
KASUTUSJUHEND 
UKSE/AKNA ANDUR 
FGK – 101 – 107 v2.1 

 
Fibaro Ukse/Akna andur on Z-Wave sagedusel töötav, patareitoitega juhtmevaba Reed andur. Anduri 
ja magneti teineteisest eraldamisel, saadab andur raadiosignaali kontrollerisse.  
Lisaks kontaktisignaalile toetab Fibaro ukse/akna andur ka ühte temperatuuriandurit DS18B20, ning 
omab ühte potentsiaalivaba sisendit. 
Fibaro ukse/akna andur on disainitud töötama koos erinevate stseenidega koduautomaatika 
süsteemides, häire- ja jälgimisseadmetega, samuti kõikvõimalikel muudel juhtudel, kus on vajalik 
jälgida ukse, akna, värava vms kinni-lahtiolekut. 
 
 

Tehnilised andmed 
Toide      ER14250 (1/2AA) 3,6V Patarei (komplektis) 
 
Sisendid        Üks, potentsaalivaba  
       
Toetab temperatuuriandureid   Üks, DS18B20 digitaalne andur 
 
Töötemperatuur    0 - 40°C 
 
Raadioprotokoll    Z-Wave 
 
Raadiolainesagedus    868,4 MHz EU; 

908,4 MHz US; 
921,4 MHz AU/NZ; 
869,2 MHz RU; 
 

Raadiolaine leviala    kuni 50m välistingimustes 
      Kuni 30m sisetingimustes 
      (sõltub ehitise struktuurist) 
 
Suurus (pikkus x laius x kõrgus )   76 x 17 x 19 mm 
 

Tehniline informatsioon 
 Juhitav nii FIBARO süsteemi seadmetega kui ka teise Z-Wave kontrolleritega. 

 Ukse/akna avamine tuvastatav anduri keha ja magneti eraldamisel 

 Kiire paigaldus – kergesti paigaldatav ustele, akendele jms, kahepoolse teibi või kruvidega. 

 Ühildatav DS18B20 temperatuurianduritega          

 Ühendades DS18B20 anduri, kasutage ühesoonelist kaablit, mitte pikemat kui 30m 

 Võib ühendada lüliti külge, potentsiaalivabade klemmide kaudu 
 

 
 
 
 



NÕUANDED 
 Ühendused tuleb teha vastavalt käesolevas kasutusjuhendis esitatud skeemidele. 

  Valed ühendused võivad tekitada ohtu ja/või kahjustada seadet. 

 

I  Üldine informatsioon Fibaro süsteemi kohta 
Fibaro on Z-Wave tehnoloogial põhinev juhtmevaba süsteem. Võrreldes teiste sarnaste 
süsteemidega, on Fibarol mitmeid eeliseid. Raadiosüsteemid tekitavad ühenduse vastuvõtja ja saatja 
vahel, kuid raadiosignaali tugevust vähendavad paljud takistused (seinad, mööbel jne.) ning halvemal 
juhul seadmetevaheline andmeedastus katkeb. Fibaro süsteemi eeliseks on aga see, et peale selle, et 
süsteemis kasutatavad seadmed on saatjad ja vastuvõtjad, on nad ka signaali „paljundusaparaadid“. 
Kui otsest ühendust saatja ja  vastuvõtja vahel ei ole võimalik luua, tekitatakse ühendus läbi 
vahendavate seadmete. 
 
Fibaro on kahesuunaline juhtmevaba süsteem. See tähendab, et signaali mitte ainult ei saadeta 
vastuvõtjateni, vaid vastuvõtjad saadavad ka kinnituse, et signaal on vastu võetud. See toiming 
kinnitab nende staatust, kontrollides kas nad on aktiivsed. Fibaro süsteemi ülekande turvalisus on 
võrreldav data bus juhtmetega süsteemiga. 
 
 
Fibaro töötab tasuta andmeedastuslainealas. Selle sagedus sõltub iga riigi individuaalsetest 
raadioregulatsioonidest. Igal Fibaro Z-Wave võrgustikul on unikaalne võrgu identifitseerimisnumber 
(kodu ID), tänu millele on võimalik kooskõlastada kahte või enamat iseseisvat süsteemi ühes majas 
ilma igasuguste häireteta.   
 
