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Fakro Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL

tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com

Arkusz1

Strona 1

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

1

PL CZ

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZRH12 ZRH12
PRZYGOTOWANIE PILOTA 3 3

STEROWANIE 3 3

OPIS MENU PILOTA 4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

USUWANIE GRUPY 9 9

KOPIOWANIE GRUPY 10 10

11 11

12 12

POWIĄZANIE URZĄDZEŃ 13 13

RESETOWANIE PILOTA 14 14

TRYB NASŁUCHIWANIA 15 15

MONTAŻ UCHWYTU PILOTA 16 16

INFORMACJE DODATKOWE 16 16

PROBLEMY 18 18

GWARANCJA 20 20

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 896

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

Pilot Z-Wave Dálkový ovladač Z-Wave

PŘÍPRAVA DÁLK. 
OVLADAČE

OVLÁDÁNÍ

POPIS MENU DÁLK. 
OVLADAČE

DODANIE URZĄDZENIA 
(SZYBKI START)

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
(RYCHLÝ START)

DODANIE URZĄDZENIA DO 
SIECI PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

DODANIE URZĄDZENIA DO 
GRUPY

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO 
SKUPINY

USUWANIE URZĄDZENIA Z 
GRUPY

ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE 
SKUPINY

ODSTRANĚNÍ SKUPINY

KOPÍROVÁNÍ SKUPINY

USUWANIE URZĄDZENIA Z 
SIECI

ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE 
SÍTĚ

PRZYPISANIE ZRH12 JAKO 
PODRZĘDNY

PŘIŘAZENÍ ZRH12 JAKO 
PODŘÍZENÝ

PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

RESETOVÁNÍ DÁLK. 
OVLADAČE

REŽIM NASLOUCHÁNÍ

MONTÁŽ ÚCHYTU DÁLK. 
OVLADAČE

DODATEČNÉ INFORMACE

PROBLÉMY

ZÁRUKA
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter
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Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że 
spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie właściwej funkcjonalności, 
prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že 
splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné funkce výrobku si přečtěte tento 
návod.

Dálkový ovladač

Úchyt dálk. ovladače

Dálk. ovladač obsahuje baterie 2x 1,5 V AAA.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Pilot ZRH12 przeznaczony jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Pilot umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 12 grup (łącznie 144 urządzeń). 
Aktualnie wybrana grupa oznaczona jest odpowiednią liczbą na 
wyświetlaczu.
W sieci Z-Wave wyróżnia się podział na piloty NADRZĘDNE i 
PODRZĘDNE.

Dálk. ovladač ZRH12 je určen k dálkovému ovládání zařízení 
kompatibilních se standardem Z-Wave. Ovladač umožňuje ovládat max.  
12 zařízení v každé z 12 skupin (dohromady 144 zařízení). Aktuálně
vybraná skupina je označena na displeji příslušným číslem.
V síti Z-Wave se rozlišuje rozdělení dálk. ovladačů na ovladače 
NADŘÍZENÉ a PODŘÍZENÉ.

Pilot NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. 
Może dodawać i usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 
pilot NADRZĘDNY.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

Pilot PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy wyłącznie do sterowania 
urządzeniami. W sieci może być wiele pilotów PODRZĘDNYCH.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie:
2x1,5V AAA
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
0-40oC
Wymiary:
125/48/16 mm

Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(w zależności od wersji)

Napájení:
2x1,5 V AAA
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
0-40 oC
Rozměry:
125/48/16 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Kmitočet:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(v závislosti od verze)
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Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że 
spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie właściwej funkcjonalności, 
prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že 
splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné funkce výrobku si přečtěte tento 
návod.

Dálkový ovladač

Úchyt dálk. ovladače

Dálk. ovladač obsahuje baterie 2x 1,5 V AAA.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Pilot ZRH12 przeznaczony jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Pilot umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 12 grup (łącznie 144 urządzeń). 
Aktualnie wybrana grupa oznaczona jest odpowiednią liczbą na 
wyświetlaczu.
W sieci Z-Wave wyróżnia się podział na piloty NADRZĘDNE i 
PODRZĘDNE.

Dálk. ovladač ZRH12 je určen k dálkovému ovládání zařízení 
kompatibilních se standardem Z-Wave. Ovladač umožňuje ovládat max.  
12 zařízení v každé z 12 skupin (dohromady 144 zařízení). Aktuálně
vybraná skupina je označena na displeji příslušným číslem.
V síti Z-Wave se rozlišuje rozdělení dálk. ovladačů na ovladače 
NADŘÍZENÉ a PODŘÍZENÉ.

Pilot NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. 
Może dodawać i usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 
pilot NADRZĘDNY.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

Pilot PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy wyłącznie do sterowania 
urządzeniami. W sieci może być wiele pilotów PODRZĘDNYCH.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie:
2x1,5V AAA
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
0-40oC
Wymiary:
125/48/16 mm

Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(w zależności od wersji)

Napájení:
2x1,5 V AAA
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
0-40 oC
Rozměry:
125/48/16 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Kmitočet:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(v závislosti od verze)
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Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że 
spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie właściwej funkcjonalności, 
prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že 
splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné funkce výrobku si přečtěte tento 
návod.

Dálkový ovladač

Úchyt dálk. ovladače

Dálk. ovladač obsahuje baterie 2x 1,5 V AAA.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Pilot ZRH12 przeznaczony jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Pilot umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 12 grup (łącznie 144 urządzeń). 
Aktualnie wybrana grupa oznaczona jest odpowiednią liczbą na 
wyświetlaczu.
W sieci Z-Wave wyróżnia się podział na piloty NADRZĘDNE i 
PODRZĘDNE.

Dálk. ovladač ZRH12 je určen k dálkovému ovládání zařízení 
kompatibilních se standardem Z-Wave. Ovladač umožňuje ovládat max.  
12 zařízení v každé z 12 skupin (dohromady 144 zařízení). Aktuálně
vybraná skupina je označena na displeji příslušným číslem.
V síti Z-Wave se rozlišuje rozdělení dálk. ovladačů na ovladače 
NADŘÍZENÉ a PODŘÍZENÉ.

Pilot NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. 
Może dodawać i usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 
pilot NADRZĘDNY.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

Pilot PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy wyłącznie do sterowania 
urządzeniami. W sieci może być wiele pilotów PODRZĘDNYCH.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie:
2x1,5V AAA
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
0-40oC
Wymiary:
125/48/16 mm

Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(w zależności od wersji)

Napájení:
2x1,5 V AAA
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
0-40 oC
Rozměry:
125/48/16 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Kmitočet:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(v závislosti od verze)
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Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że 
spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie właściwej funkcjonalności, 
prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že 
splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné funkce výrobku si přečtěte tento 
návod.

Dálkový ovladač

Úchyt dálk. ovladače

Dálk. ovladač obsahuje baterie 2x 1,5 V AAA.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Pilot ZRH12 przeznaczony jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Pilot umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 12 grup (łącznie 144 urządzeń). 
Aktualnie wybrana grupa oznaczona jest odpowiednią liczbą na 
wyświetlaczu.
W sieci Z-Wave wyróżnia się podział na piloty NADRZĘDNE i 
PODRZĘDNE.

Dálk. ovladač ZRH12 je určen k dálkovému ovládání zařízení 
kompatibilních se standardem Z-Wave. Ovladač umožňuje ovládat max.  
12 zařízení v každé z 12 skupin (dohromady 144 zařízení). Aktuálně
vybraná skupina je označena na displeji příslušným číslem.
V síti Z-Wave se rozlišuje rozdělení dálk. ovladačů na ovladače 
NADŘÍZENÉ a PODŘÍZENÉ.

Pilot NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. 
Może dodawać i usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 
pilot NADRZĘDNY.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

Pilot PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy wyłącznie do sterowania 
urządzeniami. W sieci może być wiele pilotów PODRZĘDNYCH.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie:
2x1,5V AAA
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
0-40oC
Wymiary:
125/48/16 mm

Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(w zależności od wersji)

Napájení:
2x1,5 V AAA
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
0-40 oC
Rozměry:
125/48/16 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Kmitočet:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(v závislosti od verze)
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Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że 
spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie właściwej funkcjonalności, 
prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že 
splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné funkce výrobku si přečtěte tento 
návod.

Dálkový ovladač

Úchyt dálk. ovladače

Dálk. ovladač obsahuje baterie 2x 1,5 V AAA.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Pilot ZRH12 przeznaczony jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Pilot umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 12 grup (łącznie 144 urządzeń). 
Aktualnie wybrana grupa oznaczona jest odpowiednią liczbą na 
wyświetlaczu.
W sieci Z-Wave wyróżnia się podział na piloty NADRZĘDNE i 
PODRZĘDNE.

Dálk. ovladač ZRH12 je určen k dálkovému ovládání zařízení 
kompatibilních se standardem Z-Wave. Ovladač umožňuje ovládat max.  
12 zařízení v každé z 12 skupin (dohromady 144 zařízení). Aktuálně
vybraná skupina je označena na displeji příslušným číslem.
V síti Z-Wave se rozlišuje rozdělení dálk. ovladačů na ovladače 
NADŘÍZENÉ a PODŘÍZENÉ.

Pilot NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. 
Może dodawać i usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 
pilot NADRZĘDNY.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

Pilot PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy wyłącznie do sterowania 
urządzeniami. W sieci może być wiele pilotów PODRZĘDNYCH.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie:
2x1,5V AAA
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
0-40oC
Wymiary:
125/48/16 mm

Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(w zależności od wersji)

Napájení:
2x1,5 V AAA
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
0-40 oC
Rozměry:
125/48/16 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Kmitočet:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(v závislosti od verze)
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Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że 
spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie właściwej funkcjonalności, 
prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že 
splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné funkce výrobku si přečtěte tento 
návod.

