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Beschrijving 
De Qubino Shades Remote Controller is een Z-Wave afstandsbediening voor de bediening van Z-Wave Roller Shutter 
modules. De afstandsbediening maakt basisbediening zoals open, sluiten en stoppen van de module mogelijk. De. Qubino 
Shades Remote Controller is direct te koppelen met een Z-Wave Roller Shutter module en via de controller. Deze instructie is 
geschreven omdat de leermodus van het apparaat mogelijk nieuw is in vergelijking met andere Z-Wave apparaten.  

Benodigdheden:  

• FIBARO Home Center 3, FIBARO Home Center 3 Lite 
• Min. 1x Z-Wave Roller Shutter 
• 1x Qubino Shades Remote Controller  

Koppelen van de Qubino Remote Shades Controller en de Roller Shutter

 
1. Voeg de Roller Shutter module toe via Devices > “+” > Z-Wave  
2. Voeg de Qubino Remote Shades Controller toe via Devices > “+” > Z-Wave  
3. Volg de ‘Include to another primary controller (Gateway)’ procedure uit de Qubino handleiding 

o Belangrijk: Het apparaat wordt toegevoegd als ‘Remote Controller’. Omdat het apparaat als secundaire 
controller wordt toegevoegd zijn er geen associaties zichtbaar en is het niet nodig om dit toe te voegen.  

4. Start vervolgens de ‘Inlcude/associate device to remote’ procedure uit de Qubino handleiding en de leermodus van 
de module  

o Let op! Bij het starten van bovenstaande stap is het niet nodig om één van de apparaten te verwijderen uit 
de Home Center.  

5. Bij het succesvol toevoegen van de Roller Shutter en Remote Shade Controller wordt er een nummer toegewezen 
aan de module, het nummer is zichtbaar op de afstandsbediening.  

6. Controleer de bediening van de module en de status in de Home Center. De status van de module wordt geupdatet 
in de Home Center.  

 


