
Bu kılavuz, 
Zipato akıllı ev 
sistemini nasıl 
kuracağınızı ve 
yöneteceğinizi 
anlatır.

Tüm güvenlik, 
konfor ve enerji 
verimliliği 
özelliklerini tek 
bir basit, etkili 
ve güvenilir 
çözüm ile nasıl 
yönetirim?
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 TELİF HAKKI
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Telif hakkı Tri plus grupa d.o.o. ‘ya aittir.
Bu kitapçığın hiçbir parçası Tri plus grupa d.o.o.’nun yazılı izni olmadan, çoğaltılamaz 
veya çevirisi yapılamaz.

 TİCARİ MARKALAR
Zipato ve Zipato logosu tescilli markalardır.
Burada bahsedilen diğer tüm markalar iligili firmaların tescilli markası olabilir.

 BİLGİ
Zipato bu kılavuzda yer alan bilgilerin hatasız olması için çaba harcamaktadır. Ancak 
buna rağmen, bazı teknik, dizgisel ya da baskı kaynaklı hatalar olması muhtemeldir. 
Zipato bu dokümandaki herhangi bir hatadan doğacak direk, dolaylı veya tesadüfi 
hasarlardan, bu hasarların etkilerinden oluşacak veri veya kar kaybından 
sorumluluk kabul etmez. Zipato bu dokümanı olduğu gibi sağlar, herhangi bir açık 
veya örtülü garanti vermez, ki mevzu bahis açık garanti ticari uygunluk veya özel bir 
sebepli uygunluğu içerir. Kılavuzda yayınlanan bilgiler önceden haber verilmeksizin 
değiştirilebilir.

 
Zipato ürün tasarımında, görünümünde ve sürüm versiyonlarında, kullanıcılara 
bilgi vermeksizin, değiştirme hakkını saklı tutar.

 ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ
Elektrik akımına temastan kaçınmak için;

 Eğer soket ıslak zemine uygun değilse, ethernet bağlantısını nemli ve/veya ıslak 
ortamlarda yapmayınız.
 Ethernet bağlantısını veya kablolamasını içinde elektrik kablolaması bulunan bir 
elektrik kanalı, prizi veya panosunda yapmayınız.
 Kablo uygulaması yaparken, elektrik kablo, kanal, terminal veya diğer elektriksel 
ünitelere yaklaşma ihtimaliniz olabilir. Bu tür elektrik ünitelerinden 
kaynaklanabilecek, elektrik çarpma/şoklarına karşı çok dikkat edilmelidir. Bu tür 
ünite ve kablolara temasta bulunmayınız.
 Ethernet kablolaması, çıplak güç, elektrik ve benzer kablolardan en az 2 mt, diğer 
kablolardan (anten kablosu, kapı zili kablosu, vb.), buhar veya sıcak su 
borularından ve ısıtma kanallarından en az 15 cm uzaklıkta.

 ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK
Uygun durumda ve uygun kullanıldığında, bu ürün EN 301 489-17, EN 301 489-1 VE 
EN 300 328‘nin radyasyon girişim gerekliliklerine uyum sağlar. HF sinyali ileten 
bağlantılar asla manipule edilmemeli ve zarar verilmemelidir.
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Zipabox akıllı ev kontrol ünitesini aldığınız için TEŞEKKÜRLER.
Bu klavuz Zipabox’ın nasıl kurulacağını, programlanacağını ve çalıştırılacağını 
anlatır. Zipabox gelişmiş teknolojisi sayesinde, kablolu ev ağının karmaşıklığını 
gizleyerek , her evi akıllı ev yapar - basit bir akıllı eve dönüştürür. Evdeki her prize 
takılabilir ve evdeki ağa bağlı diğer cihazlarla otomatik olarak konuşur ve onları 
Zipato Buluta da bağlar: böylece akıllı telefonlar, bilgisayarlar veya TV’ler ile 
kontrol edilmelerini sağlar- evdeyken veya ev dışındayken. Zipabox kontrol ünitesi 
birçok iletişim protokolünü destekler: Z-WAVE, KNX, ZIGBEE, ONVIF, UPnP...

