
©opyright  Youcontrol ApS  12-11-2016 
 

Det er aldrig sjovt, når ens gadget bryder sammen. Fibaro Home Center 2, har imidlertid en meget klog USB-

Stick under kapslingen, hvor kablerne tilsluttes. Denne kan bruges til nulstille HC2 og Sikkerhedskopier den. 

USB Sticken må aldrig tages ud af dit Home Center ! 

 

Ved opgradering af Home centerets software vil der automatisk blive oprettet en backup af konfigurationen på 

USB-hukommelse sticken. Det er også godt selv at regelmæssigt lave backup gennem menuenConfiguration / 

sikkerhedskopier. BEMÆRK! Du bør ikke gemme for mange sikkerhedskopier, vi har modtaget rapporter om, at 

der vil være problemer, når hukommelsen er fuld - og du ikke får nogen advarsel, når den opstår. Så husk at slette 

de gamle du ikke bruger. 

 

Specielle billeder du selv har hentet ind i dit Home Center vil ikke blive gendannet men skal lægges ind igen ! 

 

Her er hvordan man starter HC2 i recovery-mode: 

1. Sluk dit Home Center med et enkelt tryk på sluk/tænd knappen 

2. Hold + knappen inde, og tryk en enkelt gang på sluk/tænd knappen. Dioderne er nu begyndt at "køre" fra 

venstre mod højre. Slip knappen inden 6 sekunder da den ellers vil gendanne ip adressen til (192.168.81.1) 

 

 

 

3. Efter et stykke tid (5-10 minutter), har HC2 startet i recovery-mode, og du kan nå recovery bruger flade via 

den samme IP-adresse, som du tidligere har brugt. 

A. Ved du ikke, hvad din HC2 har af IP adresse, eller er du i tvivl om den er blevet tildelt en ny kan 

du bruge softwaren (Advanced IP Scanner).kan hentes på  http://www.advanced-ip-

scanner.com/  Har du MAC kan det hentes her https://itunes.apple.com/dk/app/ip-

scanner/id404167149?mt=12 . 

Hvis du ikke kan nå dit HC2a i recovery-mode, har vi følgende tips: 

Kontroller at dioderne der er placeret ved netværks stikket på HC2. De bør være tændt / blinker, selv når 

du er i recovery-mode. Hvis ikke de gør det i recovery-mode, så lav et hurtigt tryk på afbryderknappen, så 

burde netværket hoppe i gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.advanced-ip-scanner.com/
http://www.advanced-ip-scanner.com/
https://itunes.apple.com/dk/app/ip-scanner/id404167149?mt=12
https://itunes.apple.com/dk/app/ip-scanner/id404167149?mt=12
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Når dit Home center er i Recovery mode vil følgende dioder være tændt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I gendannelsestilstanden, skal du udføre en nulstilling til fabriks standarder ved at trykke på ( Recover ). 
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Du vil nu blive spurgt om du vil slette alle enheder og her trykker du ( Yes ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når HC2 starter efter nulstillingen ca. 15-20 min. vil du have en gammel version software installeret på dit Home 

Center, og Login og Password vil være nulstillet til (admin).  Din ip adresse vil stadig være den samme som 

tidligere. 

Hvis du har problemer med at logge ind eller der køre en cirkel rundt på billedet uden at der sker noget skal du 

rydde din browsers cache. 

Firefox : https://support.mozilla.org/da/kb/saadan-ryddes-firefox-cache 

Google Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=da 

Internet Explorer : https://wikigento.dk/ryd-din-browser-cache 

 

 

Når du logger ind på dit Home Center vil du øverst kunne se hvad dit Home center er gendannet til af software 

version: 

 

 

 

  

 

https://support.mozilla.org/da/kb/saadan-ryddes-firefox-cache
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=da
https://wikigento.dk/ryd-din-browser-cache
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Nu skal du have dit Home Center opgraderet til den korrekte version software altså den samme version som den 

backup du har tænkt dig at hente ind igen via menuen Konfiguration / backups. 

 

Dit Home center vil selv finde den sidste nye version efter ca. 10-30 min. Denne kan du finde under fanen ( 

Configuration) øverst til Højre. Opdateringen vil være vist nederest på siden hvor du trykker på ( Start ) 

 

 

 

Opdateringen tager ca. 15 – 30 min. Og du må ikke slukke mens den er i gang med dette. 

Når HC2 starter efter opdateringen vil du have den nye version software installeret på dit Home Center, og Login 

og Password vil være nulstillet til (admin).  Din ip adresse vil stadig være den samme som tidligere. 

Hvis du har problemer med at logge ind eller der køre en cirkel rundt på billedet uden at der sker noget skal du 

rydde din browsers cache. 

Firefox : https://support.mozilla.org/da/kb/saadan-ryddes-firefox-cache 

Google Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=da 

Internet Explorer : https://wikigento.dk/ryd-din-browser-cache 

 

https://support.mozilla.org/da/kb/saadan-ryddes-firefox-cache
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=da
https://wikigento.dk/ryd-din-browser-cache
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Når du kommer ind på dit Home Center vil du øverst kunne se hvad dit Home Center er opdateret til af software 

version. 

 

Nu skal klikke på ( Configuration ) og ( Backup og Recovery ) og derefter vælge hvilken backup du ønsker at 

geninstallere på dit Home Center. Og så trykker du på ( Restore ) 

 

 

 

Det tager ca. 3 – 10 minutter at Restore en Backup på dit Home Center. Når denne er gendannet skal 

du logge ind med det brugernavn og Password som er gemt i denne backup. 

 

Herefter vil alt fungere som før. 

 

Hvis du har problemer med at logge ind eller der køre en cirkel rundt på billedet uden at der sker noget skal du 

rydde din browsers cache. 

Firefox : https://support.mozilla.org/da/kb/saadan-ryddes-firefox-cache 

Google Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=da 

Internet Explorer : https://wikigento.dk/ryd-din-browser-cache 

https://support.mozilla.org/da/kb/saadan-ryddes-firefox-cache
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=da
https://wikigento.dk/ryd-din-browser-cache
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Kun i Nøds tilfælde da ip adresse vil blive gendannet til standard !!!! 

 

 

 

Hvis du ikke kan nå dit HC2a i recovery-mode, har vi følgende tips: 

 

Kan du ikke få adgang til din HC2 via Fibaro Finder eller Advanced IP Scanner. Så sluk dit HC2 og hold 

knappen + inde, tænd derefter igen men fortsæt med at holde + knappen inde længe mere end 7 sekunder! 

. Så starter HC2 i recovery-mode med standard IP adresse 192.168.81.1. 

 

 Tilslut derefter din computer direkte til HC2 med netværkskablet  

o din computer, skal du indstille følgende netværksindstillinger: IP: 192.168.81.2, 

Undernetmaske: 255.255.255.0 Gateway:  192.168.81.1. Nu vil du være i stand til at nå dit  HC2 ved at 

indtaste 192.168.81.1 i din browser. 

 

Hvis du vil Sætte dit HC2 til  standard IP adresse 192.168.81.1 ( uden Recovery mode )  : 

 

Hold + knappen inde i 7 sekunder  

 

 

 

 

 

 

 

 


