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Garasjeport Kontroller Gen5 

 

 

 

Aeon Labs Garasjeport kontroller er et smart og trådløst system, du kan kontrollere garasjen 

ved å åpne, lukke eller slutte å flytte via trådløst signal på gateway-klienten eller 

telefonprogrammet. Du kan også kontrollere det ved å bruke den eksterne bryteren når 

kontrolleren eller mobiltelefonen ikke er til stede. 

Dens 105dB høyttalersystem vil spille av alarmlyder og samtidig slås indikatoren på 

garasjeportkontrollens alarmlampe på som vil fortelle deg at garasjeporten begynner å åpne 

eller lukke. 

Garasjeport kontroller lar deg konfigurere forskjellige alarmlyder for å indikere dørens 

handling. Hver handlingsalarm lyd kan tilpasses. For å endre eller oppdatere nye alarmlyder 

for Garasjeport kontroller, koble Garasjeport kontroller til PC-verten din med en USB-kabel 

og last ned lydfilene dine til flashminne (128 MB) eller Garasjeportkontrolleren. 

Du kan også manuelt bytte alarmklokken. For å gjøre dette, trykk på "Knapp -" eller "Knapp 

+" på Garasjeportkontrolleren som vil bytte alarmen til neste lyd. Trykk og hold "Knapp -" 

eller "Knapp +" for å redusere eller øke volumet. 

Garasjeportkontrolleren er også en sikkerhets ZWave®-enhet og støtter OTA-funksjonen 

(Over The Air) for produktets firmwareoppgradering. Sikkerhetsmerknader. 
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Bli kjent med din Garasjeport kontroller. 

 

Pakkeinnhold: 

1. Garasjeportkontroller.  

2. Sensor.  

3. 5V DC-adapter. 

4. USB-kabel. 

5. Bytt kabel (× 2). 

6. Skrue (× 6). 

7. Monteringsplate. 

8. Fast ledningsklemme (× 

2).  

9. Dobbeltsidig tape. 

 

 

 

 

 

Kjapp start. 

1. Slå på din Garasjeport 

kontroller. 

Koble din Garasjeport kontroller ved å koble 5V DC Adapter til inngangen. 
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Nå er din Garasjeport kontroller slått på, du vil se «Network LED» blinker langsomt. Mens 

nettverksdioden blinker, indikerer dette at garasjeportkontrolleren er klar til å bli inkludert i et 

Z-Wave-nettverk. 

2. Legg til / inkludere / lenke Garasjeport kontroller til et ZWave-nettverk. 

Følgende instruksjoner vil fortelle deg hvordan du kobler din Garasjeport kontroller til Z-

Wave-nettverket ditt via en Aeotec Z-Stick eller Minimote-kontroller. Hvis du bruker andre Z-

Wave kontroller som hovedstyring, vennligst se i deres respektive manual om hvordan du 

legger til nye enheter i nettverket ditt. 

Hvis du bruker en Z-Stick: 

 

1. Koble 5V DC-adapter til garasjeporten. Dens Network LED vil begynne å blinke. 

2. Hvis Z-Stick er koblet til en gateway eller en datamaskin, trekk den ut av stikkontakten. 

3. Ta Z-Stick til din Garasjeport kontroller. 

4. Trykk på Action-knappen på Z-Stick. 

5. Trykk på Z-Wave-knappen på garasjeporten. 

6. Hvis Garasjeport kontroller har blitt koblet til Z-Wave-nettverket, vil nettverksdioden ikke 

lyse. 

7. Hvis koblingen mislyktes, og nettverksdioden fortsetter å blinke, gjenta trinnene ovenfor. 

8. Trykk på Action-knappen på Z-Stick for å ta den ut av inkluderingsmodus. 
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Hvis du bruker en Minimote: 

 

 

1. Koble 5V DC-adapter til garasjeporten. Dens Network LED vil begynne å blinke. 

2. Ta din Minimote til Garasjeport kontroller. 

3. Trykk på Inkluder-knappen på Minimote. 

4. Trykk på Z-wave-knappen på garasjeporten. 

5. Hvis Garasjeport kontroller har blitt koblet til Z-Wave-nettverket, vil nettverksdioden ikke 

skinne. Hvis koblingen mislyktes, og nettverksdioden fortsetter å blinke, gjentar du trinnene 

ovenfor. 