Kuigi Z-Wave on üsna uus tehnoloogia, on see juba saanud peaaegu sama tuntuks kui Wi-Fi. Paljud 
tootjad erinevates tööstusharudes pakuvad tooteid, mis põhinevad Z-Wave tehonoloogial, 
garanteerides nende omavahelise ühilduvuse. See tähendab, et süsteem on avatud ja võib tulevikus 
jätkuvalt laieneda. Rohkem informatsiooni www.indome.ee 
 
 
 
 
Fibaro loob dünaamilise võrgusüsteemi. Pärast Fibaro süsteemi sisse lülitamist edastavad süsteemis 
olevad seadmed automaatselt signaali ning süsteem määrab koheselt reaalajas kindlaks nende 
asukohad. Seadme asukoha vahetamisel, tuvastab mesh võrgusüsteem uue asukoha automaatselt 
ning kõik töötab edasi. 
 
 

II Anduri paigaldus 
 

1. Paigaldage Fibaro ukse/akna andur vastavalt skeemile 
2. Paigaldage kaasasolev patarei 
3. Lisage seade Z-Wave võrku 
4. Paigaldage Fibaro ukse/akna andur vastavalt skeemile nr 4 
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JOONIS 1. – Üldine 

 
JOONISE JUHEND: 
TMP – turvalüliti. Saab aru kui andur eemaldatakse asukohast. Kasutatav ka lisamise/eemaldamise 
lülitina, seadme Z-Wave võrku lisamisel 
IN – Potentsiaalivaba sisend 
 
TP – (TEMP_TOIDE) – Toide DS18B20 temperatuurianduri tarbeks 
TD – (TEMP_DATA) – Signaali klemm temperatuurianduri DS18B20 tarbeks 
GND – (GROUND) – Miinusklemm  

Märkus! 

 Tagamaks kõige täpsema signaali toimimise, paigaldage andur alati vastavalt Joonisele 4. 

 Fibaro ukse/akna anduril on kaks TMP lülitit. Üks asub anduri sees, teine korpuse põhja-all. 
Normaaltingimustes töötamisekl peaks alati olema pealmine korpuse pool paigaldatud. Ärge 
kasutage seadet ilma korpuseta. 

 TMP lüliti, mis asub korpuse all omab kahte funktsiooni. 1) Lülitab seadme õpireziimi (Z-Wave 
võrku lisamiseks või sealt eemaldamiseks). 2) turvalüliti, mida saab kasutada häirelülitina, 
juhul kui andur liigutatakse oma positsioonilt. 

 
 

 



 
Sisendi kasutamine 
Fibaro ukse/akna anduril on üks potentsiaalivaba sisend. IN sisendi staatust saab muuta anduri 
siseselt või lühistades ta GND signaaliga. Kui kasutate andurit ainult binaarse andurina, ärge 
paigaldage magnetit. 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
Kasutades DS18B20 temperatuuriandurit 

 
DS18B20 temperatuurianduri võib paigaldada kõikjale, kust on vaja lugeda väga täpseid 
temperatuuriandmeid. Kui andur on piisavalt kaitstud võib teda paigaldada niisketesse 
tingimustesse, vee alla, betooni sisse või paigaldada põranda alla. 

 

Antenni paigaldamise juhend: 
 
Antenn peab olema paigaldatud alla poole patareid. Ärge lõigake, lühendage või murdke 
antenni. Selle pikkus on välja arvestatud täpselt vastavalt optimaalseimale levialale. 
Metallist pinnad, (metallist uksepiidad, karbid jms) võivad mõjutada signaali levikut  

 
 

JOONIS 2. DS18B20 Ühendamine 



                                                                                                                    UKSE KELL  
 

JOONIS 3. VEDRULÜLITIGA ÜHENDAMINE 
 
 

 
JOONIS 4. ÕIGE PAIGALDUS ANDURILE MAGNETIGA 

 

 
JOONIS 5. ANDURI ÕIGE PAIGALDUS 



 
JOONIS 6. ANDURI VALE PAIGALDUS 

 

 
 
Sõnade selgitusi:  

 Lisamine – seade saadab välja infopaketi mis teeb võimalikuks tema seadme ühildamise Z-
Wave võrku 

 Eemaldamine – seadme korrektne eemaldamine süsteemist, on vajalik et seadet hiljem teise 
võrku lisada. 

 Ühendamine  - võimaldab ühel seadmel kontrollida teisi, samas võrgus olevaid seadmeid. 

