od kovových 
povrchov, ako je to len možné. Kovové povrchy 
môžu rušiť signál potrebný pre správne 
fungovanie.

Neskracujte, nestrihajte ani nelámte anténu. Jej 
dĺžka je dokonale prispôsobená potrebám siete.

i
i

Vysvetlenie pojmov: 
                                                 
PRIDANIE - zariadenie vysiela info rámec, ktorý umožňuje pridanie 
do Fibaro systému
ODOBRANIE - odobranie zariadenia zo systému Fibaro.
PRIRADENIE (Asociácie) - Ovládanie iných zariadení zaradených 
do systému Fibaro.
MULTI KANÁLOVÉ PRIRADENIA - Ovládanie iných multi 
kanálových zariadení v systéme Fibaro.

1. Inštalácia Relátka

Krok 1. 
Pripojte zariadenie podľa diagramov zobrazených na obrázku 1. a 
zapnite poistky.

Krok 2. 
Relátko musí byť umiestnené v dosahu centrálnej jednotky, 
nakoľko pridávanie si vyžaduje priamu komunikáciu.

Krok 3.
Ujasnite si, ktoré tačítko je pripojené na S1 výstup.

Krok 4. 
Prepnite centrum systému do učiacého sa módu (pozri manuál k 
centru systému)

Krok 5. 
Pridajte relátko do systému trojitým kliknutím tlačítka pripojeného 
na S1 výstup alebo trojklikom B tlačítka. Pri pripojenom vypínači 
vykonajte 3x zmenu pozície vypínača.

Krok 6. 
Centrum systému indikuje, keď je modul správne pridaný do 
sytému.

!
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POZOR
Relátko zruší priebeh učenia pokiaľ je tlačítko číslo 1 
stlačené 1 krát. To znamená, že stlačenie tlačítka 1 
4 krát nepridá modul do systému. To isté platí pre B 
tlačítko.

POZOR
Relátko je štandardne nastavené pre prácu s 
tlačítkom (1 polohové, prípadne zvončekové). Ak 
relátko pridávate do systému s pripojeným 
vypínačom, uistite sa, že vypínač je vo vypnutej 
pozícií, nakoľko zapnutá pozícia bráni relátku v 
pridávaní do systému.

2. REŠTARTOVANIE RELÁTKA

Fibaro relátko ponúka dve možnosti reštartovania.

Možnosť 1.
Reštartovanie odobratím relátka zo systému. Zariadenie môže byť 
odobraté s použitím centrálnej jednotkyktorá má možnosť 
pridávania / odoberania zariadení.

Možnosť 2.
Stlačením B tlačítka na 3 sekund po tom, ako je pripojený prúd.

3. OVLÁDANIE RELÁTKA POMOCOU TLAČÍTKA 
ALEBO VYPÍNAČA

Tlačítko (po uvolnení sa vždy vráti do pôvodnej polohy, podobne 
ako tlačítko na zvončeku)
- pre zapnutie/vypnutie zariadenia stlačte tlačítko pripojené na 
vstup 1 alebo 2 podľa potreby (pozri diagram)

Vypínač (Má dve pozície, po stlačení ostáva v novej pozícií a 
nevracia sa na pôvodnú pozíciu)
- pre zapnutie / vypnutie zmente pozíciu vypínača pripojeného na 
vstup 1 alebo 2 podľa potreby (pozri diagram) 

4. OVLÁDANIE RELÁTKA S POUŽITÍM PRÍKAZU : 
VŠETKO ON / OFF (ALL ON/OFF)

Fibaro relátko odpovedá na príkazy „ALL ON / ALL OFF“ ktoré 
môžu byť zasielané z centrálnej jednotky. Tieto príkazy sú 
väčšinou obsiahnuté v Z-Wave kontroléri. 
Predvolene relátko prijíma aj príkaz ALL ON aj ALL OFF. Toto 
nastavenie môže byť zmenené v parametroch relátka (pozri 
nastavenia)

5. OVLÁDANIE RELÁTKA V SYSTÉME FIBARO

Po pridaní relátka do systému bude toto zobrazené s použitím 
následovných ikoniek:

 

Obr.3  Ikony dvojitého relátka zobrazené vo Fibaro 
Home Center kontroléri.

Vypínanie a zapínanie relátka je prevádzané stlaćením ON / OFF 
tlačítka.

