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Reset en Force Remove FIBARO Relay 

 

 

Wanneer het toevoegen of verwijderen van de FIBARO Relay Switch niet wil lukken via snel 

3x klikken op de B-button of de fysieke schakelaar aangesloten op S1, dan zit er niets anders 

op dan het resetten van de Relay Switch naar fabrieksinstellingen. 

 

Reset 

Om de Relay Switch te resetten haal je de stroom van de Relay Switch af, en druk je daarna 

de B-button in en schakel je de stroom er weer op, en blijf je de B-button ingedrukt houden 

voor minimaal 3 seconden. 

De Relay Switch is nu gereset en verwijderd uit je FIBARO Home Center (Lite.) 

Om dit te controleren ga je in je Home Center naar Apparaten – Kamer met de Relay Switch 

(mogelijk staat deze nog onder Niet Toegewezen), en probeer je de schakelaar door op 

ON/OFF te klikken. Als het goed is geeft dit geen reactie (geen klik van het relais) of staat er 

zelfs dat de communicatie is verloren. 

Het resetten is gelukt. Maar nu willen we nog de Relay Switch uit het Home Center 

verwijderen. Dit doen we middels Force Remove. 

 

Force Remove 

Wanneer de Relay Switch wordt toegevoegd is alleen de Switch zichtbaar, echter de Relay 

Switch heeft een Master device en een aantal Slave devices, die verborgen zijn voor het 

systeem. Die willen we allemaal verwijderen, en dat doen we in één keer door de Master te 

verwijderen. 
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Maak het Master device zichtbaar door in Apparaten op Show All te klikken; 

 

Ga naar de kamer waar het device staat (staat mogelijk nog onder niet toegewezen.) 
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Zie je de Master niet, geen punt dan openen we deze gewoon via de Switch. Klik op het 

sleuteltjes, en klik vervolgens op het Master Device; 
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Klik vervolgens op het kruisje rechtsboven; 
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Klik vervolgens op OK 

 

Klik op Force remove 
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Klik vervolgens op Ja 

 

 

Het apparaat wordt nu verwijderd en zal binnen ca. 1 minuut uit het systeem verdwijnen. 

 

De Relay Switch toevoegen. 

De Relay Switch is teruggezet naar fabrieksinstelling en dat betekend dat toevoegen 

eenvoudig wordt. Zet je Home Center in leermodus via Apparaten - Toevoegen of 

Verwijderen, en klik toevoegen. 

Zet vervolgens de stroom op de Relay Switch en je zult zien dat deze nu automatisch begint 

met de toevoeging, zonder dat je op de B-button of schakelaar 3x snel moet klikken. 

Je FIBARO Relay Switch is nu toegevoegd en klaar voor gebruik. 

Kom je er toch niet uit, neem dan contact op met de helpdesk. 

 

Met vriendelijke groet, 

Home2Link 

Tel: 085 029 05 78 
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