 Mitme kanaliga ühendamine – võimaldab kontrollida teisi, mitme kanaliga seadmeid samas 
võrgus. 

 
 
 
 
 
 
 



 

III Fibaro anduri seadistamine 
 
1.Ukse/akna anduri paigaldamine 
 
Samm 1 
Paigaldage andur järgides Joonist 4. Anduri ja magneti asend peab olema sama nagu joonisel. 
 
Samm 2 
Lisamaks andurit Z-Wave võrku veenduge, et andur asuks peakontrolleri (Home Center 2) levialas. 
Lisamise protseduur eeldab otsest ühendust seadme ja peakontrolleri vahel. Hiljem võib anduri viia 
kaugemale ning signaal levib läbi teiste Z-Wave seadmete (mesh võrk) 
 
Samm 3 
Otsige üles TMP lüliti 
 
Samm 4 
Seadke HC2 õpireziimi (Vaadake HC2 juhtseadme kasutusjuhendist) 
 
Samm 5 
Vajutage TMP lülitit kiiresti 3 korda ning seade lisatakse võrku. 
 
Samm 6 
Kui lisamine õnnestub, kuvatakse see HC2 kasutajaliideses. 
 

 
 

Patarei kasutamine 
 

Tehaseseadetega Fibaro ukse/akna anduril on patarei eluiga kuni 2 aastat. Patarei olek 
kuvatakse HC2 kasutajaliideses. Kui patarei ikoon muutub punaseks, tähendab see, et 
patarei vajab vahetust. Et välistada alarmi käivitumist tuleb 2-e ühendgrupp kustutada           
ja anduri seaded tuleb enne patarei vahetust taastada tehaseseadetele. 

 
Tähelepanu! 
 

Ukse/akna andur on varustatud sisse-ehitatud LED-iga. LED vilgub iga kord, kui andur 
muudab oma staatust  (uks avatakse/suletakse). Lisamisel jälgige LED-i, kui LED vilgub 
aeglaselt, siis lisamine õnnestus. LED-i vilkumine rahutult näitab viga lisamises. 
 

 
Tähelepanu! 

 
Iga kord, kui muudate anduri TP ja TD kanalites midagi, paigaldate juurde lüliti või 
temperatuurianduri DS18B20, tuleb ukse/akna andur süsteemist eemaldada ning lisada 
uuesti.  Seda on vaja selleks, et HC2 tunneks ära anduri uued lisad ning õpiks neist aru 
saama. 

 
 



Tähelepanu!  
 
On keelatud ühendada TP ja TD kanalitesse teisi seadmeid, mis ei ole ühilduvad 1-wire 
protokolliga. 
 
 

 
2. Fibaro ukse/akna anduri reset 
 
Fibaro ukse/akna anduri reset-i tegemiseks on üks võimalus. See protseduur kustutab seadme 
EPROM mälu, kaasa arvatud peakontrolleri ja Z-Wave andmed. 
 
Fibaro ukse/akna anduri mälu kustutamiseks käituge järgnevalt: 

1) Võtke lahti andurit kattev korpus ja eemaldage patarei.  Veenduge, et TMP lüliti oleks vaba. 
2) Puudutage andurit magnetiga ja hoidke seda seal 
3) Sisestage uuesti patarei 
4) Nüüd eemaldage magnet anduri juurest 
5) Eemaldage patarei 
6) Sisestage patarei 
7) Reset-i õnnestumise korral vilgub LED kaks korda. 

 
Tähelepanu! 

 
Anduri reset ei eemalda selle anduri andmeid Z-Wave juhtseadmest. Et kõik toimiks 
probleemideta, palun eemaldage andur Z-Wave võrgust enne reset-i. Peale reset-i lisage 
andur uuesti vastavalt kontrolleri juhistele. 
 

 
3. Fibaro ukse/akna anduri kontrollimine HC2 juhtkontrolleriga. 
 
Ukse/akna andur on mitme kanaliga seade. See tähendab, et ta on varustatud ühe eraldiseisva 
sisendkanaliga ning 1-wire bus kanaliga, mis lubab lisada seadmele ühe DS18B20 
temperatuurianduri. Tulemuseks näidatakse HC2 kasutajaliideses kõiki seadmeid eraldi ikoonidega. 
 