Priradenia (asociácie) umožňujú Fibaro relátku priamé ovládanie 
iných zariadení v Z-Wave sieti ako napríklad stmievač, relátko, 
ovládač motorov a scény (scény len s použitím centrálnej 
jednotky).

Priradenia fungujú priamou komunikáciou medzi 
zariadeniami a pre prenos povelov nepotrebujú 
centrálnu jednotku.i

Fibaro relátko umožňuje asociácie v troch skupinách.

1. skupina je priradená k tlačítku číslo 1

2. skupina je priradená k tlačítku číslo 2

3. skupina zasiela reporty o stave zariadenia. Len jedno 
zariadenie môže byť priradené v tejto skupine.

Fibaro relátko umožňuje ovládanie až 5 bežných a 5 multikanálo-
vých zariadení v skupine číslo 1 a 2. Skupina číslo 3 má len jedno 
miesto. Jedno miesto je rezervované pre centrálnu jednotku. 

Pre pridanie prepojenia (s použití Home Center) choďte do 
nastavení modulu stlačením ikony: 

Vyberte záložku nastavení. Vyberte, do ktorej skupiny chcete 
pridať priradenie a vybete zo zoznamu zariadení. Po uložení voľby 
môže toto nastavenie vyžadovať niekoľko minút, kým sa prejaví. 

Fibaro relátko umožňuje ovládanie multi kanálových zariadení. 
Multi kanálové zariadenia sú také, ktoré obsahujú dva a viac 
okruhy v jednom zariadení.

FGS-222 dvojité relátko je multikanálové zariadenie. To znamená, 
že obsahuje dva, na sebe nezávislé okruhy. Každý z tychto 
okruhov je v Home Centre rozpoznaný ako osobitné zariadenie, čo 
znamená, že každý okruh má vlastnú ikonku. Prvý okruh je 
ovládaný stlačením tlačítka pripojeného na S1 vstup a je 
pokladaný za hlavný kanál.
Priradenie na druhý kanál relátka je možné len zariadením 
podporujúcim multikanálové priradenie.

V. NASTAVENIA

 

Následujúce nastavenia sú dostupné vo Fibaro rozhraní a ich 
zmena prebieha jednoduchým výberom potrebnej hodnoty a 
uložením výberu.

Za účelom zmeny týchto parametrov choďte do nastavení relátka 
stlačením ikony:

Ďalej vyberte záložku pokročilé nastavenia.

1. Aktivuj / deaktivuj funkciu „Všetko ON / OFF“ (ALL ON / 
OFF)

Predvolený parameter: 255
Dostupné parametre:
255 - Všetko ON aktívne, Všetko OFF aktívne
0 - Všetko ON neaktívne, Všetko OFF neaktívne
1 - Všetko ON neaktívne, Všetko OFF aktívne
2 - Všetko ON aktívne, Všetko OFF neaktívne

3. Automatické vypnutie relátka po prejdení určeného času, s 
možnosťou manuálneho prerušenia - akamžité vypnutie po 
stlačení tlačítka.

Predvolený parameter: 0
Dostupné parametre:
0 - manuálne prerušenie vypnuté. Po stlačení tlačítka sa relátko 
zapne a automatický vypne po uplynutí určeného času
1 - manuálne prerušenie zapnuté. Po stlačení tlačítka sa relátko 
zapne a automatický sa vypne po uplynutí určeného časi. Ďalšie 
stlačenie tlačítka vypne relátko okamžite.

4. Automatické vypnutie pre relátko číslo 1.

Časový horizont pre automatické vypnutie v milisekundách. 
Hodnota 0 deaktivuje túto funkciu.
Predvolený parameter: 0
Dostupné parametre: 0 - 65535 (0,1s - 6553,5 s)

5. Automatické vypnutie pre relátko číslo 2.

Časový horizont pre automatické vypnutie v milisekundách. 
Hodnota 0 deaktivuje túto funkciu.
Predvolený parameter: 0
Dostupné parametre: 0 - 65535 (0,1s - 6553,5 s)