Dálkový ovladač

Úchyt dálk. ovladače

Dálk. ovladač obsahuje baterie 2x 1,5 V AAA.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Pilot ZRH12 przeznaczony jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Pilot umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 12 grup (łącznie 144 urządzeń). 
Aktualnie wybrana grupa oznaczona jest odpowiednią liczbą na 
wyświetlaczu.
W sieci Z-Wave wyróżnia się podział na piloty NADRZĘDNE i 
PODRZĘDNE.

Dálk. ovladač ZRH12 je určen k dálkovému ovládání zařízení 
kompatibilních se standardem Z-Wave. Ovladač umožňuje ovládat max.  
12 zařízení v každé z 12 skupin (dohromady 144 zařízení). Aktuálně
vybraná skupina je označena na displeji příslušným číslem.
V síti Z-Wave se rozlišuje rozdělení dálk. ovladačů na ovladače 
NADŘÍZENÉ a PODŘÍZENÉ.

Pilot NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. 
Może dodawać i usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 
pilot NADRZĘDNY.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

Pilot PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy wyłącznie do sterowania 
urządzeniami. W sieci może być wiele pilotów PODRZĘDNYCH.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie:
2x1,5V AAA
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
0-40oC
Wymiary:
125/48/16 mm

Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(w zależności od wersji)

Napájení:
2x1,5 V AAA
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
0-40 oC
Rozměry:
125/48/16 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Kmitočet:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(v závislosti od verze)
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Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że 
spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie właściwej funkcjonalności, 
prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že 
splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné funkce výrobku si přečtěte tento 
návod.

Dálkový ovladač

Úchyt dálk. ovladače

Dálk. ovladač obsahuje baterie 2x 1,5 V AAA.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Pilot ZRH12 przeznaczony jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Pilot umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 12 grup (łącznie 144 urządzeń). 
Aktualnie wybrana grupa oznaczona jest odpowiednią liczbą na 
wyświetlaczu.
W sieci Z-Wave wyróżnia się podział na piloty NADRZĘDNE i 
PODRZĘDNE.

Dálk. ovladač ZRH12 je určen k dálkovému ovládání zařízení 
kompatibilních se standardem Z-Wave. Ovladač umožňuje ovládat max.  
12 zařízení v každé z 12 skupin (dohromady 144 zařízení). Aktuálně
vybraná skupina je označena na displeji příslušným číslem.
V síti Z-Wave se rozlišuje rozdělení dálk. ovladačů na ovladače 
NADŘÍZENÉ a PODŘÍZENÉ.

Pilot NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. 
Może dodawać i usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 
pilot NADRZĘDNY.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

Pilot PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy wyłącznie do sterowania 
urządzeniami. W sieci może być wiele pilotów PODRZĘDNYCH.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie:
2x1,5V AAA
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
0-40oC
Wymiary:
125/48/16 mm

Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(w zależności od wersji)

Napájení:
2x1,5 V AAA
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
0-40 oC
Rozměry:
125/48/16 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Kmitočet:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(v závislosti od verze)
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Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że 
spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie właściwej funkcjonalności, 
prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že 
splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné funkce výrobku si přečtěte tento 
návod.

Dálkový ovladač

Úchyt dálk. ovladače

Dálk. ovladač obsahuje baterie 2x 1,5 V AAA.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Pilot ZRH12 przeznaczony jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Pilot umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 12 grup (łącznie 144 urządzeń). 
Aktualnie wybrana grupa oznaczona jest odpowiednią liczbą na 
wyświetlaczu.
W sieci Z-Wave wyróżnia się podział na piloty NADRZĘDNE i 
PODRZĘDNE.

Dálk. ovladač ZRH12 je určen k dálkovému ovládání zařízení 
kompatibilních se standardem Z-Wave. Ovladač umožňuje ovládat max.  
12 zařízení v každé z 12 skupin (dohromady 144 zařízení). Aktuálně
vybraná skupina je označena na displeji příslušným číslem.
V síti Z-Wave se rozlišuje rozdělení dálk. ovladačů na ovladače 
NADŘÍZENÉ a PODŘÍZENÉ.

Pilot NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. 
Może dodawać i usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 
pilot NADRZĘDNY.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání zařízení. Může 
přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti může být pouze 1 
NADŘÍZENÝ ovladač.

Pilot PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy wyłącznie do sterowania 
urządzeniami. W sieci może być wiele pilotów PODRZĘDNYCH.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání 
zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie:
2x1,5V AAA
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
0-40oC
Wymiary:
125/48/16 mm

Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(w zależności od wersji)

Napájení:
2x1,5 V AAA
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
0-40 oC
Rozměry:
125/48/16 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Kmitočet:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(v závislosti od verze)
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① Wyświetlacz ① Displej

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ②

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥

PRZYGOTOWANIE PILOTA PŘÍPRAVA DÁLK. OVLADAČE

STEROWANIE OVLÁDÁNÍ

TRYBY STEROWANIA

                          

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

KONSTRUKCE DÁLK. OVLADAČE

Navigační, ovládací tlačítko - NAHORU

Navigační tlačítko - DOPRAVA

Navigační, potvrzovací tlačítko - STOP

Navigační, ovládací tlačítko - DOLŮ

Navigační tlačítko - DOLEVA

- Otwórz klapkę baterii przesuwając ją w dół.
- Usuń folię.
- Zamknij klapkę baterii przesuwając ją w górę aż do kliknięcia 
zatrzasków.

Otevřete kryt baterie posunutím dolů.
Odstraňte fólii.
Zavřete kryt baterie posunutím nahoru až do zacvaknutí.

OVLÁDACÍ REŽIMY

KRÓTKIE naciśnięcie przycisku 
sterowania (poniżej 0.5s) 
powoduje akcję do pozycji 
krańcowej.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

DŁUGIE naciśnięcie przycisku 
sterowania (powyżej 0.5s) 
powoduje akcję do momentu 
zwolnienia przycisku.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.
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akci do momentu, dokud se 
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akci do momentu, dokud se 
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Navigační, ovládací tlačítko - DOLŮ
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KONSTRUKCE DÁLK. OVLADAČE

Navigační, ovládací tlačítko - NAHORU

Navigační tlačítko - DOPRAVA

Navigační, potvrzovací tlačítko - STOP

Navigační, ovládací tlačítko - DOLŮ

Navigační tlačítko - DOLEVA
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powoduje zatrzymanie akcji.
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zastavení akce.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.
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tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

Arkusz3

Strona 3

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 3
BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ① Displej

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ②

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥

PRZYGOTOWANIE PILOTA PŘÍPRAVA DÁLK. OVLADAČE

STEROWANIE OVLÁDÁNÍ

TRYBY STEROWANIA

                          

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

KONSTRUKCE DÁLK. OVLADAČE

Navigační, ovládací tlačítko - NAHORU

Navigační tlačítko - DOPRAVA

Navigační, potvrzovací tlačítko - STOP

Navigační, ovládací tlačítko - DOLŮ

Navigační tlačítko - DOLEVA

- Otwórz klapkę baterii przesuwając ją w dół.
- Usuń folię.
- Zamknij klapkę baterii przesuwając ją w górę aż do kliknięcia 
zatrzasków.

Otevřete kryt baterie posunutím dolů.
Odstraňte fólii.
Zavřete kryt baterie posunutím nahoru až do zacvaknutí.

OVLÁDACÍ REŽIMY

KRÓTKIE naciśnięcie przycisku 
sterowania (poniżej 0.5s) 
powoduje akcję do pozycji 
krańcowej.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

DŁUGIE naciśnięcie przycisku 
sterowania (powyżej 0.5s) 
powoduje akcję do momentu 
zwolnienia przycisku.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.
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BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ① Displej

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ②

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥

PRZYGOTOWANIE PILOTA PŘÍPRAVA DÁLK. OVLADAČE

STEROWANIE OVLÁDÁNÍ

TRYBY STEROWANIA

                          

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

KONSTRUKCE DÁLK. OVLADAČE

Navigační, ovládací tlačítko - NAHORU

Navigační tlačítko - DOPRAVA

Navigační, potvrzovací tlačítko - STOP

Navigační, ovládací tlačítko - DOLŮ

Navigační tlačítko - DOLEVA

- Otwórz klapkę baterii przesuwając ją w dół.
- Usuń folię.
- Zamknij klapkę baterii przesuwając ją w górę aż do kliknięcia 
zatrzasków.

Otevřete kryt baterie posunutím dolů.
Odstraňte fólii.
Zavřete kryt baterie posunutím nahoru až do zacvaknutí.

OVLÁDACÍ REŽIMY

KRÓTKIE naciśnięcie przycisku 
sterowania (poniżej 0.5s) 
powoduje akcję do pozycji 
krańcowej.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

DŁUGIE naciśnięcie przycisku 
sterowania (powyżej 0.5s) 
powoduje akcję do momentu 
zwolnienia przycisku.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

KONSTRUKCE DÁLK. OVLADAČE

Navigační, ovládací tlačítko - NAHORU

Navigační tlačítko - DOPRAVA

Navigační, potvrzovací tlačítko - STOP

Navigační, ovládací tlačítko - DOLŮ

Navigační tlačítko - DOLEVA

- Otwórz klapkę baterii przesuwając ją w dół.
- Usuń folię.
- Zamknij klapkę baterii przesuwając ją w górę aż do kliknięcia 
zatrzasków.

Otevřete kryt baterie posunutím dolů.
Odstraňte fólii.
Zavřete kryt baterie posunutím nahoru až do zacvaknutí.

