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1. Bestem installasjonsstedet til Signal-Forsterker 6. Vanligvis vil dette være mellom din gateway og en Z-

Wave enhet som har dårlig tilkobling.  

2. Sett Signal-Forsterker 6 i det valgte strømuttaket. Bruk stikkontakten på installasjonsstedet. Flytting av 

Signal-Forsterker 6 etter at du har koblet den til Z-Wave nettverket ditt, krever at din gateway 

gjenoppbygger nettverket. Dette kan noen ganger ta flere dager og dermed tilsvarende før Signal-

Forsterker 6 vil fungere optimalt. 

Innlæring: 

3. For ukryptert(unsecure) innlæring, trykk ett enkeltrykk på valgknappen. Lysdioden på Signal-Forsterker 

6 blinker med grønn farge. For kryptert(secure) innlæring brukes ett dobbelttrykk på valgknappen. 

Lysdioden på Signal-Forsterker 6 vil da blinke med blå farge 

4. Når Signal-Forsterker 6 kobler seg sammen med Z-Wave-nettverket, vil LED-en lyse grønt eller blått i 2 

sekunder avhengig av innlæringsmåte. Skulle lysdioden bli rød i 2 sekunder og LED-en igjen lyser i flere 

farger, har den ikke vært i stand til å koble seg til Z-Wave nettverket. 

 

Signal-Forsterker 6 er nå en del av ditt Z-Wave system. Etter at Z-Wave nettverket har inkludert og optimalisert 

den i sitt kjente nettverk, vil den automatisk utføre sine funksjoner og krever ingen ytterligere konfigurasjon eller 

automatisering. Noen gatewayer kan kreve at du setter opp nettverket på nytt manuelt. 

 

Gjenoppbygge nettverket ditt. 

Under tilkoblingsprosessen vil Signal-Forsterker 6 bruke Z-Wave til å forsøke å oppdage andre Z-Wave enheter 

nær installasjonsstedet. Noen Z-Wave gatewayer vil automatisk gjenoppbygge kartet over nettverket samtidig. 

 

I tilfeller der Signal-Forsterker 6 ikke ser ut til å kommunisere automatisk med andre enheter i Z-Wave nettverket, 

kan det hende at det kan være nødvendig å kartlegge nettverket på nytt. Dette kalles vanligvis en 

nettverksreparasjon eller nettverksoptimalisering avhengig av hvilken gateway som brukes. Hvis du ikke er kjent 

med å utføre dette trinnet, vennligst se i brukerhåndboken til din gateway for instruksjoner om denne funksjonen. 

 