Zipabox’ın yetenekleri “tak-çalıştır” genişletme modülleri eklenerek kolaylıkla 
genişletilebilir, böylece yeni arayüzleri ve fonksiyonları, iletişim standartlarını 
ve protokollerini, vb. destekleme özelliği eklenmiş olur. Bir kez configure edilip 
kurulduğunda, kontrol ünitesi tek başına ayar yapılmasına gerekmezsizin çalışır, 
fakat aynı zamanda gelişmiş izleme, mesajlaşma ve programlama hizmetleri için 
bulut özelliklerini destekler.
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GÜVENLİK 
VE EMNİYET

 01

 Sınırsız sayıda sanal alarm zonu/bölgesi
233’e kadar iki yönlü kablosuz bölge
Aşağıdaki durumlarda alarmı aktive eder:

  davetsiz misafir (hareket ve kapı/penvere sönsörleri),
 yangın (duman sensörleri),
 su baskını (su basma/sızıntı sensörleri),
 gaz (CO gaz sensörleri),
 panik butonu,
 zorlama uyarısı (birisi sizi alarmı deaktive etmeye zorlarsa)
  sağlık bakımı (belirli bir zamanda yapılması gereken bir işin yapılmaması 

durumunda; örneğin, hareket, kapı açılması, yatakta yatma, vb.).
 Herhangi bir akıllı telefon ile uzaktan alarmı aktive/deaktive etme ve durum 
bilgisi alma
 Bağlantı kopması durumunda merkez tarafından 7/24 izlenen Zipabox, alarmı 
tetikler
Otomasyon senaryolarındaki komutları aktive/deaktive etme
Mevcut alarm sistemleri ile entegrasyon (DSC, Paradox, Honeywell, etc.)
Web arayüzü ile kolay online kurulum ve konfigürasyon
Aynı sensörlerin otomasyon ve güvenlik için kullanılabilmesi

AYDINLATMA
 02

 Kablosuz modüllerin kolay kurulumu
 Kolay kurulabilmesi için Z-wave ve ZigBee aydınlatma modülleri önceden ayarlanmıştır
 Her akıllı telefon ile uzaktan dimming ve aç/kapa desteği vardır
 Işıklar, gün batımında ve gün doğumunda otomatik kapatıp açılabilir
 Acil durumlarda ışıkları açabilir
 Limitsiz senaryo tanımlama mümkündür
 İleri olay tabanlı kural tanımlama
 Ev boşken davetsiz misafirler için oto-pilot aydınlatma programları

İKLİMLENDİRME
 03

 Herhangi bir akıllı telefonla çok bölgeli oda ısıtma ve soğutma kontrolü
 Online gelişmiş programlama, web tarayıcı ile erişebilirlik
 Limitsiz sayıda özel bölgeyi (termostat) kolayca oluşturma
 Standart nemlendirici ve nemlenme giderici kullanarak çoklu bölge nem kontrolü
 İnternetten alınan hava durumu bilgileri ile evinizin iklimlendirme sistemleri 
programlanabilir
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  Çevresel koşullardan faydalanarak, evin iklimlendirme sistemi için gelişmiş olay 
bazlı kurallar oluşturulabilir.
 İklimlendirme kontrolünü otomasyon senaryoları ile diğer alarm, aydınlatma vb. 
sistemler ile birlikte ilişkilendirme
 Beklenti dışı sıcaklık artışı, elektrik kesintisi vb. durumlarda, uyarı ve otomatik 
aksiyonlar...

