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Key Fob Gen 5 

 

 

Fjernkontroller revolusjonerte måten vi kunne gjøre ting på. De forandret måten vi ser på TV. 

De forandret måten vi hører på musikk. De endret selv måten vi parkerer våre biler på. Og så 

stoppet de å revolusjonere og utviklet seg i stedet for å bli mer og mer komplekse. De ble 

større. De ble veid ned med for mange knapper, for mange forvirrende ting som du kunne 

gjøre. 

  

Aeotecs Key Fob, fra vårt Gen5-produktspekter, tar fjernkontrollen tilbake til der den begynte. 

Det er enkelt å bruke. Det er enkelt. Den er liten. Det er der for når du trenger det, og det er 

ute av syne for når du ikke gjør det. 

  

Bli kjent med Key Fob. 

Pakkeinnhold: 

Key Fob Gen5 

Batteri 

Knapppinne 
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Key Fob har fire knapper. Hver knapp har forskjellig funksjonalitet avhengig av om 

fjernkontrollen er i «Group/Scene Mode» eller «Setup Mode».  

  

Disse to modusene har svært forskjellige formål: 

  

Setup Mode kan brukes til å opprette et nytt Z-wave-nettverk eller legge til eller fjerne 

enheter fra et eksisterende Z-wave-nettverk. Bruksmodus lar deg bruke Key Fob til å ha full 

kontroll over enheter i ditt Z-wave-nettverk. Bruk modus kan endres for å fungere som en 

gruppe eller scene kontroller. For mer informasjon om Key Fobs bruksmodus, se avsnittet 

'Sekundærkontroller'. 

  

Kjapp start. 

Det første trinnet for å sette opp Key Fob er å koble den opp. 
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1. Ta CR2450-batteriet ut av esken. 

2. Fjern Key Fob batterideksel. 

3. Sett inn batteriet med den positive siden (+) på toppen. 

4. Fest batteridekslet igjen. 

Key Fob er nå slått på for første gang. Som det er første gang du bruker det, er det som 

standard i oppsettmodus. 

  

Nå må du enten opprette et nytt Z-wave-nettverk for Key Fob å kontrollere, eller legge til det 

i ditt eksisterende nettverk. 

  

Hvis du allerede har et eksisterende Z-wave-nettverk. 

Under de følgende trinnene, bør Key Fob være i nærheten av din primære Z-wave-kontroller. 

Dette er sannsynligvis en gateway eller hub.  

  

1. Sett din primære Z-wave-kontroller inn i inkluderingsmodus. Hvis du er usikker på hvordan 

du gjør dette, kan du se delen av brukerhåndboken som beskriver å legge til nye Z-wave-

enheter i nettverket ditt. 

  

2. Trykk på Lær-knappen på Key Fob med tappen eller trykk på den nederste høyre 

handlingsknappen. Key Fobs grønne lys begynner å pulsere. 

  

Når kontrolleren og Key Fob har utvekslet informasjon, lykkes det grønne lyset på 

fjernkontrollen i 2 sekunder. Hvis informasjonsutvekslingen mislykkes, lyser det røde lyset på 

fjernkontrollen i 2 sekunder. Hvis dette skjer, må du gjenta prosessen fra trinn 1, slik at den 

primære Z-wave-kontrolleren din er i inkluderingsmodus. 

  

Key Fob vil nå fungere som en fjernkontroll i ditt Z-wave-nettverk, slik at den både kan 

kontrollere tilknyttede enheter og fungere som et verktøy for å legge til enheter til og fjerne 

enheter fra ditt Z-wave-nettverk. 

  

Gå til delen "Endre fjernkontrollens modus" i denne manualen for å fortsette. 
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Hvis du trenger å opprette et nytt Z-wave-nettverk. 

Din Key Fob kan settes opp som hovedkontroller av et Z-wave-nettverk. Dette er ideelt for en 

situasjon der du ikke har et eksisterende Z-wave-nettverksoppsett, og du starter enten eller 

har tenkt å sette opp bare et lite nettverk. 

  

For å opprette et nytt Z-wave-nettverk, må du knytte Key Fob med noen Z-wave-enheter du 

vil at den skal kontrollere, dette vil sette opp et nytt Z-wave-nettverk for deg. Disse Z-wave-

enhetene kan ikke være en del av et eksisterende nettverk. 

  

Endre fjernkontrollens modus. 

  

Key Fob er nå konfigurert og er enten en del av et eksisterende Z-wave-nettverk eller er 

hovedkontroller av et nytt Z-wave-nettverk. 

For alle de foregående trinnene har Key Fob vært i oppsettmodus. Nå er det på tide å bytte 

den til brukermodus. Dette gjør at Key Fob kan fungere som en fjernkontroll. 