OVLÁDACÍ REŽIMY

KRÓTKIE naciśnięcie przycisku 
sterowania (poniżej 0.5s) 
powoduje akcję do pozycji 
krańcowej.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

DŁUGIE naciśnięcie przycisku 
sterowania (powyżej 0.5s) 
powoduje akcję do momentu 
zwolnienia przycisku.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.
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② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ②

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

KONSTRUKCE DÁLK. OVLADAČE

Navigační, ovládací tlačítko - NAHORU

Navigační tlačítko - DOPRAVA

Navigační, potvrzovací tlačítko - STOP

Navigační, ovládací tlačítko - DOLŮ

Navigační tlačítko - DOLEVA

- Otwórz klapkę baterii przesuwając ją w dół.
- Usuń folię.
- Zamknij klapkę baterii przesuwając ją w górę aż do kliknięcia 
zatrzasków.

Otevřete kryt baterie posunutím dolů.
Odstraňte fólii.
Zavřete kryt baterie posunutím nahoru až do zacvaknutí.

OVLÁDACÍ REŽIMY

KRÓTKIE naciśnięcie przycisku 
sterowania (poniżej 0.5s) 
powoduje akcję do pozycji 
krańcowej.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

DŁUGIE naciśnięcie przycisku 
sterowania (powyżej 0.5s) 
powoduje akcję do momentu 
zwolnienia przycisku.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku
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OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku
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STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA POPIS MENU DÁLK. OVLADAČE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Sterowanie urządzeniami w pilocie ZRH12 polega na sterowaniu wybraną
grupą urządzeń. W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami 
niezależnie, należy przyporządkować je do osobnych grup.

Ovládání zařízení dálk. ovladačem ZRH12 je založeno na ovládání 
vybrané skupiny zařízení. Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, 
musíte je přiřadit do samostatných skupin.

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę, 
którą chcesz sterować
(tylko aktywne grupy).

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte 
skupinu, kterou chcete 
ovládat (pouze aktivní 
skupiny).

Pomocí tlačítek NAHORU/ 
DOLŮ ovládejte zařízení.

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.

Pilot ZRH12 posiada ukryty ekran, umieszczony pod przednią ścianką
obudowy. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć interesującą nas funkcję. 
Poniżej opisane zostały skróty wyświetlane na ekranie.

Dálk. ovladač ZRH12 má skrytý displej, umístěný pod předním krytem, na 
kterém lze snadno vyhledat požadovanou funkci. Níže jsou popsány 
zobrazované funkce.

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + NAHORU PO DOBU 3 SEKUND

QUICK START / DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) - 
Dodaje urządzenia zarówno do sieci jak i grupy.

QUICK START / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START) - Přidá 
zařízení zároveň do sítě a do skupiny.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP / KOPÍROVÁNÍ SKUPINY - Kopíruje skupiny do jiných 
dálk. ovladačů ve stejné síti.

ASSIGN A ROUTE / POWIĄZANIE URZĄDZEŃ - Sygnał sterowania 
przesyłany jest pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

ASSIGN A ROUTE / PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - Řídicí signál je přenášen 
mezi spárovanými zařizeními.

LISTENING MODE / TRYB NASŁUCHIWANIA - Pozwala na zdalną
konfigurację pilota z poziomu innego pilota.

LISTENING MODE / REŽIM NASLOUCHÁNÍ - Umožňuje vzdálenou 
konfiguraci dálk. ovladače z jiného dálk. ovladače.

Návrat na předchozí obrazovku

PODRŽTE TLAČÍTKO STOP + DOLŮ PO DOBU 3 SEKUND

LEARN MODE / TRYB UCZENIA - Pozwala dodać pilot ZRH12 do 
sieci jako PODRZĘDNY.

LEARN MODE / REŽIM UČENÍ - Umožňuje přidat dálk. ovladač
ZRH12 do sítě jako PODŘÍZENÝ.

DELETE NODE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DELETE GROUP / ODSTRANĚNÍ SKUPINY - Odstraní celou 
vybranou skupinu.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

DEFAULT / RESETOWANIE PILOTA - Resetuje ustawienia pilota i  
usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETOVÁNÍ OVLADAČE - Resetuje nastavení dálk. 
ovladače a odstraní z něho informace o zařízeních a síti.

Návrat na předchozí obrazovku
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DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START)

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do sieci Z-Wave, z jednoczesnym 

przypisywaniem go do wybranej grupy.
Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě Z-Wave a zároveň přiřadit jej ke 
zvolené skupině.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, do której chcesz przypisać
urządzenie (na przykład 1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit 
zařízení (např. 1).

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku 
programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. Produkty 
FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka 
na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají 
programovací tlačítka označena písmenem "P".

Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka 
na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají 
programovací tlačítka označena písmenem "P".

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 1 lub 2.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 1 nebo 2.
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DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START)

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do sieci Z-Wave, z jednoczesnym 

przypisywaniem go do wybranej grupy.
Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě Z-Wave a zároveň přiřadit jej ke 
zvolené skupině.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, do której chcesz przypisać
urządzenie (na przykład 1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit 
zařízení (např. 1).

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku 
programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. Produkty 
FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka 
na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají 
programovací tlačítka označena písmenem "P".

Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka 
na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají 
programovací tlačítka označena písmenem "P".

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 1 lub 2.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 1 nebo 2.
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do sieci Z-Wave, z jednoczesnym 

przypisywaniem go do wybranej grupy.
Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě Z-Wave a zároveň přiřadit jej ke 
zvolené skupině.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, do której chcesz przypisać
urządzenie (na przykład 1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit 
zařízení (např. 1).

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku 
programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. Produkty 
FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka 
na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají 
programovací tlačítka označena písmenem "P".

Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka 
na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají 
programovací tlačítka označena písmenem "P".

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 1 lub 2.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 1 nebo 2.
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DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START)

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do sieci Z-Wave, z jednoczesnym 

przypisywaniem go do wybranej grupy.
Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě Z-Wave a zároveň přiřadit jej ke 
zvolené skupině.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, do której chcesz przypisać
urządzenie (na przykład 1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit 
zařízení (např. 1).

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku 
programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. Produkty 
FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka 
na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají 
programovací tlačítka označena písmenem "P".

Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka 
na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají 
programovací tlačítka označena písmenem "P".

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 1 lub 2.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 1 nebo 2.
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do sieci Z-Wave, z jednoczesnym 

przypisywaniem go do wybranej grupy.
Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě Z-Wave a zároveň přiřadit jej ke 
zvolené skupině.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, do której chcesz przypisać
urządzenie (na przykład 1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit 
zařízení (např. 1).

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku 
programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. Produkty 
FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka 
na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají 
programovací tlačítka označena písmenem "P".

Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka 
na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají 
programovací tlačítka označena písmenem "P".

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 1 lub 2.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 1 nebo 2.

Arkusz5

Strona 5

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 5
DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START)

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do sieci Z-Wave, z jednoczesnym 

przypisywaniem go do wybranej grupy.
Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě Z-Wave a zároveň přiřadit jej ke 
zvolené skupině.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, do której chcesz przypisać
urządzenie (na przykład 1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit 
zařízení (např. 1).

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku 
programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. Produkty 
FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka 
na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají 
programovací tlačítka označena písmenem "P".

Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka 
na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají 
programovací tlačítka označena písmenem "P".

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 1 lub 2.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 1 nebo 2.
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Arkusz6

Strona 6

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 6
DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 
7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać
również kolejne piloty podrzędne.

Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě bez přiřazování ke skupině. Po 
realizaci této operace je nutno přidat zařízení do skupiny (strana 7). 
Pomocí funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ je možné přidávat rovněž 
další podřízené dálk. ovladače.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE PILOTA JAKO PODRZĘDNY. Pilot ZRH 12 - strona 12. Pilot 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Pokud místo zařízení přidávaté další dálk. ovladač, aktivujte v něm funkci 
PŘIŘAZENÍ DÁLK. OVLADAČE JAKO PODŘÍZENÝ. Dálk. ovladač ZRH12 - 
strana 12. Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 1.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 1.

*1 - strana 16

Arkusz6

Strona 6

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 6
DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 
7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać
również kolejne piloty podrzędne.

Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě bez přiřazování ke skupině. Po 
realizaci této operace je nutno přidat zařízení do skupiny (strana 7). 
Pomocí funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ je možné přidávat rovněž 
další podřízené dálk. ovladače.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE PILOTA JAKO PODRZĘDNY. Pilot ZRH 12 - strona 12. Pilot 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Pokud místo zařízení přidávaté další dálk. ovladač, aktivujte v něm funkci 
PŘIŘAZENÍ DÁLK. OVLADAČE JAKO PODŘÍZENÝ. Dálk. ovladač ZRH12 - 
strana 12. Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 1.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 1.

*1 - strana 16

Arkusz6
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 6
DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 
7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać
również kolejne piloty podrzędne.

Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě bez přiřazování ke skupině. Po 
realizaci této operace je nutno přidat zařízení do skupiny (strana 7). 
Pomocí funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ je možné přidávat rovněž 
další podřízené dálk. ovladače.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE PILOTA JAKO PODRZĘDNY. Pilot ZRH 12 - strona 12. Pilot 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Pokud místo zařízení přidávaté další dálk. ovladač, aktivujte v něm funkci 
PŘIŘAZENÍ DÁLK. OVLADAČE JAKO PODŘÍZENÝ. Dálk. ovladač ZRH12 - 
strana 12. Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 1.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 1.

*1 - strana 16

Arkusz6

Strona 6

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 6
DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 
7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać
również kolejne piloty podrzędne.

Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě bez přiřazování ke skupině. Po 
realizaci této operace je nutno přidat zařízení do skupiny (strana 7). 
Pomocí funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ je možné přidávat rovněž 
další podřízené dálk. ovladače.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE PILOTA JAKO PODRZĘDNY. Pilot ZRH 12 - strona 12. Pilot 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Pokud místo zařízení přidávaté další dálk. ovladač, aktivujte v něm funkci 
PŘIŘAZENÍ DÁLK. OVLADAČE JAKO PODŘÍZENÝ. Dálk. ovladač ZRH12 - 
strana 12. Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 1.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 1.