 
JOONIS 1. – Ukse/akna anduri ikoon HC2 kasutajaliideses 



 
JOONIS 2. – DS18B20 temp anduri ikoon 
 

Kasutades ukse/akna andurit ilma DS18B20 anduri või lülitita IN sisendis, kuvatakse ainult 1 ikoon. 
Lisades DS18B20 temp anduri, näidatakse mõlemaid ikoone. 
 

 
 
Tähelepanu! 

 Juhul kui ühendatud DS18B20 anduri korral temperatuurianduri ikooni ei kuvata  või kui 
temperatuurinäit ei ole korrektne, kontrollige üle ühendused anduri ja 1wire-bus sisendi 
vahel. Veenduge, et kõik ühendused on korralikud ning kaabli pikkus ei ületa 30m. 

 
 
 

IV Seotud Seadmed 
 
Seotud seadmed lubavad Fibaro ukse/akna anduril suhelda teiste Z-Wave võrgus olevate seadmetega 
otse, ilma juhtkontrollerita. Näiteks võib juhtida ukse avamisel teatud valgustit (Fibaro dimmeri 
mooduliga) jms. 
 
 

Tähelepanu! 
 

Seotud seadmed lubavad otsest käskude ülekannet ühelt seadmelt teisele. See lubab 
näiteks ukse/akna anduril saata laiali häiresignaali ka siis kui HC2 juhtseade on täielikult 
hävinud. 

 
 

 
 
 
 
 



Fibaro ukse/akna andur toetab kolme erinevat seotud seadmete gruppi. 
 
Grupp 1 on suunatud sisendile IN1 (ja magnet andurile). Saadab põhikäsklusi(BASIC SET) või häire 
käsklusi (ALARM). 
Grupp 2 on suunatud TMP lülitile. Kui lüliti lastakse lahti, siis kõigile seadmetele saadetakse laiali käsk 
ALARM GENERIC. 
Grupp 3 saadab infot seadme seisukorra kohta. Selle grupiga saab siduda ainult ühe lisaseadme. 
Vaikimisi on see peakontroller HC2. 
 
Fibaro ukse/akna andur lubab kontrollida üle 5 tavalise seadme ja 5 multikanali seadet ühes grupis 
lisaks peakontrollerile. 
 

Seotud seadme lisamiseks minge ukse/akna anduri seadetesse vajutades ikoonil:      
 
Kui seadete paneel on ees, valige seotud seadmete grupp mida soovite muuta. Kõikide seadete 
saatmine ja salvestamine seotud seadmeteks võib võtta aega kuni paar tundi, sõltub eelnevatest 
seadetest ning kogu seadmete arvust Z-Wave võrgus. 
 

Tähelepanu! 
 
Iga seotud seadme laiali saadetud käsk, tühistab eelmise käsu. 
 
 

 
 
 

V Konfiguratsioon 
 
Ukse/akna andur pakub väga laia valikut erinevaid seadeid. Alltoodud parameetrid leiate HC2 
kasutajaliidesest. 
 
Kui soovite ukse/akna anduri parameetreid muuta(kasutades HC2 juhtseadet), minge seadme 

seadetesse vajutades ikoonile:   
Järgmiseks vajutage „arenenud“ 

 
Seadme Parameetrid: 
 
Parameeter nr. 1 
Sisendi IN alarmi tühistamise viide. 
Lisaviide mille abil saab määrata, millise aja pärast peale häire saamist häire signaal tühistatakse. 
 
Vaikimisi: 0 
Saadaolevad väärtused: 0 – 65535s 
 
Parameetri väärtus: 2[baiti] 
 

 
 



Parameeter nr. 2 
Staatuse muutmise märguanne LED-iga 
 
Vaikimisi : 1 
Saadaolevad väärtused: 
0 – LED välja lülitatud 
1 – LED sisse lülitatud 
 
Parameetri väärtus: 1[bait] 

 
Parameeter nr. 3 
Sisendi IN tüüp. 
Vaikimisi väärtus: 0 – INPUT_NC (Normaalselt suletud) 
 
Saadaolevad väärtused: 
0 – INPUT_NC (Normaalselt suletud) 
1 – INPUT_NO (Normaalselt avatud) 
2 – INPUT_MONOSTABLE 
3 – INPUT_BISTABLE 
 
Parameetri väärtus: 1[bait] 

 
Parameeter nr. 5 
Seotud seadmete grupile 1 saadetava andmepaketi sisu - käivitub sisendi IN kaudu. Parameeter lubab 
määrata, millist tüüpi alarm saadetakse seotud seadmetele. (BASIC_SET) 
 