6. Posielanie príkazov na ovládanie zariadení v 1 skupine 
priradení

Predvolený parameter: 0
Dostupné parametre:
0 - príkaz je vysielaný, keď je zariadenie vypnuté
1 - príkaz je zasielaný, keď je zariadenie zapnuté. Zapnutie 
zariadenia neposiela príkaz. Dvojité kliknutie posiela príkaz na 
zapnutie, stmievač si pamätá poslednú nastavenú hodnotu 
(napríklad 50%).
2 - príkaz je zasielaný, keď je zariadenie zapnuté.  Zapnutie 
zariadenia neposiela príkaz. Dvojité kliknutie posiela príkaz na 
zapnutie, stmievač sa zapína na 100%

Info: Parameter 15 musí byť nastavený na hodnotu 1 aby mohol 
tento parameter fungovať. Toto aktivuje funkciu dvojkliku.

6. Posielanie príkazov na ovládanie zariadení v 2 skupine 
priradení

Predvolený parameter: 0
Dostupné parametre:
0 - príkaz je vysielaný, keď je zariadenie vypnuté
1 - príkaz je zasielaný, keď je zariadenie zapnuté. Zapnutie 
zariadenia neposiela príkaz. Dvojité kliknutie posiela príkaz na 
zapnutie, stmievač si pamätá poslednú nastavenú hodnotu 
(napríklad 50%).
2 - príkaz je zasielaný, keď je zariadenie zapnuté.  Zapnutie 
zariadenia neposiela príkaz. Dvojité kliknutie posiela príkaz na 
zapnutie, stmievač sa zapína na 100%

Info: Parameter 15 musí byť nastavený na hodnotu 1 aby mohol 
tento parameter fungovať. Toto aktivuje funkciu dvojkliku.

13. Prepojte bistabilné tlačítko na stav relátka.

Predvolený parameter: 0
Dostupné parametre:
0 - (ON / OFF) relátko zmení svoj stav pri zmene stavu tlačítka.
1 - stav relátka záleží od stavu tlač‘tka : zapnuté, keď je tlačítko 
zapnuté, vypnuté, keď vypnuté.

Vzdialené ovládanie relátka cez Fibaro systém je 
stále funkčné. Toto nastavenie využijete, ak chcete 
získať stav extérneho zariadenia, ako napríklad 
pohybového senzora... v systéme fibaro.

i
14. Typ pripojeného vypínača

Predvolený parameter: 1
Dostupné parametre:
0 - Tlačítko
1 - Vypínač s 2 pozíciami
 
15. Používanie stmievača a ovládača motorov v priradení - 
umožnenie ovládanie sily svetla a pozície žalúzie. Vyžaduje 
si pripojenie jednopolohového tlačítka). Ovládanie prebieha 
buď podržaním tlačítka, alebo dvojklikom. 

Predvolený parameter: 0
Dostupné parametre:
0 - Stmievanie / ovládanie žalúzie neaktívne
1 -Stmievanie / ovládanie žalúzie aktívne

16. Uloženie stavu relátka v prípade výpadku prúdu. Fibaro 
relátko sa vráti do stavu pred výpadkom.

Predvolený parameter: 0
Dostupné parametre:
0 - Fibaro relátko si nepamätá poslednú pozíciu. Po výpadku sa 
vráti do pozície vypnuté
1 -Fibaro relátko si pamätá pozíciu pred výpadkom a vráti 
sa do nej po výpadku.

Možnosti zmeny následvných parametrov (20 - 33, 40 - 43)

Dostupné parametre:
0 - Neaktívne - zariadenie neodpovedá na alarm triedu príkazu
1 - Alarm relátko zapnuté - relátko sa zapne v prípade alarmu
2 - Alarm relátko vypnuté - relátko sa vypne v prípade alarmu
3 - Alarm bliká - relátko pravidelne mení stav na opačný, keď 
zaznamená alerm a 10 minút potom.
 
30. Všeobecný alarm, nastavenie pre relátko číslo 1.

Predvolené nastavenie: 3 (alarm bliká)

40. Všeobecný alarm, nastavenie pre relátko číslo 2.

Predvolené nastavenie: 3 (alarm bliká)

31. Alarm vytopenia, nastavenie pre relátko číslo 1.

Predvolené nastavenie: 2 (relé vypnuté)

41. Alarm vytopenia, nastavenie pre relátko číslo 2.

Predvolené nastavenie: 2 (relé vypnuté)

32. Alarm dymu, CO, CO2, nastavenie pre relátko číslo 1.

Predvolené nastavenie: 3 (alarm bliká)

42. Alarm dymu, CO, CO2, nastavenie pre relátko číslo 2.

Predvolené nastavenie: 3 (alarm bliká)

33. Teplotný alarm, nastavenie pre relátko číslo 1.

Predvolené nastavenie: 1 ( relátko zapnuté)

43. Teplotný alarm, nastavenie pre relátko číslo 2.

Predvolené nastavenie: 1 ( relátko zapnuté)

39. Čas aktívneho blikania pri alarme.