  

1. Skyv for å åpne hovedpanelet på Key Fob slik at knappene blir avslørt.  

2. Trykk og hold Mode-knappen og Lær-knappen med 2 pins i 3 sekunder. 

3. Fjernkontrollen lyser rødt i 3 sekunder, og det grønne lyset forblir fast i 1 sekund for å 

bekrefte at modusen har blitt endret. 

Hvis du senere ønsker å bytte Key Fob tilbake til oppsettmodus, må du gjenta de forrige 

trinnene. 
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Opprette en scene for å kontrollere. 

Før du gir Key Fob-kontrollen over andre Z-wave-enheter, er det viktig å forstå hvor mange 

scener hver knapp kan kontrollere. En scene er en gruppering av flere enheter, og hver knapp 

på Key Fob er i stand til å kontrollere flere enheter ved å trykke på en enkelt knapp. 

Hvis du setter Key Fob opp som en primærkontroll i de forrige trinnene ved å opprette et 

nytt nettverk, kan hver knapp styre 1 enkelt scene. 

Hvis du har lagt til Key Fob i et eksisterende Z-wave-nettverk, kan det styre enten 1 eller 2 

individuelle scener per knapp. Forskjellen her er om Key Fob er i gruppe modus eller scene 

modus. I gruppe-modus kan du styre 1 scene fra hver knapp. I scene-modus kan du styre 2 

forskjellige scener fra hver knapp. 

  

Følgende seksjoner gir anvisninger om hvordan du lager scener i forhold til hvordan Key Fob 

er oppsett. 

  

Din Key Fob er en primærkontroll. 

I denne modusen må hver av de 4 forskjellige scenene som Key Fob kan styre, må 

programmeres manuelt. 

Vennligst se avsnittet "Velge hvilke enheter som skal kontrolleres" i denne manualen for en 

trinnvis instruksjon om hvordan du gjør dette. Key Fob er en sekundærkontroll. 

  

Som standard er nøkkelfob når du er lagt til et eksisterende nettverk, i gruppe modus. For å 

endre modus, vennligst se ‘Angi Key Fob bruksmodus’. 

  

Din nøkkelfob er i gruppe modus. 

For å programmere hver knapp på Key Fob, vennligst se "Velge hvilke enheter som skal 

kontrolleres" i denne veiledningen. 
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Din Key Fob er i scene modus. 

I denne modusen kommuniserer Key Fob direkte med Z-wave-nettets primære kontroller, 

vanligvis en gateway eller hub. Ved å trykke på hver scene knapp, 

Key Fob vil sende ut en scene ID som forteller primærkontrolleren for å aktivere tilpassede 

scener som må settes opp via kontrollerens grensesnitt. Vennligst referer til manualen til 

hovedkontrolleren din for instruksjoner om hvordan du programmerer individuelle scener og 

hvordan du aktiverer disse med Key Fob. 

Med Key Fob nå oppsett, er det på tide å bruke det. Det er så enkelt som å trykke på en 

knapp for å aktivere eller deaktivere scener.  

  

Legger til enheter i Z-wave-nettverket ditt. 

Key Fob er designet med muligheten til å legge til Z-wave-enheter i nettverket. Under den 

følgende installasjonsprosessen må du kontrollere at Key Fob er i oppsettmodus. 

1. Trykk på Inkluder-knappen, Key Fobs grønne lys vil puls sakte. 

2. Trykk Z-wave-knappen på enheten du vil legge til. Hvis du er usikker på hvordan du gjør 

dette, kan du se brukerhåndboken 3. Når integrering er vellykket, lyser det grønne lyset på 

Key Fob i 2 sekunder og blinker deretter igjen. Ellers lyser det røde lyset i 2 sekunder før det 

grønne lyset blinker igjen. 

4. Gjenta trinn 2 for andre enheter du vil legge til i nettverket ditt. 

5. Når du er ferdig, trykk på en hvilken som helst knapp på Key Fob for å gå ut av denne 

modusen. 

  

Fjerne enheter fra ditt Z-wave-nettverk. 

Key Fob er i stand til å fjerne enheter fra ditt Z-wave-nettverk når det er enten nettverksens 

hovedkontroller eller nettverket ditt tillater at Key Fob, som en sekundærkontroll, permanent 

fjerner enheter. 

1. Trykk på fjernkontrollknappen til tastaturet. Key Fobs røde lys vil puls sakte. 

2. Trykk Z-wave-knappen på enheten du vil fjerne. Hvis du er usikker på hvordan du gjør 

dette, kan du se i brukerhåndboken. 

3. Hvis fjerningen er vellykket, lyser det grønne lyset på Key Fob i 2 sekunder, og deretter 

blinker det røde lyset. Ellers lyser det røde lyset i 2 sekunder før det blinker igjen. 