*1 - strana 16
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 6
DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 
7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać
również kolejne piloty podrzędne.

Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě bez přiřazování ke skupině. Po 
realizaci této operace je nutno přidat zařízení do skupiny (strana 7). 
Pomocí funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ je možné přidávat rovněž 
další podřízené dálk. ovladače.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE PILOTA JAKO PODRZĘDNY. Pilot ZRH 12 - strona 12. Pilot 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Pokud místo zařízení přidávaté další dálk. ovladač, aktivujte v něm funkci 
PŘIŘAZENÍ DÁLK. OVLADAČE JAKO PODŘÍZENÝ. Dálk. ovladač ZRH12 - 
strana 12. Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 1.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 1.

*1 - strana 16
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DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 
7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać
również kolejne piloty podrzędne.

Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě bez přiřazování ke skupině. Po 
realizaci této operace je nutno přidat zařízení do skupiny (strana 7). 
Pomocí funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ je možné přidávat rovněž 
další podřízené dálk. ovladače.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE PILOTA JAKO PODRZĘDNY. Pilot ZRH 12 - strona 12. Pilot 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Pokud místo zařízení přidávaté další dálk. ovladač, aktivujte v něm funkci 
PŘIŘAZENÍ DÁLK. OVLADAČE JAKO PODŘÍZENÝ. Dálk. ovladač ZRH12 - 
strana 12. Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 1.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 1.

*1 - strana 16

Arkusz6

Strona 6

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 6
DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 
7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać
również kolejne piloty podrzędne.

Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě bez přiřazování ke skupině. Po 
realizaci této operace je nutno přidat zařízení do skupiny (strana 7). 
Pomocí funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ je možné přidávat rovněž 
další podřízené dálk. ovladače.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE PILOTA JAKO PODRZĘDNY. Pilot ZRH 12 - strona 12. Pilot 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Pokud místo zařízení přidávaté další dálk. ovladač, aktivujte v něm funkci 
PŘIŘAZENÍ DÁLK. OVLADAČE JAKO PODŘÍZENÝ. Dálk. ovladač ZRH12 - 
strana 12. Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 1.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 1.

*1 - strana 16



7

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 7
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

Funkce umožňuje přidat zařízení do maximálně 12 skupin. Do každé 
skupiny lze přidat maximálně 12 zařízení. Do skupiny je možné přidávat 
pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do sítě. Skupina se aktivuje 
po přidání zařízení.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, do której chcesz przypisać
urządzenie (na przykład 1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit 
zařízení (např. 1).

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 2.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 2.

*1 - strana 16

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 7
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

Funkce umožňuje přidat zařízení do maximálně 12 skupin. Do každé 
skupiny lze přidat maximálně 12 zařízení. Do skupiny je možné přidávat 
pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do sítě. Skupina se aktivuje 
po přidání zařízení.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, do której chcesz przypisać
urządzenie (na przykład 1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit 
zařízení (např. 1).

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 2.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 2.

*1 - strana 16

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 7
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

Funkce umožňuje přidat zařízení do maximálně 12 skupin. Do každé 
skupiny lze přidat maximálně 12 zařízení. Do skupiny je možné přidávat 
pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do sítě. Skupina se aktivuje 
po přidání zařízení.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, do której chcesz przypisać
urządzenie (na przykład 1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit 
zařízení (např. 1).

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 2.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 2.

*1 - strana 16

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 7
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

Funkce umožňuje přidat zařízení do maximálně 12 skupin. Do každé 
skupiny lze přidat maximálně 12 zařízení. Do skupiny je možné přidávat 
pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do sítě. Skupina se aktivuje 
po přidání zařízení.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, do której chcesz przypisać
urządzenie (na przykład 1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit 
zařízení (např. 1).

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 2.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 2.

*1 - strana 16

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 7
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

Funkce umožňuje přidat zařízení do maximálně 12 skupin. Do každé 
skupiny lze přidat maximálně 12 zařízení. Do skupiny je možné přidávat 
pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do sítě. Skupina se aktivuje 
po přidání zařízení.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, do której chcesz przypisać
urządzenie (na przykład 1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit 
zařízení (např. 1).

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 2.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 2.

*1 - strana 16

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 7
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

Funkce umožňuje přidat zařízení do maximálně 12 skupin. Do každé 
skupiny lze přidat maximálně 12 zařízení. Do skupiny je možné přidávat 
pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do sítě. Skupina se aktivuje 
po přidání zařízení.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i STOP do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka NAHORU a STOP, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, do której chcesz przypisać
urządzenie (na przykład 1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit 
zařízení (např. 1).

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 2.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 2.

*1 - strana 16
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

Funkce umožňuje odstranit zařízení ze skupiny, bez odstranění ze sítě Z-
Wave. Zařízení lze znovu přidat do skupiny libovolného dálk. ovladače, 
který se nachází ve stejné síti.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz grupę, z której chcesz usunąć urządzenie (na 
przykład 1).

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA vyberte skupinu, ze které chcete odstranit 
zařízení (např. 1).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP 
i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Podržte současně tlačítka STOP a 
DOLŮ, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
odstraňovaném zařízení režim 
programování*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 3.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 3.

*1 - strana 16
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

Funkce umožňuje odstranit zařízení ze skupiny, bez odstranění ze sítě Z-
Wave. Zařízení lze znovu přidat do skupiny libovolného dálk. ovladače, 
který se nachází ve stejné síti.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz grupę, z której chcesz usunąć urządzenie (na 
przykład 1).

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA vyberte skupinu, ze které chcete odstranit 
zařízení (např. 1).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP 
i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Podržte současně tlačítka STOP a 
DOLŮ, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
odstraňovaném zařízení režim 
programování*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 3.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 3.
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

Funkce umožňuje odstranit zařízení ze skupiny, bez odstranění ze sítě Z-
Wave. Zařízení lze znovu přidat do skupiny libovolného dálk. ovladače, 
který se nachází ve stejné síti.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz grupę, z której chcesz usunąć urządzenie (na 
przykład 1).

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA vyberte skupinu, ze které chcete odstranit 
zařízení (např. 1).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP 
i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Podržte současně tlačítka STOP a 
DOLŮ, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
odstraňovaném zařízení režim 
programování*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 3.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 3.
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

Funkce umožňuje odstranit zařízení ze skupiny, bez odstranění ze sítě Z-
Wave. Zařízení lze znovu přidat do skupiny libovolného dálk. ovladače, 
který se nachází ve stejné síti.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz grupę, z której chcesz usunąć urządzenie (na 
przykład 1).

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA vyberte skupinu, ze které chcete odstranit 
zařízení (např. 1).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP 
i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Podržte současně tlačítka STOP a 
DOLŮ, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
odstraňovaném zařízení režim 
programování*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 3.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 3.
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

Funkce umožňuje odstranit zařízení ze skupiny, bez odstranění ze sítě Z-
Wave. Zařízení lze znovu přidat do skupiny libovolného dálk. ovladače, 
který se nachází ve stejné síti.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz grupę, z której chcesz usunąć urządzenie (na 
przykład 1).

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA vyberte skupinu, ze které chcete odstranit 
zařízení (např. 1).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP 
i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Podržte současně tlačítka STOP a 
DOLŮ, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
odstraňovaném zařízení režim 
programování*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 3.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 3.
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

Funkce umožňuje odstranit zařízení ze skupiny, bez odstranění ze sítě Z-
Wave. Zařízení lze znovu přidat do skupiny libovolného dálk. ovladače, 
který se nachází ve stejné síti.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz grupę, z której chcesz usunąć urządzenie (na 
przykład 1).

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA vyberte skupinu, ze které chcete odstranit 
zařízení (např. 1).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP 
i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Podržte současně tlačítka STOP a 
DOLŮ, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane 
urządzenie w tryb programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
odstraňovaném zařízení režim 
programování*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 3.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 3.

*1 - strana 16
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć całą grupę urządzeń. Sterowanie urządzeniami 

jest możliwe dopiero po ich ponownym dodaniu do grupy (strona 7).
Funkce umožňuje odstranit celou skupinu zařízení. Zařízení lze ovládat 
teprve po jejich opětovném přidání do skupiny (strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, kterou chcete odstranit 
(např. 1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Potvrďte tlačítkem STOP. Po dobu několika sekund se objeví dvě
cyklicky pohyblivé čárky.

Procedura byla provedena správně. Zelené podsvětlení blikne jednou.
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USUWANIE GRUPY ODSTRANĚNÍ SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć całą grupę urządzeń. Sterowanie urządzeniami 

jest możliwe dopiero po ich ponownym dodaniu do grupy (strona 7).
Funkce umožňuje odstranit celou skupinu zařízení. Zařízení lze ovládat 
teprve po jejich opětovném přidání do skupiny (strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, kterou chcete odstranit 
(např. 1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Potvrďte tlačítkem STOP. Po dobu několika sekund se objeví dvě
cyklicky pohyblivé čárky.

Procedura byla provedena správně. Zelené podsvětlení blikne jednou.

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY ODSTRANĚNÍ SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć całą grupę urządzeń. Sterowanie urządzeniami 

jest możliwe dopiero po ich ponownym dodaniu do grupy (strona 7).
Funkce umožňuje odstranit celou skupinu zařízení. Zařízení lze ovládat 
teprve po jejich opětovném přidání do skupiny (strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, kterou chcete odstranit 
(např. 1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Potvrďte tlačítkem STOP. Po dobu několika sekund se objeví dvě
cyklicky pohyblivé čárky.

Procedura byla provedena správně. Zelené podsvětlení blikne jednou.

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY ODSTRANĚNÍ SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć całą grupę urządzeń. Sterowanie urządzeniami 

jest możliwe dopiero po ich ponownym dodaniu do grupy (strona 7).
Funkce umožňuje odstranit celou skupinu zařízení. Zařízení lze ovládat 
teprve po jejich opětovném přidání do skupiny (strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, kterou chcete odstranit 
(např. 1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Potvrďte tlačítkem STOP. Po dobu několika sekund se objeví dvě
cyklicky pohyblivé čárky.