PERDE, PANJUR, 
TENTE

 04

 Herhangi bir akıllı telefon ile panjur, perde ve tente sistemleri kontrol edilebilir
 Motorlar kolay ve eğlenceli bir şekilde programlanabilir
 Ev senaryolarınıza, aydıntlatma, iklimlendirme, alarm ile birlikte perde/panjur 
komutları da eklenebilir
 Perdeler dış hava koşullarına tepki verecek şekilde otomatize edilebilir
 Önceden programlanmış kablosuz modüller ile kolay kurulum mümkündür

SULAMA
 05

 Sınırsız sulama bölgesini kontol edin

  Mükemmel sulama işlemini ayarlamak için online gelişmiş programlama 
opsiyonlarını kullanın
 Sulama sistemini internet tabanlı hava tahminlerine göre otomatize edin
 Sulama sisteminizi ev otomasyon senaryolarınıza entegre edin

GİRİŞ
 06

Herhangi bir akıllı telefonla kapınızı açın/kilitleyin
Herhangi bir akıllı telefonla garaj kapısını uzaktan açın/kapatın
Kapı açılınca video bildirimi alın
Kapıları açmak ve ayrıntılı istatistikler tutmak için RFID anahtarlık kullanın
 Senaryolar veya olay tabanlı programlama aracı kullanarak kapı/kilitleri otomatize edin
Kapı kilidi kullanıcı kodu kullanıldığında otomasyon olaylarını tetikleyin

MULTİMEDYA
 07

 Herhangi bir akıllı telefon ile ses/video cihazınızı uzaktan kontrol edin
 En sevdiğiniz programı veya kanalı, zamanı geldiğinde veya uyarı aldığında açar
 Ses ve video cihazlarınızı önceden ayarlamış olduğunuz saatte veya oda 
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kullanılmadığında kapatır
 Davetsiz misafirleri uzaklaştırmak için belirlenen cihazı otomatik açar

VİDEO
İZLEME

 08

 Web üzerinde veya akıllı telefonunuzdan canlı ya da kaydedilmiş video 
görüntülerine ulaşın
 Piyasadaki çoğu IP kamerayı destekler- ONVIF destekler
 Snapshot resim veya videoyu, sms ve email olarak atma
 Hareket edebilir kameraları uzaktan ayarlayın
 Gelişmiş olay tabanlı kayıt ve uyarı kuralları tanımlayın

ENERJİ 
ÖLÇÜMÜ

 09

Gerçek zamanlı enerji tüketimi takibi ve akıllı telefona bildirim
Çevrenizdekiler ile enerji kullanım ve maliyetlerinizi kıyaslayın
Elektrik ücretlerine bağlı olarak elektrikli cihazların otomatik açılıp/kapatılması
Enerji tüketiminizin detaylı analizini görün
Panjur, termostat ve ışıklarınızı otomatize ederek enerji tasarrufu yapın

 KENDİ GÜVENLİĞİNİZE DİKKAT EDİN
Basamakları ve merdivenleri kullanırken ekstra dikkat gösterin, lütfen üretici 
talimatlarını takip edin. El aletleri ve elektrikli aletler kullanırken dikkatli olun 
ve  üretici talimatlarını takip edin. Doğru aletlerin kullanıldığına dikkat edin. 
Gerektiğinde koruyucu eldiven ve kıyafetler giyin.

TEKNİK 
DESTEK

 10

 YENİ ÜRÜNÜNÜZÜ KURARKEN PROBLEM Mİ YAŞADINIZ?
Zipato’nun websitesinde Zipato ürünleri için en son kullanıcı dokümanlarını ve 
yazılım güncellemelerini bulabilirsiniz.

www.zipatotr.com
Email: destek@zipatotr.com

 TELEFONLA DESTEK
ZIPATO TÜRKIYE - SOLFIN A.Ş.
TEL NO: +90 212 288 35 21
Fax: +90 212 288 35 23

(Pts-Cuma) 09:00 AM- 06:00 PM
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 ZİPABOX'IN BAĞLANMASI
Zipabox'ın arka yüzünde yazılı olan Seri Numaranızı bulun ve not edin. Bu seri 
numarasını Zipabox'ı sisteme kayıt etmek için kullanacaksınız.

