
Podpora

Ak potrebujte pomôcť s inštaláciou Home Centra Lite, použite 

nenájdete a potrebujete, aby Vám niekto s inštaláciou pomohol, 
kontaktujte nás na www.HomeSystem.sk .

Poznámka

Niektoré moduly systému Fibaro vyžaduju prácu s prívodom ele-
ktriny. To môže byť nebezpeèné. Ak si nie ste istý tým, ako tieto 

Obsah balenia

AC/DC adaptér Sieťový kábel

Anténa Home Center Lite



. Pripojte anténu
aènite pripojením antény, 

otáèajte skrutku v smere hodi-
nových ruèièiek.

. Pripojte sieťový kábel
Požíte pribalený sieťový kábel 
na pripojenie HCL LAN port 
do Vášho routeru.

. Pripojte elektrický kábel
Pripojte pribalený elektrický 
kábel do HCL a zapojte ho do 
siete.

. apnite HCL
emne stlaète tlaèítko zapína-

nia. Vaše Home Center Lite 
bude za sekundu pripravené.



Vaša domáca sieť

Pripojte Home Center Lite s Vaším routrom za použitia prib-
aleného sieťového káblu. Od tej chvíle je Home Center Lite 
vidite né pre všetky zariadenia vo Vašej domácej sieti.

Vzdialený prístup

tandardne je Home Center Lite vidite né iba vo Vašej domácej 
sieti. Na zapnutie vzdialeného prístupu, z inej ako Vašej lokálnej 
siete, je potrebné zare istrovať sa na www.home. baro.com tak, 
ako popíšeme alej v tomto manuáli.



Vytvorte inteli entný dom
Home Center Lite je štandardne nastavený 
na DHCP m d. Aby ste ho vo Vašej sieti 
našli, stiahnite si Fibaro Finder pre Váš 
systém, ktorý nájdete na adrese

Nájdite Home Center Lite
Aby ste HCL našli, stiahnite a 
spustite Fibaro Finder. Potom stlaète 
tlaèítko F SH a P adresa Vášho 
Home Center Lite sa objaví.

Prihlásenie
Po spešnom pripo-
jení sa Vám zobrazí 
prihlasovacie okno. 
adajte tieto daje

lo in  Admin
Heslo  Admin

http //www.homesystem.sk/podpora.html



Vytvorte si miestnosti
e  nastavujete svoje Home Center 

Lite, zaènite s vytváraním miestností 
tak, ako ich máte vo svojom dome.

Vytvorenie sekcií
Sekcie s  èasti domu. ôžu to byť 
poschodia, prípadne skupiny izieb.

Pridanie miestnosti
Pomenujte miestnoť a vyberte sekciu, 
do ktorej táto miestnosť patrí.

Vyberte si ikonu
aždá miestnosť môže byť oznaèená 

inou ikonkou. ieto si vyberáte v 
pokroèilých nastaveniach miestnosti.



Pridanie zariadení
Po tom, ako vytvoríte miestnosti, môžete 
zaèať pridávať zariadenia.

V hlavnom menu chodťe do záložky 
zariadenia devices , na avo nájdete 
tlaèítko Add or emove Device.

Stláète tlaèítko ADD, Home Centrum 
Lite zaène odpoèítavať  sek nd na 
pridanie zariadenia.

ajte na mysli, že zariadenie, ktoré 
pridávate musí byť poèas tohto procesu 
v priamom dosahu Home Centra.

Následujte manuál jednotlivých zariadení 
kde získate viac in ormácií o tom, ako 
zariadenie pridať do ave siete.

pozornenie
Pri pridávaní niektorých zariadení je 
potrebná manipulácia s elektrickými 
káblami. Ak si nie ste istý, èo robíte, 
prosím kontaktujte certi kovaného 
elektrikára.



Funkcia kontroly spotreby
ontrolujte aktuálnu spotrebu zariadení 

prípadne celého domu všetkých zapojených 
zariadení  alebo prezerajte hist riu spotreby 
priamo v HCL. Detailné a prepracované ra y 
Vám daj  možnosť kontrolovať a plánovať 
náklady na ener ie.

Aktuálna oláèový ra ra OP 



Obnova systému ecovery
ecovery je panel, ktorý je urèený pre obnovenie systému alebo jeho 

preinštalovanie v prípade problémov. V prípade zlyhania môžete systém vrátiť do 
poslednej stabilnej verzie bez straty nastavení. aktiež tu môžete systém vrátiť 
do továrenského nastavenia. Ak sa nemôžete pripojiť na internet, zvo te možnosť 
opravy zo s boru repair rom le  a systém sa preinštaluje bez toho, aby vymazal 
posledné uložené nastavenia.

Oprav
systém

Oprav
zo s boru

Obnova 
systému



L D di dy
umiestnené na prednej strane Home Center 
Lite maj  tieto významy

apnuté
Svieti, ak je HCL zapnuté

ave
liká, ke  HCL odosiela príkazy do 

ave siete

nternet
Svieti, ak je HCL pripojené k inter-
netu

Lokálna sieť
Svieti, ak je HCL pripojené k lokálnej 
sieti

apnuté
Svieti, ak je pre HCL dostupná 
aktualizácia