Vaikimisi väärtus: 255 – BASIC SET 
 
Saadaolevad väärtused: 
0 – ALARM GENERIC frame 
1 – ALARM SMOKE frame 
2 – ALARM CO frame 
3 – ALARM CO2 frame 
4 – ALARM HEAT frame 
5 – ALARM WATER frame 
255 – Control frame BASIC SET 
 
Parameetri väärtus: 1[bait] 

 
Parameeter nr. 7 
Väärtus, mis saadetakse seotud seadmetele ruloomoodul või dimmerimoodul, et sundida neid 
avama/sulguma etteantud väärtusel.  Saadetakse seotud seadmete grupile 1 
 
Häire (ALARM) korral on prioriteetseks häire käsud. 
 
Vaikimisi väärtus: 255 
Võimalikud väärtused: (1-99) ja 255 
 
Väärtus 255 teeb võimalikuks aktiveerida seade. Dimmerimooduli puhul tähendab see, et dimmreile 
saadetakse käsk lülituda sisse. Dimmer lülitab end sisse vastavalt enda seadistusele. Kui määrate 
väärtuseks 50, siis lülitub dimmer käsu saades sisse alati 50% peale. 



 
Parameetri väärtus: 1[bait] 

 
 
Parameeter nr. 9 
 
Alarmi tühistamise käsk või kontrollkäsu tühistamine. See takistada seadet välja lülitavate või alarmi 
edastavate signaalide välja saatmist. 
 
Vaikimisi väärtus: 0 
 
Saadaolevad väärtused: 
0 – seotud seadmete grupile 1 saadetakse informatsioon edasi 
1 – seotud seadmete grupile 1 ei saadeta informatsiooni edasi 
 
Parameetri väärtus: 1[bait] 
 
 

Tähelepanu! 
Parameeter tühistab ainult häire. Info häire käivitamise ja aktiveerimise kohta saadetakse alati laiali! 
 
 

 
Parameeter nr. 12 
Temperatuuri muutuse tundlikkus. Võimaldab määrata maksimaalse lubatud vahemiku 
viimase raporteeritud temperatuuri ja praeguse temperatuuri lugemi vahel. Kui 

temperatuurivahemik on suurem kui olete määranud, saadetakse teade laiali seotud seadmete 
grupile 3. 
 
Vaikimisi väärtus: 8[0,5C] 
 
Saadaolevad väärtused: 0 – 255 [0C kuni 16C] [32F – 60,8F] 
 
Et seadistada õiget väärtust, kasutage allolevat valemit: 
 
X = delta T x 16 – Celsius 
X = delta T x 80/9 – Farenheit 
X = parameetri väärtus 
delta T – maksimaalne lubatud temperatuuri väärtus Celsiuses või Farenheitis. 
 
Kui väärtus on seatud 0 peale: 
- kui äratus intervall on seatud 255 sek. Peale, siis temperatuuri väärtus edastatakse vastavalt 
soovitud intervallile 
 - kui äratus intervall on seatud üle 255, edastatakse temperatuuri väärtused iga u 4minuti järel. 
 
Parameetri väärtus 1[bait] 

 
 
Parameeter nr. 13 
 



Häire või kontrolli(sisendi IN jaoks, sõltub parameeter nr. 5 väärtusest) käsu saatmine ja TMP lüliti 
häire. Info saadetakse („broadcast“) laialipaiskavalt, mis tähendab, et info edastatakse kõikidele 
lähedalolevatele seadmetele. Seda infot ei saadeta edasi mesh võrgu kaudu. 
 
Vaikimisi väärtus: 0 
 
Saadaolevad väärtused: 
0 – IN ja TMP laialipaiskav viis mitteaktiivne 
1 – IN laialipaiskav viis aktiivne, TMP – mitteaktiivne 
2 – IN laialipaiskav viis mitteaktiivne, TMP - aktiivne 
3 – IN ja TMP mõlemad aktiivsed 
 
Parameetri väärtus: 1[bait] 

 
 
Tähelepanu! 