 İNTERNET BAĞLANTISI
Zipabox'ını ethernet kablosu ile internet modeminize bağlayın. 
Ethernet portu Zipabox'ın üst tarafında bulunmaktadır.
Zipabox bir IP adresi almak için DHCP sunucusunu otomatik olarak sorgular. Eğer 
ağınızda bir DHCP sunucu yok ise, 60 saniye sonra Zipabox otomatik olarak kendi 
kendini konfigüre edip lokal bir IPv4 adresi alır (169.254.0.0/16 aralığında).

PAKET İÇERİĞİ

01   Seri 
numarası

02    Anten 
1

03   Anten 2 
(opsiyonel)

04    Reset 
tuşu

05    Ethernet 
portu

06    Güç 
girişi

01 02 03 04 05 06

12 V GÜÇ 
ADAPTÖRÜ

ETHERNET 
KABLOSU

Z-WAVE AĞI İÇİN 868 
MHZ ANTEN

ZIPABOX
KULLANICI 
KILAVUZU
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 ANTENİN TAKILMASI
Z-wave antenini Anten 2 bağlantısına monte edin.

 GÜÇ VERİLMESİ
Güç adaptörünün bir ucunu prize, diğer ucunu ise Zipabox'ın güç girişine takınız. 
Akabinde, aşağıdaki sırayla LED uyarılarını göreceksiniz:
01 | GÜÇ ADAPTÖRÜ TAKILDI: Yaklaşık 60 saniye boyunca sürekli yanan sarı ışık.
02 | ZİPABOX HAZIRLANIYOR: Yavaş yavaş yanıp sönen yeşil ışık.
03 | ZİPABOX HAZIR: Sürekli yanan yeşil ışık.

 HESAP OLUŞTURMA
Zipato kontrol ve görüntüleme servislerinden yararlanmak için Zipato hesabınızı 
oluşturmalı ve Zipabox'ınızı sisteme kayıt ettirmelisiniz. Kayıt sonrasında, otomatik 
olarak giriş seviyesi görüntüleme ve takip servisine sahip olacaksınız.
Bilgisayarınızın internet tarayıcısını açın ve şu URL adresini girin: my.zipato.com
Veya, www.zipatotr.com adresinde üst sol köşede bulunan my zipato linline tıklayın.
Ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Register" linkine tıklanyın ve ekranda verilen 
yönlendirmeleri takip edin. Dilerseniz ekran dilini Türkçe olarak seçebilirsiniz. Bir 
sonraki pencere aşağıdaki gibi açılacaktır.

Boş alanları doldurun
"Register" tuşuna basın
 Şifrenizi her zaman 
bulabileceğiniz bir yere 
not etmeyi unutmayın

HESAP OLUŞTURMA
VE KAYIT

01   Buton 
1

02    Buton 
2

03   LED 
gösterge

01 02 03
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Kayıt bilgisini girip register tuşuna basınca yeni pencere açılır:

 ZIPABOX’INIZI KAYIT EDİN
İlk kez hesabınıza giriş yapınca, Zipabox’ınızın seri numarasını girmeniz gerekir

Zipabox’ın arkasındaki seri numarasını girin
 Seri numarası 2 dakika içinde girilmelidir. Eğer girilmez ise şu uyarı mesajı 
görülür: "Allowed registration time elapsed". Bu zaman kısıtlaması ve uyarı 
güvenliğiniz için yapılmaktadır. Bu uyarıyı alacak olursanız, Zipabox'ının yeniden 
başlatın ve seri numarasını baştan girin.

 HESAP KAYDINIZI SONLANDIRIN
Hesabınız oluşturuldu ve artık Zipabox cloud sistemini kullanabilirsiniz. Zipato hesabınızdan 
daha iyi faydalanmak için hesabınızın tamamen kurulduğundan emin olmalısınız. Bunun 
için hesap ayrıntılarına bakınız (Account Details). Profilinizin tam olarak doldurulup 
tamamlandığından emin olun.  Bunun için Kontrol Merkezinde üst solda bulunan "Genel 
Ayarlar" (General Settings) kısmından “Details”  (Ayrıntılar) sekmesini seçin.

