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Lær brugerfladen at kende  

 
Fibaro Home Center interface er let at bruge og har et fælles layout på tværs af alle sider. 

 

HVAD ER HVAD? 

  

1)    software version der ligger på Home Centeret. 

Home Centeret kan opdateres online, når nye versioner bliver tilgængelige. 

 

2)   Z-Wave log. 

Eventuelle meddelelser til eller fra Z-Wave enheder vises her. Det er også her, du vil se beskeder, og 

kunne se, hvis enheder er blevet tilføjet eller fjernet fra systemet. 

 

3)   Vejr oplysninger fra området hvor Home Centeret er Placeret.. 

Når placeringen af Home Center er indtastet korrekt, vil Home Center indsamle oplysninger om vejret 

fra Yahoo! og vise det her. 
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4)   Den aktuelle dato og tid. 

Som standard, når indtasningen af placeringen af Home Centeret er korrekt, vil systemet holde denne 

nøjagtigt inden for et tocifret antal millisekunder. Det vil automatisk tilpasse sig sommertid og vintertid. 

 

5)   Hovedmenuen. 

Ved at klikke på hver af disse ikoner vil det føre dig til de vigtigste sider på Home Centeret. Se nedenfor 

for yderligere oplysninger om disse afsnit. 

 

6)   Venstre side menu/ Bjælke. 

Denne menu skifter funktion afhængig af den side du er på. Det vil som regel indeholde links til 

yderligere sider med mere detaljerede oplysninger, eller en liste over enheder eller scener, der er 

relevante for den aktuelle side. 

 

7)   popup-menuen i Højre side. 

Denne menu vil forblive på samme sted på højre side af skærmen, mens du ruller op og ned på en 

side. Samt linke til de samme sider som hovedmenuen (se nedenfor), popup-menuen har følgende tre 

ekstra knapper: 
    top-knappen. Dette vil rulle op til toppen af siden. 

    Gem-knappen. Denne knap er meget vigtigt! Hvis den bliver blå, så sørg for du klikker på 

den, hvis du har lavet ændringer på en side, ellers vil ændringerne gå blive tabt. 

 
   Log ud '. Dette vil logge dig ud af Home Center 2 og returnere dig til login-siden. 

 

8)   Den sidens indhold. 

Det er her indholdet af hver side vil blive vist. Det er her, alle dine enheder vil blive kontrolleret, dine 

scener oprettet og vises dit energiforbrug. 

  

SIDEBESKRIVELSER 
 

Hvis du klikker på denne knap, åbnes 'Din House' side. 

Denne side vil vise hele dit system. Alle enheder og scener vil blive vist inden for de sektioner og 

værelser, der er blevet oprettet. 

  

http://fibarouk.co.uk/wp-content/uploads/2014/05/Top-Button.png
http://fibarouk.co.uk/wp-content/uploads/2014/05/Save-Button.png
http://fibarouk.co.uk/wp-content/uploads/2014/05/Save-Button-Active.png
http://fibarouk.co.uk/wp-content/uploads/2014/05/Logout-Button.png
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Hvis du klikker på denne knap, åbnes  "Rooms 'side. 

Brug denne side til at oprette sektioner af dit hjem og skabe rum inden for disse sektioner. 

  

  

 

Hvis du klikker på denne knap, åbnes den "Devices" side. 

Alle enheder på dit system er tilføjet, konfigureret og slettes fra denne side. 

  

  

 

Hvis du klikker på denne knap, åbnes "Scener" side. 

Scener tillader enheder at interagere med hinanden og lade systemet kontrollere flere enheder en 

begivenhed. Denne side giver dig mulighed for at oprette og administrere dine scener. 

  

  

 

Hvis du klikker på denne knap, åbnes "Energi" side. 

Energy side vil give dig mulighed for at overvåge den aktuelle eller tidligere energiforbrug i dit 

hjem. Forbruget kan overvåges i hele huset, i et bestemt rum eller på en individuel enhed. 

  

 

Hvis du klikker på denne knap, åbnes den "Panels" side. 

Panels side, tillader dig at styre grupper af relaterede enheder eller indstillinger i systemet. Alarm 

handlinger, opvarmning og køling, fugtighed og sprinkler kontrol er alle eksempler på paneler. Det er 
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også panels, der giver dig mulighed for at se system events, og vælge rettigheder til forskellige brugere 

(herunder overvåge deres placering) og konfigurere indholdet i smart phones meddeler. 

  

 

Hvis du klikker på denne knap, åbnes 'Configuration' side. 

På denne side kan du downloade opdateringer til din Home Center og lave backup eller gendanne dens 

konfiguration. Du kan ændre dine netværksindstillinger, tildele den en placering og tidszone, eller hvis 

det er en Home Center 2, forbinde den med andre Home centre på dit netværk eller rundt omkring i 

verden. 

  

 