Kui laialipaiskav viis on antud kanali (IN või TMP) jaoks aktiveeritud, siis üldine 
andmeedastus selle kanali kaudu seotud seadmetele on deaktiveeritud. 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
Parameeter nr. 14 
 
Stseeni aktiveerimise funktsionaalsus. 
Vaikimisi väärtus: 0 
 
Saadaolevad väärtused: 
0 – funktsionaalsus mitteaktiivne 
1 – funktsionaalsus aktiivne 
 
Akna/ukse andur lubab saata ka käsklusi soovitud stseenide käivitamiseks. Informatsiooni saadetakse 
seotud seadmete grupile 3 
 
Kontrollerid nagu HC2 on võimelised selliseid käsklusi vastu võtma ning neile tuginedes käivitama 
soovitud steene. Kasutaja võib laiendada seda funktsionaalsust ka lülitile, mis on ühendatud 
sisendiga IN. Näiteks kahekordne nupuvajutus käivitab stseeni „head ööd“ ja kolmekordne 
nupuvajutus käivitab stseeni „tere hommikust“. Et ära kasutada parameeter 14 täisfunktsionaalsust 
soovitame lülitina kasutada vedrulülitit. 
 
Stseenide ID arvestatakse järgmiselt: 
 
IN sisend: 
Lülitus OFF asendist ON asendisse – ID10 
Lülitus ON asendist OFF asendisse – ID11 
Järelejäänud ID-d on automaatselt äratuntavad kui parameeter nr. 3 väärtus on seatud 2 
Nupu all hoidmine – ID12 
Nupu lahti laskmine – ID13 
Topeltklikk – ID14 
Kolmekordne klikk – ID15 



 
Parameetri väärtus: 1[bait] 
 
_________________________________________________________________________________ 
Tähelepanu! 
Stseeni aktiveerimise funktsionaalsus võib lühendada patarei eluiga kuni 25%. 

 
 
 

 
VI Lisafunktsinaalsus 
 
Häire info tugi 
Fibaro süsteem lubab määrata seadmetele erinevaid reaktsioone häire juhul(SENSOR ALARM 
REPORT). Fibaro ukse/akna andur edastab häireinfot erinevatel viisidel, sõltuvalt parameeter nr.5 
väärtuse seadest. Kasutaja peaks iga anduri puhul määrama kindlaks soovitava häiretüübi.  Näiteks 
kui ühendate IN sisendisse suitsuanduri, peaks parameeter nr. 5 väärtus olema seatud  
ALARM_SMOKE peale. Sellega kindlustate, et ülejäänud Z-Wave võrku kuuluvad seadmed saavad aru, 
kui tegemist on suitsuanduri häirega. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

VII Ukse/akna anduri toimimine 
 
Fibaro ukse/akna andurit võib kasutada: 
a)  Iga kontroller, mis on Z-Wave sertifikaadiga 
b) Mobiiltelefonid, (iPhone, android vms, mis on seotud vastava Z-Wave kontrolleriga) 
c) PC või laptop arvutid, kasutades interneti brauserit (Vajalik Z-Wave kontrolleri olemasolu) 
d) Tahvelarvutid  
e) Kasutades TMP lülitit anduri peal. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

VIII Mida teha, kui andur ei toimi 
 
Kui seade ei reageeri peakontrolleriga: 
1) Veenduge, et ei ole ületatud lubatud leviulatust ja peakontrolleri ning anduri vahel ei ole suuri 
metalseid objekte.  
2) Veenduge, et seade ei ole kogemata „õpirežiimis“ 
3) Proovige uuesti seade eemaldada ja lisada peakontrolleriga. 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
IX  Garantiitingimused 
 



 
1. Garantii eest vastutab tootja FIBAR GROUP Sp. S o.o. (edaspidi „tootja“), asukohaga Poznan, ul. 
Lotnicza 1; 60-421 Poznan Poola. Reg nr. 370151, NIP 7811858097, REGON: 301595664. 
 
2. Tootja vastutab seadmete tootekvaliteedi ja materjali poolt põhjustatud mittetöötamise eest kuni 
12 kuud peale ostmist. 
 
3. Garantiiperioodi ajal on tootjal kohustus likvideerida kõik tekkinud vead tasuta, parandades või 
vahetades välja riknenud seade teise seadme vastu, mis on rikkevaba. Kui parandamine on võimatu 
jätab tootja endale õiguse vahetada seade välja teise samaväärse taastatud seadmega, mis peab 
olema täielikult toimiv ning tema konditsioon ei või olla halvem kui sellel, mis kliendi seadmel oli 
purunemise eel. 
 