 KULLANICILAR
Genel Ayarlar sekmesinde bulunan "Kullanıcılar" bölümü sizin sisteminizi kullanacak 
aile bireylerinizi ekleyebileceğiniz bir alandır. Yeni bir kullanıcı eklemek için kullanıcı 
detaylarını ve ona tanıyacağınız kullanım yetkilerini girmeniz gereklidir. Kullanıcı yetkilerini 
belirlemek, farklı kullanıcılara vereceğiniz servis izinlerini düzenlemenizi sağlar.

Bu mesaj görününce email adresinizi kontrol edin.
Eğer email kutunuzda email yoksa spam kutusuna bakmayı ihmal etmeyin.
Size gelen email ingilizce olarak şu şekilde görünmelidir:
Hi, your email here“, welcome to the Zipabox!
To validate your email address please click on the following link verify. Once email is 
verified, login to Zipato by filing out credentials."
Email adresinizi doğrulamak için emailde görünen linke tıklayınız. Emailiniz doğrulandığında, 
aşağıda görülen ekrandaki gerekli yerleri doldurarak Zipato’ya giriş yapınız.
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 DIN TİPİ RAYA (SİGORTA RAYI) MONTAJ
Din-rayda Zipabox için yeterli yer ayırın. Zipabox’ın üst sabitleyicilerini Din raya takın 
ve alt sabitleyicileri yerine takmak için Zipabox’ı hafifçe bastırın.

 MASA ÜSTÜ
Zipabox’ınzı hehangi bir masanın üstüne monte edebilirsiniz. Sadece antenin dikey 
durduğuna dikkat edin.

 DUVAR MONTAJI
Duvarda uygun yerlere iki delik açınız ve içine dübelleri yerleştiriniz. Dübellerin 
içine vidaları yerleştiriniz ve Zipabox'ı bu vidaların üzerine asınız.
Antenin dikey pozisyonda olduğundan emin olunuz.

ZİPABOX
KURULUMU/MONTAJI

01   Zipabox'ı 
vidalara 
sabitleme 
delikleri

01

01   Üst 
sabitleyiciler

02    Alt 
sabitleyiciler

01

02

01   Buton 
1

02    Buton 
2

03   LED 
gösterge

01

02

03
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 Z-WAVE VEYA ZIGBEE, YENİ CİHAZ EKLEME
Yeni bir cihaz eklemeden önce, cihazın Zipabox’ın yakınına getirilmesi önerilir, böylece 
hiçbir engel cihazın çalışma bölgesinde girişim yapmaz. Cihaz ekleme sırasında 
Zipabox ve sensörler arasındaki tavsiye edilen mesafe en fazla bir metredendir. 
Cihazın ekleme moduyla ilgili talimatı okuyun. Ekleme modundaki cihaz Zipabox 
ağına girmek için uyanık ve hazırdır. Ağa eklemeden önce cihazı her zaman resetleyin. 
Resetlemek cihaz içindeki eski bilgilerin silinmesini sağlar. Ekleme veya çıkarma 
işleminin sonunda Zipabox Kontrol Merkezi sayfasının yenilenmesi tavsiye edilir. Cihaz 
sayısının bir artmasını yanı sıra cihazın toplam cihaz listesinde görünmesini bekleyin.

01 |  Zipato arayüzü üzerinde, Genel alanında bulunan “Cihaz Ekle” butonuna tıklayın 
ve sihirbaz talimatlarını takip edin. Z-wave cihazlar için, Zipato ağa eklemeden 
önce cihazı resetlemeniz önerilir.

02 |  Cihazın başarıyla Zipato ağına eklenmesinden sonra, Genel alanında bulunan 
“Toplam Cihazlar” sekmesine gidin ve cihazınızın orada bulunan adını ve türünü 
ayarlayın. Bu cihazınızın kontrolünü kolaylaştıracaktır.

 CİHAZ ÇIKARMA
Cihaz çıkarmak için Zipato Kontrol Merkezine gidin ve “Remove device” a tıklayın ve 
sihirbazdaki talimatları takip edin.

