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Udpakning & Basic Setup 
Det allerførste du skal gøre med dit Fibaro system er at sætte dit Home Center op. Denne guide vil vise 

dig alle detaljer og nødvendige step for at få den tilsluttet.  

  

HVAD ER DER I KASSEN? 

  

1. Home Center Unit 

2. Strømforsyning 

3. Ethernet-kabel 

4. Garantioplysninger 

  

FÅ ALTING FORBUNDET. 

  

1. Fjern al emballage 

2. Ved hjælp af en lille skruetrækker, fjerner du panelet på venstre side af Home Center 2 

3. Tilslut strømforsyningen 

4. Tilslut Ethernet-kablet til din router, modem eller switch 

5. Sæt sidedækslet på igen . 

 

 

 

Inde i Home Center 2, er der er en USB stick tilsluttet. Denne bruges til opbevaring af systemets 

backups, og må ikke fjernes. Forsøg ikke og starte dit Home Center op uden denne, da det kan 

forårsage en systemfejl. 
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OPSTART AF HOME CENTER 

  

 Når du har tilsluttet strøm til enheden, bør Home Centeret begynde at starte op. Hvis dette ikke sker, 

skal du trykke på afbryderknappen på bagsiden af enheden én gang. Lysene på forsiden bør 

begynde at blinke. 
 

LOGGE IND PÅ DIT HOME CENTER 

  

 Når enheden er startet, skal du bruge en computer. Sørg for, at den er forbundet til det samme 

netværk som din Home Center. 

 Hent og Installer Fibaro Finder:  

Hentes Her : http://www.fibaro.com/sca/support 

 

 

 Start Fibaro Finder og tryk på knappen "Refresh" for at søge efter alle tilgængelige Home Centers 

på dit netværk. 

 Vælg det Home Center, du ønsker at oprette forbindelse til (i dette tilfælde har vi kun én på vores 

netværk), og klik på "Connect" 

http://www.fibaro.com/sca/support
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 Dette vil starte din standard-browser, og tager dig til Fibaro Logon Screen. 

 Standard Login Information er: 

 brugernavn -  admin 

 adgangskode -  admin 
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TIP:  Læg denne side til bogmærker i din webbrowser for hurtig adgang senere. 

Det var det! Tillykke, du har netop taget det første skridt i oprettelsen af dit Home conter. 

 