Procedura byla provedena správně. Zelené podsvětlení blikne jednou.

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY ODSTRANĚNÍ SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć całą grupę urządzeń. Sterowanie urządzeniami 

jest możliwe dopiero po ich ponownym dodaniu do grupy (strona 7).
Funkce umožňuje odstranit celou skupinu zařízení. Zařízení lze ovládat 
teprve po jejich opětovném přidání do skupiny (strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, kterou chcete odstranit 
(např. 1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Potvrďte tlačítkem STOP. Po dobu několika sekund se objeví dvě
cyklicky pohyblivé čárky.

Procedura byla provedena správně. Zelené podsvětlení blikne jednou.
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Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 10
KOPIOWANIE GRUPY KOPÍROVÁNÍ SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja umożliwia skopiowanie całej grupy, do innego pilota 

znajdującego się w tej samej sieci.
Funkce umožňuje zkopírovat celou skupinu do jiného dálk. ovladače, 
který se nachází ve stejné síti.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu wejścia w 
tryb konfiguracji.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, kterou chcete 
zkopírovat.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte cílovou skupinu.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v cílovém 
dálk. ovladači REŽIM NASLOUCHÁNÍ.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 4.

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 10
KOPIOWANIE GRUPY KOPÍROVÁNÍ SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja umożliwia skopiowanie całej grupy, do innego pilota 

znajdującego się w tej samej sieci.
Funkce umožňuje zkopírovat celou skupinu do jiného dálk. ovladače, 
který se nachází ve stejné síti.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu wejścia w 
tryb konfiguracji.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, kterou chcete 
zkopírovat.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte cílovou skupinu.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v cílovém 
dálk. ovladači REŽIM NASLOUCHÁNÍ.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 4.

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 10
KOPIOWANIE GRUPY KOPÍROVÁNÍ SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja umożliwia skopiowanie całej grupy, do innego pilota 

znajdującego się w tej samej sieci.
Funkce umožňuje zkopírovat celou skupinu do jiného dálk. ovladače, 
který se nachází ve stejné síti.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu wejścia w 
tryb konfiguracji.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, kterou chcete 
zkopírovat.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte cílovou skupinu.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v cílovém 
dálk. ovladači REŽIM NASLOUCHÁNÍ.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 4.

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 10
KOPIOWANIE GRUPY KOPÍROVÁNÍ SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja umożliwia skopiowanie całej grupy, do innego pilota 

znajdującego się w tej samej sieci.
Funkce umožňuje zkopírovat celou skupinu do jiného dálk. ovladače, 
který se nachází ve stejné síti.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu wejścia w 
tryb konfiguracji.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, kterou chcete 
zkopírovat.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte cílovou skupinu.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v cílovém 
dálk. ovladači REŽIM NASLOUCHÁNÍ.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 4.

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 10
KOPIOWANIE GRUPY KOPÍROVÁNÍ SKUPINY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja umożliwia skopiowanie całej grupy, do innego pilota 

znajdującego się w tej samej sieci.
Funkce umožňuje zkopírovat celou skupinu do jiného dálk. ovladače, 
který se nachází ve stejné síti.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu wejścia w 
tryb konfiguracji.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu, kterou chcete 
zkopírovat.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte cílovou skupinu.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v cílovém 
dálk. ovladači REŽIM NASLOUCHÁNÍ.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 4.
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Arkusz11

Strona 11

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 11
USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

Urządzenia można usuwać z sieci pilotami NADRZĘDNYMI.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterZařízení je možné odstraňovat ze sítě pomocí NADŘÍZENÝCH dálk. 

ovladačů.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund wprowadź
usuwane/resetowane urządzenie w tryb 
programowania*1.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
odstraňovaném/ resetovaném zařízení 
režim programování*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 5.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 5.
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Urządzenia można usuwać z sieci pilotami NADRZĘDNYMI.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterZařízení je možné odstraňovat ze sítě pomocí NADŘÍZENÝCH dálk. 

ovladačů.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.
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usuwane/resetowane urządzenie w tryb 
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Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 5.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
18, bod 5.

*1 - strana 16

Arkusz11

Strona 11

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 11
USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

Urządzenia można usuwać z sieci pilotami NADRZĘDNYMI.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterZařízení je možné odstraňovat ze sítě pomocí NADŘÍZENÝCH dálk. 

ovladačů.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
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ovladačů.
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Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.
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Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
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režim programování*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
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Zelené podsvětlení blikne jednou.
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1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
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6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
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ovladačů.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.
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usuwane/resetowane urządzenie w tryb 
programowania*1.
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Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY PŘIŘAZENÍ ZRH12 JAKO PODŘÍZENÝ

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

Funkce umožňuje přiřadit dálk. ovladač ZRH12 k existující síti Z-Wave 
jako PODŘÍZENÝ ovladač. NADŘÍZENÝ dálk. ovladač v této síti může 
být libovolného typu. Aby PODŘÍZENÝ dálk. ovladač mohl ovládat 
zařízení, je nutno přidat je do zvolené skupiny dálk. ovladače (strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM dálk. ovladači funkci 
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Dálk. ovladač ZRH12 - strana 6.
Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
19, bod 6.

PODŘÍZENÝ
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Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

Funkce umožňuje přiřadit dálk. ovladač ZRH12 k existující síti Z-Wave 
jako PODŘÍZENÝ ovladač. NADŘÍZENÝ dálk. ovladač v této síti může 
být libovolného typu. Aby PODŘÍZENÝ dálk. ovladač mohl ovládat 
zařízení, je nutno přidat je do zvolené skupiny dálk. ovladače (strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM dálk. ovladači funkci 
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Dálk. ovladač ZRH12 - strana 6.
Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
19, bod 6.
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Zatwierdź przyciskiem STOP.
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
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typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
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být libovolného typu. Aby PODŘÍZENÝ dálk. ovladač mohl ovládat 
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W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
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Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM dálk. ovladači funkci 
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Dálk. ovladač ZRH12 - strana 6.
Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
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Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
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3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

Funkce umožňuje přiřadit dálk. ovladač ZRH12 k existující síti Z-Wave 
jako PODŘÍZENÝ ovladač. NADŘÍZENÝ dálk. ovladač v této síti může 
být libovolného typu. Aby PODŘÍZENÝ dálk. ovladač mohl ovládat 
zařízení, je nutno přidat je do zvolené skupiny dálk. ovladače (strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM dálk. ovladači funkci 
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Dálk. ovladač ZRH12 - strana 6.
Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
19, bod 6.
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Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

Funkce umožňuje přiřadit dálk. ovladač ZRH12 k existující síti Z-Wave 
jako PODŘÍZENÝ ovladač. NADŘÍZENÝ dálk. ovladač v této síti může 
být libovolného typu. Aby PODŘÍZENÝ dálk. ovladač mohl ovládat 
zařízení, je nutno přidat je do zvolené skupiny dálk. ovladače (strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.
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PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ*.
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Dálk. ovladač ZRH12 - strana 6.
Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
19, bod 6.
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URZĄDZENIA DO SIECI*.
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Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Dálk. ovladač ZRH12 - strana 6.
Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
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6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).
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jako PODŘÍZENÝ ovladač. NADŘÍZENÝ dálk. ovladač v této síti může 
být libovolného typu. Aby PODŘÍZENÝ dálk. ovladač mohl ovládat 
zařízení, je nutno přidat je do zvolené skupiny dálk. ovladače (strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM dálk. ovladači funkci 
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Dálk. ovladač ZRH12 - strana 6.
Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
19, bod 6.
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Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

Funkce umožňuje přiřadit dálk. ovladač ZRH12 k existující síti Z-Wave 
jako PODŘÍZENÝ ovladač. NADŘÍZENÝ dálk. ovladač v této síti může 
být libovolného typu. Aby PODŘÍZENÝ dálk. ovladač mohl ovládat 
zařízení, je nutno přidat je do zvolené skupiny dálk. ovladače (strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.
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NADŘÍZENÉM dálk. ovladači funkci 
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ*.
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Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Dálk. ovladač ZRH12 - strana 6.
Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
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Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
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Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
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PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

Funkce umožňuje přiřadit dálk. ovladač ZRH12 k existující síti Z-Wave 
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zařízení, je nutno přidat je do zvolené skupiny dálk. ovladače (strana 7).
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Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.
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Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.
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Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.
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PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
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Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
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Procedura byla provedena správně. 
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5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

Funkce umožňuje přiřadit dálk. ovladač ZRH12 k existující síti Z-Wave 
jako PODŘÍZENÝ ovladač. NADŘÍZENÝ dálk. ovladač v této síti může 
být libovolného typu. Aby PODŘÍZENÝ dálk. ovladač mohl ovládat 
zařízení, je nutno přidat je do zvolené skupiny dálk. ovladače (strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM dálk. ovladači funkci 
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Dálk. ovladač ZRH12 - strana 6.
Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
19, bod 6.

PODŘÍZENÝ

Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY PŘIŘAZENÍ ZRH12 JAKO PODŘÍZENÝ

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

Funkce umožňuje přiřadit dálk. ovladač ZRH12 k existující síti Z-Wave 
jako PODŘÍZENÝ ovladač. NADŘÍZENÝ dálk. ovladač v této síti může 
být libovolného typu. Aby PODŘÍZENÝ dálk. ovladač mohl ovládat 
zařízení, je nutno přidat je do zvolené skupiny dálk. ovladače (strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte označenou položku.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM dálk. ovladači funkci 
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Dálk. ovladač ZRH12 - strana 6.
Ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
19, bod 6.

PODŘÍZENÝ



13

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać.