Beş dakikadan daha fazla beklediniz ve hala hiçbir yeşil LED ışığı yok.
01 | İnternet bağlantınızı kontrol edin.
02 | Ethernet ağ kablosunun internet modeminize doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol
         edin

Şifremi unuttum
01 | my.zipato.com adresine gidin
02 | “Şifremi unuttum”a tıklayın ve ekran talimatlarını takip edin.

Kutuma herhangi bir Z-Wave veya ZigBee cihaz bağlayamıyorum
Zipabox ile birlikte gelen antenin Anten 1 bağlantısına doğru monte edilip 
edilmediğini kontrol edin.

Zipabox’ta Ethernet sinyali yok
Zipabox’ı bağlamadan önce internet bağlantısını kontrol edin. Eğer internette sorun 
yoksa aşağıdaki adımları takip edin:
01 | Zipabox'ın fişini ve Ethernet kablosunu çıkarın.
02 | 2 dk bekleyin.
03 | Önce Ethernet kablosunu daha sonra güç kablosunu takın.
04 |  Zipabox’ınızın Buton2 tuşuna basın ve ardından kısa bir süre reset butonuna 

CİHAZ EKLEME HATA ÇÖZÜMÜ
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basın (ve bırakın).
05 | 5 saniye boyunca Buton2'ye basılı tutun ve daha sonra bırakın.
06 |  Sonra LED dizisini gözlemleyin . Orada her şey yolunda gitmişse Yeşil LED sabit 

yanmalıdır.
Bu çözüm işe yaramaz ise, olabı bir donanım sorunu olabilir. Bu durumda 
uygulamacınızla kontağa geçin.

 Evimin dışına bir cihaz/sensör yerleştirdim, ancak bu Zipabox'ım ile iletişim 
kuramıyor. Sorun nedir?

Evinizin dış yapımında bir sürü metal kullanılmışsa , bu kablosuz iletişimi 
engelleyebilirler. Metal radyo sinyalleri için bir yalıtkandır. Eğer eviniz metal yapıya 
sahipse, bu dışarıdaki cihazların evin içindeki Zipabox ile haberleşmesinde kapsama 
sorunu yaratabilir.

Eğer bir cihazı kurarken sorun yaşıyorsam ne yapmalıyım?
Eğer Zipato markası olmayan ürünlerin fiziksel kurulumu ile zorluk yaşıyorsanız 
(Termostatlar, anahtarları, sayaç okuyucu, vb. cihazlar), lütfen yardım için doğrudan 
cihaz üreticisine başvurun.
Eğer Zipabox ile bir cihaz eşleştirmede sorun yaşıyorsanız, yardım için Zipato web 
sitesindeki videoları veya diğer içerikleri inceleyini.

Hata "Doğrulama zamanı doldu"  ("Validation time expired")
Seri numarası 2 dakika içinde girilmelidir. Eğer girilmez ise şu uyarı mesajı görülür: 

"Allowed registration time elapsed". Bu zaman kısıtlaması ve uyarı güvenliğiniz için 
yapılmaktadır. Bu uyarıyı alacak olursanız, Zipabox'ının yeniden başlatın, LED ışığın 
yeşile dönmesini bekleyin ve seri numarasını baştan girin.

Zipabox'a yeni bir cihaz ekledim ama cihaz doğru çalışmıyor
Cihazının olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, cihazını yeniden yükleyin. Bir cihaz 
eklerken ekleme prosedürünün tamamlandığından emin olun. Eğer ekleme 
prosedürü başarıyla tamamlanırsa "Aygıt Eklendi" (Device Joined) mesajı belirir. 
Kapat (Close) butonu ile bu pencereyi kapatın.

Yeni cihaz eklerken kesinti olursa ne olur?
Eğer cihaz listede belirirse, onu silin ve cihazı yeniden ekleyin. Eğer cihaz toplam 
cihaz listesinde yoksa, cihazı yeniden ekleyin.