4. Olukorras, kui purunenud seadet ei ole võimalik asendada samasuguse seadmega ( seda mudelit 
enam ei ole tootmises) võib tootja seadme asendada teise samaväärsete parameetritega seadme 
vastu. Seda käitumist käsitletakse kui tootjapoolse kohustuse täitmist. Tootja ei tagasta makstud raha 
kliendile. 
 
5. Garantii taotlemiseks tuleb ühendust võtta tootja esindajaga www.indome.ee ning küsida garantii 
taotluse vormi. NB! Enne taotluse tegemist võtke ühendust kasutajatoega e-maili või telefoni teel, 
sest rohkem kui 50% probleemidest võivad olla lahendatavad distantsilt, säästes nii aega kui raha. 
Kui abi ei ole piisav, tuleb kliendil täita garantiivorm. 
 
6. Kui garantiitaotlus on esitatud korrektselt, võetakse Teiega mõistliku aja jooksul ühendust 
autoriseeritud edasimüüja poolt.  
 
7. Defektid mis on tekkinud garantiiperioodil, kõrvaldatakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates vigase 
seadme saabumisest edasimüüjale. Garantiiperiood pikeneb selle aja võrra, mil seade viibis 
edasimüüja või tootja käes. 
 
8. Kõik tehtud tööd ja vahetatud seadmed jätkavad originaalseadme garantiiajaga. Seadme välja 
vahetamisel uue vastu, ei pikendata garantiiperioodi.  
 
9. Kõik seadme saatmisega seotud kulub kannab klient.  
 
10. Edasimüüja võib keelduda garantiist järgmistel juhtudel: 
          1. Seadet on käsitletud vääralt ja ei ole järgitud kasutusjuhendit 
          2. Seade on toodud edasimüüjale mittekomplektsena ja/või ilma tehasemärgistuseta. 
          3. Selgub, et seadme riknemine ei ole põhjustatud materjalist või tootekvaliteedist. 
          4. Garantiitaotlus ei ole korrektne või puudub ostuõigust tõendav dokument. 
 
11. Tootja ei vastuta vara kahjustuste eest, mille on põhjustanud defektne seade. Tootja ei vastuta 
kaudsete, juhuslike, eriliste ega otseste kahjude eest. Sealhulgas muu saamatajäänud tulu, säästmise, 
andmete või soodustuste kaotamise eest. Tootja ei vastuta ka seadme kasutamisel tekitatud 
mistahes varalise kahju eest kolmandatele isikutele. 
 
 
 
12. Garantii ei kehti: 

 Mehaanilised vigastused (praod, mõrad, lõiked, füüsilised vigastused, mis on põhjustatud 
kukkumisest, põrutusest. Kõik vead mis tulenevad kasutusjuhendi mittejärgimisest. 

http://www.indome.ee/


 Välistest põhjustajatest tingitud vigastused (üleujutus, torm, tulekahju, pikselöök, 
looduskatastroofid, maavärinad, sõda, force majeure jne) 

 Vead mis on põhjustatud tarkvara ründest, viirused või uuenduste installeerimine, mis ei ole 
soovitatud tootja poolt. 

 Vead, mis on põhjustatud ülekoormusest seadmele, voolukõikumistest, valeühendustest või 
teiste seadmete ühendamisest fibaro seadme külge, mis ei ole saanud tootjalt heakskiitu. 

 Seadme kasutamine mitteõigetes tingimustes, liiga niiskes, külmas, kuumas vms keskkonnas 
mis ei ole ette nähtud. 

 Vigaste või mitte töökorras seadmete kasutamisest tekkinud rikked. 

 Rikked mis on tekkinud seadme väärast kasutamisest, ühendamisest või seadistamisest. 

 
13. Garantii ei hõlma endas seadmete hilisemat seadistamist, hooldust ja inspekteerimist garantiiajal. 
Nii seadmete puhastamine, parameetrite programmeerimine kui muu seadistamine, on ette nähtud 
teha kasutajal (kliendil). 
Garantii ei hõlma endas loomulikku kulumist, mis on selliste seadmete puhul mõistlik ja tavaline. 
 
14. Kui defekt ei kuulu garantii alla,  jätab tootja endale õiguse otsustada, kas toode parandatakse, 
vahetatakse välja või tagastatakse kliendile. 
 
15. Garantii ei välista, piira või peata kliendi õigusi, mis on vastuolus ostulepinguga.  