STEROWANE STERUJĄCE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej sieci 

Z-Wave, aby urządzenie sterowane uruchamiało inne urządzenie. Na 
przykład, okno posiadające czujnik deszczu może wysłać sygnał 
zamknięcia do innych okien, po wykryciu opadów. Należy sprawdzić w 
instrukcjach urządzeń, które mają zostać powiązane, czy funkcja jest 
dostępna.

Tato funkce umožňuje takovou konfiguraci zařízení v jedné síti Z-Wave, 
aby ovládané zařízení bylo spouštěno jiným zařízením. Např. okno 
vybavené dešťovým čidlem může po zjištění deště vyslat signál k uzavření 
jiných oken. Ověřte dostupnost této funkce v návodech zařízení, která 
mají být spárována.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu wejścia w 
tryb konfiguracji.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu spárovaných zařízení* 
(např. 1).

Potvrďte tlačítkem STOP.

* Vizte návod zařízení, která chcete spárovat.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma być sterowane 
przez inne urządzenie w tryb 
programowania*1.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma sterować innym 
urządzeniem w tryb programowania*1.

V průběhu 99 sekund aktivujte režim 
programování*1 v zařízení, které má být 
ovládáno jiným zařízením.

V průběhu 99 sekund aktivujte režim 
programování*1 v zařízení, které má řídit 
jiné zařízení.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
19, bod 7.

OVLÁDANÉ ŘÍDÍCÍ

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać.

STEROWANE STERUJĄCE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej sieci 

Z-Wave, aby urządzenie sterowane uruchamiało inne urządzenie. Na 
przykład, okno posiadające czujnik deszczu może wysłać sygnał 
zamknięcia do innych okien, po wykryciu opadów. Należy sprawdzić w 
instrukcjach urządzeń, które mają zostać powiązane, czy funkcja jest 
dostępna.

Tato funkce umožňuje takovou konfiguraci zařízení v jedné síti Z-Wave, 
aby ovládané zařízení bylo spouštěno jiným zařízením. Např. okno 
vybavené dešťovým čidlem může po zjištění deště vyslat signál k uzavření 
jiných oken. Ověřte dostupnost této funkce v návodech zařízení, která 
mají být spárována.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu wejścia w 
tryb konfiguracji.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu spárovaných zařízení* 
(např. 1).

Potvrďte tlačítkem STOP.

* Vizte návod zařízení, která chcete spárovat.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma być sterowane 
przez inne urządzenie w tryb 
programowania*1.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma sterować innym 
urządzeniem w tryb programowania*1.

V průběhu 99 sekund aktivujte režim 
programování*1 v zařízení, které má být 
ovládáno jiným zařízením.

V průběhu 99 sekund aktivujte režim 
programování*1 v zařízení, které má řídit 
jiné zařízení.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
19, bod 7.

OVLÁDANÉ ŘÍDÍCÍ

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać.

STEROWANE STERUJĄCE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej sieci 

Z-Wave, aby urządzenie sterowane uruchamiało inne urządzenie. Na 
przykład, okno posiadające czujnik deszczu może wysłać sygnał 
zamknięcia do innych okien, po wykryciu opadów. Należy sprawdzić w 
instrukcjach urządzeń, które mają zostać powiązane, czy funkcja jest 
dostępna.

Tato funkce umožňuje takovou konfiguraci zařízení v jedné síti Z-Wave, 
aby ovládané zařízení bylo spouštěno jiným zařízením. Např. okno 
vybavené dešťovým čidlem může po zjištění deště vyslat signál k uzavření 
jiných oken. Ověřte dostupnost této funkce v návodech zařízení, která 
mají být spárována.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu wejścia w 
tryb konfiguracji.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu spárovaných zařízení* 
(např. 1).

Potvrďte tlačítkem STOP.

* Vizte návod zařízení, která chcete spárovat.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma być sterowane 
przez inne urządzenie w tryb 
programowania*1.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma sterować innym 
urządzeniem w tryb programowania*1.

V průběhu 99 sekund aktivujte režim 
programování*1 v zařízení, které má být 
ovládáno jiným zařízením.

V průběhu 99 sekund aktivujte režim 
programování*1 v zařízení, které má řídit 
jiné zařízení.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
19, bod 7.

OVLÁDANÉ ŘÍDÍCÍ

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać.

STEROWANE STERUJĄCE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej sieci 

Z-Wave, aby urządzenie sterowane uruchamiało inne urządzenie. Na 
przykład, okno posiadające czujnik deszczu może wysłać sygnał 
zamknięcia do innych okien, po wykryciu opadów. Należy sprawdzić w 
instrukcjach urządzeń, które mają zostać powiązane, czy funkcja jest 
dostępna.

Tato funkce umožňuje takovou konfiguraci zařízení v jedné síti Z-Wave, 
aby ovládané zařízení bylo spouštěno jiným zařízením. Např. okno 
vybavené dešťovým čidlem může po zjištění deště vyslat signál k uzavření 
jiných oken. Ověřte dostupnost této funkce v návodech zařízení, která 
mají být spárována.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu wejścia w 
tryb konfiguracji.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu spárovaných zařízení* 
(např. 1).

Potvrďte tlačítkem STOP.

* Vizte návod zařízení, která chcete spárovat.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma być sterowane 
przez inne urządzenie w tryb 
programowania*1.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma sterować innym 
urządzeniem w tryb programowania*1.

V průběhu 99 sekund aktivujte režim 
programování*1 v zařízení, které má být 
ovládáno jiným zařízením.

V průběhu 99 sekund aktivujte režim 
programování*1 v zařízení, které má řídit 
jiné zařízení.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
19, bod 7.

OVLÁDANÉ ŘÍDÍCÍ

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać.

STEROWANE STERUJĄCE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej sieci 

Z-Wave, aby urządzenie sterowane uruchamiało inne urządzenie. Na 
przykład, okno posiadające czujnik deszczu może wysłać sygnał 
zamknięcia do innych okien, po wykryciu opadów. Należy sprawdzić w 
instrukcjach urządzeń, które mają zostać powiązane, czy funkcja jest 
dostępna.

Tato funkce umožňuje takovou konfiguraci zařízení v jedné síti Z-Wave, 
aby ovládané zařízení bylo spouštěno jiným zařízením. Např. okno 
vybavené dešťovým čidlem může po zjištění deště vyslat signál k uzavření 
jiných oken. Ověřte dostupnost této funkce v návodech zařízení, která 
mají být spárována.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu wejścia w 
tryb konfiguracji.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu spárovaných zařízení* 
(např. 1).

Potvrďte tlačítkem STOP.

* Vizte návod zařízení, která chcete spárovat.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma być sterowane 
przez inne urządzenie w tryb 
programowania*1.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma sterować innym 
urządzeniem w tryb programowania*1.

V průběhu 99 sekund aktivujte režim 
programování*1 v zařízení, které má být 
ovládáno jiným zařízením.

V průběhu 99 sekund aktivujte režim 
programování*1 v zařízení, které má řídit 
jiné zařízení.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
19, bod 7.

OVLÁDANÉ ŘÍDÍCÍ

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać.

STEROWANE STERUJĄCE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej sieci 

Z-Wave, aby urządzenie sterowane uruchamiało inne urządzenie. Na 
przykład, okno posiadające czujnik deszczu może wysłać sygnał 
zamknięcia do innych okien, po wykryciu opadów. Należy sprawdzić w 
instrukcjach urządzeń, które mają zostać powiązane, czy funkcja jest 
dostępna.

Tato funkce umožňuje takovou konfiguraci zařízení v jedné síti Z-Wave, 
aby ovládané zařízení bylo spouštěno jiným zařízením. Např. okno 
vybavené dešťovým čidlem může po zjištění deště vyslat signál k uzavření 
jiných oken. Ověřte dostupnost této funkce v návodech zařízení, která 
mají být spárována.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu wejścia w 
tryb konfiguracji.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu spárovaných zařízení* 
(např. 1).

Potvrďte tlačítkem STOP.

* Vizte návod zařízení, která chcete spárovat.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma być sterowane 
przez inne urządzenie w tryb 
programowania*1.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma sterować innym 
urządzeniem w tryb programowania*1.

V průběhu 99 sekund aktivujte režim 
programování*1 v zařízení, které má být 
ovládáno jiným zařízením.

V průběhu 99 sekund aktivujte režim 
programování*1 v zařízení, které má řídit 
jiné zařízení.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
19, bod 7.

OVLÁDANÉ ŘÍDÍCÍ

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać.

STEROWANE STERUJĄCE

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej sieci 

Z-Wave, aby urządzenie sterowane uruchamiało inne urządzenie. Na 
przykład, okno posiadające czujnik deszczu może wysłać sygnał 
zamknięcia do innych okien, po wykryciu opadów. Należy sprawdzić w 
instrukcjach urządzeń, które mają zostać powiązane, czy funkcja jest 
dostępna.

Tato funkce umožňuje takovou konfiguraci zařízení v jedné síti Z-Wave, 
aby ovládané zařízení bylo spouštěno jiným zařízením. Např. okno 
vybavené dešťovým čidlem může po zjištění deště vyslat signál k uzavření 
jiných oken. Ověřte dostupnost této funkce v návodech zařízení, která 
mají být spárována.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu wejścia w 
tryb konfiguracji.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se neaktivuje režim 
konfigurace.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu spárovaných zařízení* 
(např. 1).

Potvrďte tlačítkem STOP.

* Vizte návod zařízení, která chcete spárovat.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma być sterowane 
przez inne urządzenie w tryb 
programowania*1.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma sterować innym 
urządzeniem w tryb programowania*1.

V průběhu 99 sekund aktivujte režim 
programování*1 v zařízení, které má být 
ovládáno jiným zařízením.

V průběhu 99 sekund aktivujte režim 
programování*1 v zařízení, které má řídit 
jiné zařízení.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

Procedura byla provedena správně. 
Zelené podsvětlení blikne jednou.