Predvolené nastavenie: 600
Dostupné nastavenie: 1 - 65535 ms

VI. PRIDAVNÉ FUNKCIE
Práca s Alarmovou triedou príkazov: 
                                                 
Fibaro systém umožňuje užívateľom nastaviť reakciu zariadení na 
situácie, kedy je spustený alarm (ALARM_REPORT a 
SENSOR_ALARM_REPORT). Fibaro relátko odpovedá na 
následovné typi alarmu:



- Všeobecný alarm - (0x00)
- Dymový alarm - CO2 (0x02) CO (0x01) Dym (0x03)
- Alarm vytopenia - Voda ( 0x05)
- Teplotný alarm - Teplota (0x04)

Fibaro dvojité relátko má dve nezávislé skupiny pre prijímanie 
alarmu. Každý kanál môže odpovedať na alarm iným spôsobom, 
podľa nastavení.

VII. Z RUČN  PODMIENKY
1. Záruka je poskytovaná spoločnosťou FIBARO GROUP Sp. Z o.o. 
(ďalej len ako “výrobca ) so sídlom v Poznani, ul. Lotnicza 1; 
60-421 Poznaň, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri Poznaň, 
VIII ekonomické oddelenie obchodného registra, číslo 3 0151, NIP 
81185809 , REGON: 301595664

2. Výrobca je zodpovedný za výrobné chyby, ktoré majú za 
následok nefunkčnosť zariadení (materiálne alebo funkčné) po 
dobu 12 mesiacov odo dňa nákupu. Predajca poskytuje záruku na 
následujúcich 12 mesiacov.
3. Počas tejto záručnej lehoty je výrobca povinný odstrániť 
akékoľvek závady, bezplatne, a to opravou alebo výmenou (podľa 
rozhodnutia výrobcu) chybného prvku zariadenia novým alebo 
repasovaným prvkom, ktorý je plne funkčný. Ak je oprava nemožná, 
výrobca si vyhradzuje právo výmeny za nové alebo repasované 
zariadenie, ktoré je bez defektov a jeho stav by nemal byť horší ako 
stav zariadenia, ktoré bolo od zákazníka prijaté na reklamáciu.
4. V špeciálnych prípadoch, keď zariadenie nemôže byť vymenené 
za zariadenie rovnakého typu (napríklad ak sa zariadenie už ďalej 
nepredáva) si výrobca vyhradzuje právo zámeny za iné zariadenie 
s rovnakými technickými parametrami. Táto aktivita znamená 
naplnenie povinnosti výrobcu. Výrobca neposkytuje finančnú 
náhradu za poškodené zariadenia.
5. Držiteľ záruky vybavuje prípadné poruchy zariadení cez záručný 
servis. Pamätajte: pred tým, ako požiadáte o vybavenie reklamácie, 
kontaktujte technickú podporu cez telefón alebo email. Viac ako 
50% problémov je vyriešených na diaľku, čo ušetrí čas a náklady 
spojené so vzniknutým reklamačným procesom. Pokiaľ nie je 
vzdialená podpora úspešná, zákazník vyplní reklamačný dotazník 
(dostupný na www.homesystem.sk) za účelom získania autorizácie. 
Keď je požiadávka vyplnená správne, zákazník obdrží potvrdenie a 
môže reklamovaný výrobok zaslať na adresu nachádzajúcu sa v 
reklamačnom dotazníku.
6. Požiadávka na reklamáciu môže byť podaná taktiež telefonicky. 
V tomto prípade prosím verte na vedomie, že Váš rozhovor môže 
byť nahrávaný. Okamžite po zadaní požiadávky konzultant 
poskytne zákazníkovi potrebné informácie.  
. V prípade zistených nedostatkov bude reprezentant spoločnosti 