4. Gjenta trinn 2 for andre enheter du vil fjerne fra nettverket ditt. 5. Når du er ferdig, trykker 

du på hvilken som helst knapp på Key Fob for å gå ut av fjerningstilstanden. 
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Velge hvilke enheter som skal kontrolleres. 

Key Fob har to bruksmoduser, scenemodus og gruppemodus. Når du er i Scene Mode, velger 

du hvilke enheter Key Fob kan styre ved å bruke primærkontrolleren, vanligvis en gateway. 

I gruppemodus konfigurerer du Key Fob til å styre enheter direkt, slik som dette: 

1. Trykk og hold nede knappen på Key Fob som du vil bruke til å kontrollere en Z-wave-

enhet. Ikke slipp knappen til trinn 4. Key Fobs grønne lys blinker raskt når det er klart for de 

følgende trinnene. 

2.Trykk på Z-wave-knappen på enheten du vil kontrollere. Hvis du er usikker på hvordan du 

gjør dette, kan du se i manualen. Hvis Key Fob kan kontrollere Z-wave-enheten, vil den 

grønne lampen slutte å blinke og forbli solid i 2 sekunder. Hvis Z-wave-enheten ikke kan 

styres, vil den grønne lampen fortsatt blinke eller rødt lys blinker bare én gang når du trykker 

kort på Z-wave-knappen. 

3. Før du slipper knappen, må du bestemme hva du vil at den skal gjøre. 

a) Hvis Z-wave-enheten du vil kontrollere er PÅ når du slipper knappen, vil den bytte Z-wave-

enheten på og av. 

b) Hvis Z-wave-enheten du vil kontrollere, er AV når du slipper knappen, vil den bare tillate 

deg å slå av Z-wave-enheten. 

Hvis Z-wave-enheten du vil kontrollere, er PERCENTAGE (dvs. 20%, 35%, 70% strøm) når du 

slipper knappen, vil den tillate at du skifter Z-wave-enheten mellom den prosentandelen og 

av 

4. Slip knappen du holdt nede i trinn 1. 

5. Gjenta trinnene ovenfor hvis du vil styre flere Z-wave-enheter fra Key Fob. Du kan legge til 

flere enheter på hver knapp for å lage en scene. Du kan legge opptil 40 Z-wave-enheter til 

hver knapp. 

 

 

Fjerne enheter fra en knapp. 

Du kan demontere Z-wave-enheter fra en knapp på Key Fob når den er i Gruppemodus. Hvis 

du ønsker å gjøre dette 

1.Trykk og hold inne knappen som du vil fjerne kontrollen av Z-wave-enheten fra. 

Fjernkontrollens grønne lys blinker raskt når det er klart for å fortsette. 

2. Trykk Z-wave-knappen på enheten. Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, kan du se i 

brukerhåndboken. 

3. Hvis enheten har blitt demontert, vil nøkkelfobets grønne lampe slutte å blinke og det røde 

lyset lyser. 
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4. Slip knappen du holdt nede i trinn 1. 

5. Gjenta trinnene ovenfor for å fjerne andre Z-wave-enheter. 

 

Tilbakestille nøkkelfob.  

Key Fob kan enkelt settes tilbake til standard fabrikkinnstillinger. 1. Trykk og hold 

modusknappen i 20 sekunder med en pinne. 

2. Det grønne og røde lyset veksler i 20 sekunder, og det grønne lyset forblir fast i 2 sekunder 

for å indikere en vellykket tilbakestilling. 

Angi Key Fob bruksmodus. 

Hvert merke av Z-wave gateway / hub har sin egen unike metode for å sette Key Fobs 

brukermodus som en gruppe eller scenekontroller. Vennligst se gatewayens brukerhåndbok 

for detaljerte instruksjoner om dette. I noen tilfeller må du bruke de tekniske 

parameterinnstillingene som er tilgjengelige i Key Fob. 

Parameter 250 [1 byte] = 1 

1. Gå til parameterinnstillingssiden, spesifikk for Key Fob, i brukergrensesnittet til gatewayen. 

2. Hvis den ikke allerede eksisterer, legg til en ny rad eller kolonne for å legge til Parameter 

nummer 250. 

3. Still størrelsen på parameteren til 1 byte. 

4. Angi verdien for å plassere Key Fob i gruppe eller scenemodus. Gruppemodus har en verdi 

på 0, Scene Mode har en verdi på 1. 

 

Tekniske spesifikasjoner. 

Modellnummer: ZW088 

Batteri: litium celle CR2450 3 volt batteri Driftstemperatur: 10 C til 50 C 

Relativ fuktighet: 8% til 80% Driftsavstand: Opptil 300 fot / 100 meter utendørs. 