 

Med din Garasjeport kontroller, som nå fungerer som en del av ditt smarte hjem, kan du 

konfigurere det fra din hjemme kontroll programvare eller telefonprogram. Vennligst se 

enhetens tekniske brukermanual for nøyaktige instruksjoner om hvordan du konfigurerer 

Garasjeport kontroller til dine behov. 

Høyttalersystemet er 105dB, og du kan redusere volumet ved å trykke lenge på "Knappen -" 

eller øke volumet ved å trykke lenge på "Knappen -". Når "Knapp -" eller "Knapp +" trykkes, 

utløses den automatiske alarmdøren for garasjeportkontrollen. For å bytte til neste alarmlyd, 

trykk på knappen "Knapp -" eller "Knapp +". 
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Fysisk installasjon av din garasjeport kontroller 

ADVARSEL – FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR SKADE ELLER VERSTEFALL DØD: 

LOKER KONTROLLKNAPPEN  

a) INNEN SIKKERHETEN FOR DØREN; 

b) VED ET MINIMUM HØYDE ELLER 1,53m SÅ SMÅ BARN IKKE KAN NÅ; 

c) VEKK FRA ALLE BEVEGELIGE DELER AV DØREN. 

Garasjeportkontrolleren må installeres i ditt hjem og i nærheten av garasjeporten. Den kan 

ikke installeres utendørs i regn eller snø. 

1. Bruk de medfølgende 20mm skruene for å feste den til ønsket overflate. 

 

 

2. Koble de 2 bryterkablene til bryterkontakten 1 og 2 på garasjeporten, og bruk deretter 

hurtigkoblingsklemmen til å koble de 2 bryterkablene til motorbryterkablene, se figuren 

under: 
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Merk: Når bryterkabelen og motorbryterkabelen er koblet til med koblingsklemmene, må du 

bruke ei tang for å klemme fast klemmene, se figuren over. 

 

 

3. Lås Garasjeportkontrollen på bakplaten ved å vri Garasjedørkontrollen. 
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Installere sensoren på din garasjeport 

1. Trykk og hold låseknappen for å låse opp sensorens monteringsplate: 

  

2. Trekk ut isolasjonsarket, så vil du se sensorlampen blinke en gang for å indikere at den er 

slått på. 

  

3. Fest sensorens monteringsplate til garasjeporten. 

Sensormonteringsplaten skal installeres på toppen av garasjeporten (på venstre, midten eller 

høyre side). Fest sensorens monteringsplate til overflaten. Monteringsplaten kan festes med 

skruer eller dobbeltsidig tape. 

Hvis du bruker skruer, fest monteringsplaten til den respektive overflaten ved hjelp av de to 

20mm skruene som følger med. 
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Hvis du bruker dobbeltsidig tape, tørk de to overflatene av rent olje eller støv med et fuktig 

håndkle. Når overflaten er helt tørket, skal du ta den ene siden av båndet tilbake og feste den 

på den tilsvarende delen på baksiden av monteringsplaten. 

  

Du kan velge hver vei fra disse 2 installasjonene ovenfor. Merk deg, om 

omgivelsestemperaturen på garasjeporten er mindre enn 5 ° C, foreslår vi at du velger den 

første metoden (ved hjelp av skruer for å feste monteringsplaten) som ville være mer stabil. 

4. Lås sensoren på monteringsplaten. 
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Trykk og hold låseknappen, og trykk deretter sensoren på monteringsplaten. 

Etter at du har fullført alle installasjonstrinnene, må du kanskje teste garasjeportkontrolleren 

for å se om den er installert. Du kan implementere dette ved å trykke kort på bryterknappen 

på garasjeporten. Når du trykker på bryterknappen, vil du se alarmlampen blinke og ringe 

alarmen. Etter ca 5 sekunder går garasjeporten til fullstendig åpen eller lukket stilling. Hvis du 

trykker på bryterknappen igjen, vil garasjedøren straks slutte å bevege seg. Hvis ikke, 

vennligst sjekk eller gjenta trinnene ovenfor. 