HomeSystem kontaktovať zákazníka.
8. Závady odhalené počas záručnej lehoty by mali byť odstránené v 
priebehu 30 dní od doručenia zariadenia do servisného strediska. 
Záručná lehota na zariadenie sa predlžuje o čas, ktorý bolo 
zariadenie v SS.
9. Poškodené zariadenia je vhodné dodať v kopletnom balení, nie 
je to však podmienka.
10. Záručná lehota na všetky vymenené časti je rovnaká, ako 
záručná lehota na zariadenie. Záručná lehota na vymenené 
zariadenia ostáva nezmenená.
11. Náklady na doručenie zariadenia do SS znáša zákazník. V 
prípade neoprávneného nahlásenie reklamácie môžu byť 
zákazníkovy účtovane náklady spojené so spracovaním 
neoprávne-nej požiadávky na reklamáciu.nými pri nákupe 
zariadenia.
12. SS by nemalo prijať reklamáciu iba v prípadoch: -  zariadenie 
bolo nesprávne používané alebo nebol dodržaný návod- zariadenie 
bolo prijaté poškodené počas doručenia (znaky poškodenia na 
balení)- bolo určené, že poškodenie vzniklo iným spôsobom ako 
poškodením v dôsledku výrobnej závady.- záručný list nie je platný 
alebo nie je potvrdenie o objednávke zariadenia.
13. Výrobca neberie zodpovednosť za škody na majetku vzniknuté 
poškodeným zariadením. Výrobca neberie zodpovednosť ani za 
nepriame, náhodné, špeciálne a konsekvenčné škody, alebo za 
akékoľvek škody vrátane ušlého zisku, úspor, dát a škôd tretím 
stranám a akýmkoľvek škodám a následkom na zdraví spojených s 
používaním týchto zariadení.
14. Záruka nepokrýva:
- mechanické poškodenia (pukliny, zlomeniny, fyzicke deformácie... 
spôsobené pádom zariadení, nevhodným používaním alebo 
nedodržiavaním manuálu)
- škody spôsobené vonkajšímy vplyvmi ako napríklad záplava, 
búrka, požiar, blesk, prírodné nešťastie, zemetrasenie, vojna, 
občianské nepokoje, krádež, poškodenie vodou, poškodenie 
zatekaním, vytečením batérie, poveternostnými podmienkami, 
slnečným svetlom, pieskom, vlhkosťou, vysokou alebo nízkou 
teplotou, vlhkosťou vzduchu.
- škody spôsobené nefunkčnosťou softvéru, útokom počítačového 
vírusu alebo nesprávnou aktualizáciou.
- škody spôsobené výpadkami elektrickej / telekomunikačnej siete, 
nesprávnym zapojením alebo pripojením nesprávnych zariadení.
- škody spôsobené používaním alebo skladovaním v extrémných 
podmienkách. 
- škody spôsobené používaním príslušenstvá iného, ako 
odporúčaného výrobcom.
- škody spôsobené nevhodným zapojením, ako aj škody 
spôsobené použítím nevhodných ističov.
- škody spôsobené zo strany zákazníka neumožnením opráv a 
servisu definovaného v užívateľskej príručke.
- škody spôsobené použitím nevhodných náhradných dielov alebo 
zásahom neautorizovanou osobou.
- škody spôsobené používaním chybného zariadenia
15. Záručné opravy nezah ňajú občasnú údržbu a kontrolu, 
čistenie, ladenie, kontrolu funkčnosti, opravy problemov s 
nesprávnými parametrami a iné činnosti, ktoré by mali byť 
prevádzané používateľom.  Záruka taktiež nezah ňa prirodzené 
opotrebenie zariadení a príslušenstva, nakľko tieto tipy zariadení 
majú svoju životnosť.
16. Pokiaľ závada nespadá pod záručné podmienky, výrobca si 
vyhradzuje právo na odstránenie závady, opravu zničenej alebo 
poškodenej časti alebo poskytnutie častí potrebnýc na opravu.
1 . Tieto záručné podmienky nevylučujú, nelimitujú ani 
neodstráňujú práva zákazníka v súvislosti s obchodnými 
podmienkami platnými pri nákupe zariadenia.
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V prípade technických problémov alebo iných otázok v súvislosti s 
používaním produktov Fibaro navštívte