Chyba. Červené podsvětlení blikne 3krát. 
Zopakujte proceduru nebo vizte strana 
19, bod 7.

OVLÁDANÉ ŘÍDÍCÍ
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Arkusz14

Strona 14

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 14
RESETOWANIE PILOTA RESETOVÁNÍ DÁLK. OVLADAČE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterRESETOWANIE PILOTA NADRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 

informacje o sieci, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po usunięciu wszystkich urządzeń (strona 11) oraz ponownym ich 
dodaniu (strona 5 lub 6 i 7).
RESETOWANIE PILOTA PODRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 
informacje. Sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po ponownym 
przypisaniu pilota podrzędnego do sieci (strona 12) oraz dodaniu urządzeń
do grup (strona 7).

RESETOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní 
všechny informace o síti, skupinách atd. Zařízení lze ovládat teprve po 
odstranění všech zařízení (strana 11) a jejich opětovném přidání (strana 5 
nebo 6 a 7).
RESETOVÁNÍ PODŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní 
všechny informace. Zařízení lze ovládat teprve po opětovném přiřazení 
podřízeného dálk. ovladače do sítě (strana 12) a přidání zařízení do skupin 
(strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Potvrďte tlačítkem STOP.

Procedura byla provedena správně. Zelené podsvětlení blikne jednou.

Arkusz14

Strona 14

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 14
RESETOWANIE PILOTA RESETOVÁNÍ DÁLK. OVLADAČE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterRESETOWANIE PILOTA NADRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 

informacje o sieci, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po usunięciu wszystkich urządzeń (strona 11) oraz ponownym ich 
dodaniu (strona 5 lub 6 i 7).
RESETOWANIE PILOTA PODRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 
informacje. Sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po ponownym 
przypisaniu pilota podrzędnego do sieci (strona 12) oraz dodaniu urządzeń
do grup (strona 7).

RESETOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní 
všechny informace o síti, skupinách atd. Zařízení lze ovládat teprve po 
odstranění všech zařízení (strana 11) a jejich opětovném přidání (strana 5 
nebo 6 a 7).
RESETOVÁNÍ PODŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní 
všechny informace. Zařízení lze ovládat teprve po opětovném přiřazení 
podřízeného dálk. ovladače do sítě (strana 12) a přidání zařízení do skupin 
(strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Potvrďte tlačítkem STOP.

Procedura byla provedena správně. Zelené podsvětlení blikne jednou.

Arkusz14

Strona 14

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 14
RESETOWANIE PILOTA RESETOVÁNÍ DÁLK. OVLADAČE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterRESETOWANIE PILOTA NADRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 

informacje o sieci, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po usunięciu wszystkich urządzeń (strona 11) oraz ponownym ich 
dodaniu (strona 5 lub 6 i 7).
RESETOWANIE PILOTA PODRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 
informacje. Sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po ponownym 
przypisaniu pilota podrzędnego do sieci (strona 12) oraz dodaniu urządzeń
do grup (strona 7).

RESETOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní 
všechny informace o síti, skupinách atd. Zařízení lze ovládat teprve po 
odstranění všech zařízení (strana 11) a jejich opětovném přidání (strana 5 
nebo 6 a 7).
RESETOVÁNÍ PODŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní 
všechny informace. Zařízení lze ovládat teprve po opětovném přiřazení 
podřízeného dálk. ovladače do sítě (strana 12) a přidání zařízení do skupin 
(strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Potvrďte tlačítkem STOP.

Procedura byla provedena správně. Zelené podsvětlení blikne jednou.

Arkusz14

Strona 14

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 14
RESETOWANIE PILOTA RESETOVÁNÍ DÁLK. OVLADAČE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterRESETOWANIE PILOTA NADRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 

informacje o sieci, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po usunięciu wszystkich urządzeń (strona 11) oraz ponownym ich 
dodaniu (strona 5 lub 6 i 7).
RESETOWANIE PILOTA PODRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 
informacje. Sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po ponownym 
przypisaniu pilota podrzędnego do sieci (strona 12) oraz dodaniu urządzeń
do grup (strona 7).

RESETOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní 
všechny informace o síti, skupinách atd. Zařízení lze ovládat teprve po 
odstranění všech zařízení (strana 11) a jejich opětovném přidání (strana 5 
nebo 6 a 7).
RESETOVÁNÍ PODŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní 
všechny informace. Zařízení lze ovládat teprve po opětovném přiřazení 
podřízeného dálk. ovladače do sítě (strana 12) a přidání zařízení do skupin 
(strana 7).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski STOP i DÓŁ do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a DOLŮ, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Potvrďte tlačítkem STOP.

Procedura byla provedena správně. Zelené podsvětlení blikne jednou.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE
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TRYB NASŁUCHIWANIA REŽIM NASLOUCHÁNÍ

Funkcja zaawansowana

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Pokročilá funkce.

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

Dálk. ovladač uvedený do režimu naslouchání umožňuje vzdálenou 
konfiguraci z jiného ovladače, např. Gateway Z-Wave. Spuštění 
přenosové funkce*2 - strana 16.

Przytrzymaj jednocześnie przycisk STOP i GÓRA do momentu wejścia w tryb 
konfiguracji.

Podržte současně tlačítka STOP a NAHORU, dokud se neaktivuje režim konfigurace.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
vyberte označenou položku.

Potvrďte tlačítkem STOP.

Pilot przechodzi w tryb nasłuchiwania. Zielone diody LED kolejno migają, zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 
30 sekund od zakończenia transmisji danych.

Dálk. ovladač přechází do režimu naslouchání. Zelené LED diody blikají postupně ve 
směru hodinových ručiček. Dálk. ovladač zůstává v režimu naslouchání po dobu 30 
sekund od ukončení převodu dat.
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Funkcja zaawansowana

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter
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konfiguraci z jiného ovladače, např. Gateway Z-Wave. Spuštění 
přenosové funkce*2 - strana 16.
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Dálk. ovladač přechází do režimu naslouchání. Zelené LED diody blikají postupně ve 
směru hodinových ručiček. Dálk. ovladač zůstává v režimu naslouchání po dobu 30 
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zaznaczoną pozycję.

Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ
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INFORMACJE DODATKOWE DODATEČNÉ INFORMACE

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie 
przycisku programowania na dodawanym / usuwanym 
urządzeniu. Produkty FAKRO posiadają przyciski 
programowania oznaczone literą ,,P”.

*1 - Režim 
programování

Režim programování se aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném 
zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací tlačítka 
označena písmenem "P".

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 - Přenosová funkce Funkce je dostupná pouze v dálk. ovladačích, které 
umožňují vzdálené předávání změn v nastavení 
přijímajícího dálk. ovladače. Každý dálk. ovladač tohoto 
typu může mít odlišný název pro tuto funkci.

INFORMAČNÍ KÓDY

Bez dosahu; nebylo stisknuto programovací tlačítko.

Baterie dálk. ovladače jsou téměř vybité.

Automatický výstup z menu.

Přerušení procedury (tlačítkem STOP).

Skupina, do které chcete přidat zařízení, je plná.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Nelze zkontrolovat stav baterií, pokud je ve skupině více než jedno 
zařízení. Zařízení nemá baterie.

Skupina je prázdná.

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

VÝSTRAŽNÝ STAV: nízký stav baterií; po stisknutní libovolného 
tlačítka, tzn. po tzv. vybuzení dálk. ovladače, symbol svítí po dobu 2 
sekund. Zařízení lze stále ovládat.

KRITICKÝ STAV: kriticky nízký stav baterií; symbol svítí po dobu 2 
sekund a kromě toho červené podsvětlení rychle bliká po dobu 2 sekund. 
Zařízení nelze ovládat.
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zařízení. Zařízení nemá baterie.

Skupina je prázdná.

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
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označena písmenem "P".

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 - Přenosová funkce Funkce je dostupná pouze v dálk. ovladačích, které 
umožňují vzdálené předávání změn v nastavení 
přijímajícího dálk. ovladače. Každý dálk. ovladač tohoto 
typu může mít odlišný název pro tuto funkci.

INFORMAČNÍ KÓDY

Bez dosahu; nebylo stisknuto programovací tlačítko.

Baterie dálk. ovladače jsou téměř vybité.

Automatický výstup z menu.

Přerušení procedury (tlačítkem STOP).

Skupina, do které chcete přidat zařízení, je plná.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Nelze zkontrolovat stav baterií, pokud je ve skupině více než jedno 
zařízení. Zařízení nemá baterie.

Skupina je prázdná.

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

VÝSTRAŽNÝ STAV: nízký stav baterií; po stisknutní libovolného 
tlačítka, tzn. po tzv. vybuzení dálk. ovladače, symbol svítí po dobu 2 
sekund. Zařízení lze stále ovládat.

KRITICKÝ STAV: kriticky nízký stav baterií; symbol svítí po dobu 2 
sekund a kromě toho červené podsvětlení rychle bliká po dobu 2 sekund. 
Zařízení nelze ovládat.
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INFORMACJE DODATKOWE DODATEČNÉ INFORMACE

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie 
przycisku programowania na dodawanym / usuwanym 
urządzeniu. Produkty FAKRO posiadają przyciski 
programowania oznaczone literą ,,P”.

*1 - Režim 
programování

Režim programování se aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném 
zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací tlačítka 
označena písmenem "P".

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 - Přenosová funkce Funkce je dostupná pouze v dálk. ovladačích, které 
umožňují vzdálené předávání změn v nastavení 
přijímajícího dálk. ovladače. Každý dálk. ovladač tohoto 
typu může mít odlišný název pro tuto funkci.

INFORMAČNÍ KÓDY

Bez dosahu; nebylo stisknuto programovací tlačítko.

Baterie dálk. ovladače jsou téměř vybité.

Automatický výstup z menu.

Přerušení procedury (tlačítkem STOP).