Merk: Hvis du har bekreftet at installasjonen er vellykket, må du kalibrere sensoren en gang. 

For detaljerte kalibreringstrinn, se "Konfigurasjonsparameter 34" som nedenfor: Parameter 34 

[1 byte dek] kan konfigureres via gateway eller kontroller. 

 

Kalibreringssteg: 

1. La garasjedøren bevege seg til full nær posisjon ved å sende kontrollkommandoer eller 

trykke på manuell bryter. 

2. Send denne parameteren (34) med "value = 1" til Garasjeport kontroller via gateway / 

controller. 

3. La garasjeporten bevege seg til full åpen stilling ved å sende kontrollkommandoer eller 

trykke på manuell bryter. 

4. La garasjedøren bevege seg til full nær posisjon ved å sende kontrollkommandoer eller 

trykke på manuell bryter etter at trinn 3 er fullført. 
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Fjerne din Garasjeport kontroller fra et Z-Wave-nettverk. 

Følgende instruksjoner vil fortelle deg hvordan du fjerner Garasjeport kontroller fra ditt Z-

Wave-nettverk via en Aeotec Z-Stick eller Minimote-kontroller. Hvis du bruker en annen Z-

Wave-kontroller som hovedkontroller, vennligst se i deres respektive manual om hvordan du 

fjerner enheter fra nettverket ditt. 

Hvis du bruker en Z-Stick: 

  

1. Hvis Z-Stick er koblet til en gateway eller en datamaskin, trekk den ut av stikkontakten. 

2. Ta Z-Stick til din Garasjeport kontroller. 

3. Trykk på Action-knappen på Z-Stick. 

4. Trykk Z-Wave-knappen på garasjeporten. 

5. Hvis din Garasjeport kontroller har blitt fjernet fra nettverket, blinker nettverksdioden. Hvis 

fjerningen mislyktes, blinker nettverksdioden ikke. 

6. Trykk på Action-knappen på Z-Stick for å ta den ut av fjerningsmodus. 

Hvis du bruker en Minimote: 

  

1. Ta Minimote til Garasjeport kontroller. 

2. Trykk på Fjern knapp på Minimote. 
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3. Trykk Z-Wave-knappen på garasjeporten. 

4. Hvis garasjeporten din har blitt fjernet fra nettverket, blinker nettverksdioden. Hvis 

fjerningen mislyktes, blinker nettverksdioden ikke. 

5. Trykk på en hvilken som helst knapp på Minimote for å ta den ut av fjerningsmodus. 

Tilbakestill garasjeporten. 

Hvis primærkontrolleren din mangler eller er ubrukelig, kan du ønske å tilbakestille 

garasjeportkontrolleren til standard fabrikkinnstillinger. For å gjøre dette, trykk og hold nede 

Z-Wave-knappen i 20 sekunder og slipp deretter. Din Garasjeport kontroller vil nå bli 

tilbakestilt til sine opprinnelige innstillinger, og Network LED vil være solid i 2 sekunder og 

deretter begynne å blinke langsomt for å bekrefte suksess. 

Last ned nye toner til Garasjeport kontroller fra en PC. 

1. Bruk Micro USB-kabelen til å koble Garasjeport kontroller til PC-verten. PC-verten vil 

oppdage det flyttbare lagringsplasset etter noen sekunder, og så finner du det i delen "Enhet 

med flyttbar lagring". 

2. Dobbeltklikk på "Flyttbar disk (G :)" for å åpne den. 

3. Nå kan du kopiere / dra de nye alarmlydene fra PC-harddisken til garasjeportkontrollens 

flashminne. 

4. Vent noen minutter for å fullføre kopieringen. 

Merk: Ikke koble fra USB-porten før kopieringen er fullført. 

Tekniske spesifikasjoner. 

Modellnummer: ZW062 

Strømforsyning: 5V DC Adapter for Garasjeport Controller. CR2 litiumbatteri 3V, 800mA for 

sensor. Maks alarmstyrke: 2W. 