Senkronize etmeyi unutma
Cihazlar veya Zipabox üzerinde yapacağınız her türlü değişiklikten sonra cihazının 
senkronize etmek için Senkronize (Synchronize) tuşuna basın.

Zipato bir garanti sunuyor mu?
Zipato garanti ayrıntıları için lütfen en arka sayfadaki bilgileri kontrol ediniz.
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 SİSTEM
ARM9 208MHz CPU
32MB RAM
128MB Flash

 AĞ
Ethernet
Z-Wave (US or EU)
ZigBee (802.15.4) (option)

 İŞLETİM SİSTEMİ
Linux 2.6 Kernel

 FİZİKSEL  BOYUTLAR
86 (U) x 8 (G) x 4 (D) mm
34 (U) x 34 (G) x 19 (D) inch

 AKSESUARLAR
CAT5e UTP patch LAN kablosu
Z-wave anten

Zigbee anteni (opsiyonel)

 GÜÇ
Güç girişi: 9-12VDC
  Güç kaynağı girişi: 110-230VAC, 
50/60 Hz
 Güç Kullanımı: Beklerken: 1,2W, 
max:2,4W

 I/O & LEDS
2 programlanabilir buton
2 programlanabilir yeşil LED
1 programlanabilir RGB LED
 Güç, Statü, Ethernet, WLAN & 
Z-Wave

 UYUMLULUK
Güvenlik: UL
EMC: FCC, CE
RoHS

ÖZELLİKLER  OTOMASYON OPSİYONU
Uzaktan otomasyon yazılımı
Online uzaktan kontrol arayüzü

 ÇEVRESEL
SICAKLIK ARALIĞI:
Çalışırken: 0°C- 40°C (32°F- 104°F)

Saklama: -25°C- 70°C (-13°F-158°F)
Nem: %5-%95

 GARANTİ
2 yıl garantilidir.
 Özellikler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir
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PERSON RESPONSIBLE FOR THIS DECLARATION:
Dean Janacek, Certification Manager
Changes or modifications not expressly approved Tri plus grupa d.o.o. for compliance 
could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 

Zipabox'ın uluslararası kriterlerine uygunluğu üretici tarafından aşağıdaki 
açıklamalar ile ilan edilmiştir. Detaylı bilgi için lütfen distribütörünüz ile kontağa 
geçiniz.
The Manufacturer Tri plus grupa d.o.o. hereby declares that the product:
Zipabox Smart home controller 1 (zbzweugv1)

In accordance with the following Directive(s): 2006/95/EC The Low Voltage 
Directive, 89/336/EEC The Electromagnetic Compatibility Directive and 1999/5/
EC R&TT EC Directive is in conformity with the e applicable requirements of the 
following documents:
EN 61326 EN 61000-3-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-11
IEC/EN 55011 EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 301 489-1-3
EN 300 220-2 EN 61000-4-2 EN 61000-4-6 AS/NZS/IEC 60335-2-97
EN 61000-3-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-8 EN 60335-1
I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with 
the relevant sections of the above referenced specifications. The unit complies with 
all applicable Essential Requirements of the Directives.

UYUMLULUK İLANI
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installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. 

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged 
to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.

  ÜRÜNÜNÜZÜN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE ELDEN 
ÇIKARILMASI

Kutudaki veya ürünün üzerindeki bu işaretin anlamı, yerel yasalara göre, bu ürün 
evsel çöpe atılmamalı ve geri dönüştürülmelidir. Ürününüzün kullanım ömrü 
dolduğunda yerel otoriteler tarafından belirlenmiş toplama bölgelerine bırakınız. Bu 
ürünü ve kutusunu geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumuş olursunuz. 
Zipato, çevreye etkisi olan Zipato operasyonları ve ürünlerinin azaltılmasını taahhüt 
ediyor ve anlıyor. Bu etkiyi azaltmak için, düşük toksik ve geri dönüşebilir malzemeler 
kullanarak, Zipato ürünlerini olabildiğince, çevreye duyarlı dizayn eder ve üretir.
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