Skupina, do které chcete přidat zařízení, je plná.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Nelze zkontrolovat stav baterií, pokud je ve skupině více než jedno 
zařízení. Zařízení nemá baterie.

Skupina je prázdná.

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

VÝSTRAŽNÝ STAV: nízký stav baterií; po stisknutní libovolného 
tlačítka, tzn. po tzv. vybuzení dálk. ovladače, symbol svítí po dobu 2 
sekund. Zařízení lze stále ovládat.

KRITICKÝ STAV: kriticky nízký stav baterií; symbol svítí po dobu 2 
sekund a kromě toho červené podsvětlení rychle bliká po dobu 2 sekund. 
Zařízení nelze ovládat.
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INFORMACJE DODATKOWE DODATEČNÉ INFORMACE

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie 
przycisku programowania na dodawanym / usuwanym 
urządzeniu. Produkty FAKRO posiadają przyciski 
programowania oznaczone literą ,,P”.

*1 - Režim 
programování

Režim programování se aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném 
zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací tlačítka 
označena písmenem "P".

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 - Přenosová funkce Funkce je dostupná pouze v dálk. ovladačích, které 
umožňují vzdálené předávání změn v nastavení 
přijímajícího dálk. ovladače. Každý dálk. ovladač tohoto 
typu může mít odlišný název pro tuto funkci.

INFORMAČNÍ KÓDY

Bez dosahu; nebylo stisknuto programovací tlačítko.

Baterie dálk. ovladače jsou téměř vybité.

Automatický výstup z menu.

Přerušení procedury (tlačítkem STOP).

Skupina, do které chcete přidat zařízení, je plná.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Nelze zkontrolovat stav baterií, pokud je ve skupině více než jedno 
zařízení. Zařízení nemá baterie.

Skupina je prázdná.

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

VÝSTRAŽNÝ STAV: nízký stav baterií; po stisknutní libovolného 
tlačítka, tzn. po tzv. vybuzení dálk. ovladače, symbol svítí po dobu 2 
sekund. Zařízení lze stále ovládat.

KRITICKÝ STAV: kriticky nízký stav baterií; symbol svítí po dobu 2 
sekund a kromě toho červené podsvětlení rychle bliká po dobu 2 sekund. 
Zařízení nelze ovládat.
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INFORMACJE DODATKOWE DODATEČNÉ INFORMACE

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie 
przycisku programowania na dodawanym / usuwanym 
urządzeniu. Produkty FAKRO posiadają przyciski 
programowania oznaczone literą ,,P”.

*1 - Režim 
programování

Režim programování se aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném 
zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací tlačítka 
označena písmenem "P".

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 - Přenosová funkce Funkce je dostupná pouze v dálk. ovladačích, které 
umožňují vzdálené předávání změn v nastavení 
přijímajícího dálk. ovladače. Každý dálk. ovladač tohoto 
typu může mít odlišný název pro tuto funkci.

INFORMAČNÍ KÓDY

Bez dosahu; nebylo stisknuto programovací tlačítko.

Baterie dálk. ovladače jsou téměř vybité.

Automatický výstup z menu.

Přerušení procedury (tlačítkem STOP).

Skupina, do které chcete přidat zařízení, je plná.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Nelze zkontrolovat stav baterií, pokud je ve skupině více než jedno 
zařízení. Zařízení nemá baterie.

Skupina je prázdná.

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

VÝSTRAŽNÝ STAV: nízký stav baterií; po stisknutní libovolného 
tlačítka, tzn. po tzv. vybuzení dálk. ovladače, symbol svítí po dobu 2 
sekund. Zařízení lze stále ovládat.

KRITICKÝ STAV: kriticky nízký stav baterií; symbol svítí po dobu 2 
sekund a kromě toho červené podsvětlení rychle bliká po dobu 2 sekund. 
Zařízení nelze ovládat.
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INFORMACJE DODATKOWE DODATEČNÉ INFORMACE

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie 
przycisku programowania na dodawanym / usuwanym 
urządzeniu. Produkty FAKRO posiadają przyciski 
programowania oznaczone literą ,,P”.

*1 - Režim 
programování

Režim programování se aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném 
zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací tlačítka 
označena písmenem "P".

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 - Přenosová funkce Funkce je dostupná pouze v dálk. ovladačích, které 
umožňují vzdálené předávání změn v nastavení 
přijímajícího dálk. ovladače. Každý dálk. ovladač tohoto 
typu může mít odlišný název pro tuto funkci.

INFORMAČNÍ KÓDY

Bez dosahu; nebylo stisknuto programovací tlačítko.

Baterie dálk. ovladače jsou téměř vybité.

Automatický výstup z menu.

Přerušení procedury (tlačítkem STOP).

Skupina, do které chcete přidat zařízení, je plná.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Nelze zkontrolovat stav baterií, pokud je ve skupině více než jedno 
zařízení. Zařízení nemá baterie.

Skupina je prázdná.

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

VÝSTRAŽNÝ STAV: nízký stav baterií; po stisknutní libovolného 
tlačítka, tzn. po tzv. vybuzení dálk. ovladače, symbol svítí po dobu 2 
sekund. Zařízení lze stále ovládat.

KRITICKÝ STAV: kriticky nízký stav baterií; symbol svítí po dobu 2 
sekund a kromě toho červené podsvětlení rychle bliká po dobu 2 sekund. 
Zařízení nelze ovládat.
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INFORMACJE DODATKOWE DODATEČNÉ INFORMACE

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie 
przycisku programowania na dodawanym / usuwanym 
urządzeniu. Produkty FAKRO posiadają przyciski 
programowania oznaczone literą ,,P”.

*1 - Režim 
programování

Režim programování se aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném 
zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací tlačítka 
označena písmenem "P".

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 - Přenosová funkce Funkce je dostupná pouze v dálk. ovladačích, které 
umožňují vzdálené předávání změn v nastavení 
přijímajícího dálk. ovladače. Každý dálk. ovladač tohoto 
typu může mít odlišný název pro tuto funkci.

INFORMAČNÍ KÓDY

Bez dosahu; nebylo stisknuto programovací tlačítko.

Baterie dálk. ovladače jsou téměř vybité.

Automatický výstup z menu.

Přerušení procedury (tlačítkem STOP).

Skupina, do které chcete přidat zařízení, je plná.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Nelze zkontrolovat stav baterií, pokud je ve skupině více než jedno 
zařízení. Zařízení nemá baterie.

Skupina je prázdná.

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

VÝSTRAŽNÝ STAV: nízký stav baterií; po stisknutní libovolného 
tlačítka, tzn. po tzv. vybuzení dálk. ovladače, symbol svítí po dobu 2 
sekund. Zařízení lze stále ovládat.

KRITICKÝ STAV: kriticky nízký stav baterií; symbol svítí po dobu 2 
sekund a kromě toho červené podsvětlení rychle bliká po dobu 2 sekund. 
Zařízení nelze ovládat.
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MONTAŻ UCHWYTU PILOTA MONTÁŽ ÚCHYTU DÁLK. OVLADAČE

INFORMACJE DODATKOWE DODATEČNÉ INFORMACE

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie 
przycisku programowania na dodawanym / usuwanym 
urządzeniu. Produkty FAKRO posiadają przyciski 
programowania oznaczone literą ,,P”.

*1 - Režim 
programování

Režim programování se aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném 
zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací tlačítka 
označena písmenem "P".

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 - Přenosová funkce Funkce je dostupná pouze v dálk. ovladačích, které 
umožňují vzdálené předávání změn v nastavení 
přijímajícího dálk. ovladače. Každý dálk. ovladač tohoto 
typu může mít odlišný název pro tuto funkci.

INFORMAČNÍ KÓDY

Bez dosahu; nebylo stisknuto programovací tlačítko.

Baterie dálk. ovladače jsou téměř vybité.

Automatický výstup z menu.

Přerušení procedury (tlačítkem STOP).

Skupina, do které chcete přidat zařízení, je plná.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Nelze zkontrolovat stav baterií, pokud je ve skupině více než jedno 
zařízení. Zařízení nemá baterie.

Skupina je prázdná.

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

VÝSTRAŽNÝ STAV: nízký stav baterií; po stisknutní libovolného 
tlačítka, tzn. po tzv. vybuzení dálk. ovladače, symbol svítí po dobu 2 
sekund. Zařízení lze stále ovládat.

KRITICKÝ STAV: kriticky nízký stav baterií; symbol svítí po dobu 2 
sekund a kromě toho červené podsvětlení rychle bliká po dobu 2 sekund. 
Zařízení nelze ovládat.
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MONTAŻ UCHWYTU PILOTA MONTÁŽ ÚCHYTU DÁLK. OVLADAČE

INFORMACJE DODATKOWE DODATEČNÉ INFORMACE

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie 
przycisku programowania na dodawanym / usuwanym 
urządzeniu. Produkty FAKRO posiadają przyciski 
programowania oznaczone literą ,,P”.

*1 - Režim 
programování

Režim programování se aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném 
zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací tlačítka 
označena písmenem "P".

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 - Přenosová funkce Funkce je dostupná pouze v dálk. ovladačích, které 
umožňují vzdálené předávání změn v nastavení 
přijímajícího dálk. ovladače. Každý dálk. ovladač tohoto 
typu může mít odlišný název pro tuto funkci.

INFORMAČNÍ KÓDY

Bez dosahu; nebylo stisknuto programovací tlačítko.

Baterie dálk. ovladače jsou téměř vybité.

Automatický výstup z menu.

Přerušení procedury (tlačítkem STOP).

Skupina, do které chcete přidat zařízení, je plná.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Nelze zkontrolovat stav baterií, pokud je ve skupině více než jedno 
zařízení. Zařízení nemá baterie.

Skupina je prázdná.

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

VÝSTRAŽNÝ STAV: nízký stav baterií; po stisknutní libovolného 
tlačítka, tzn. po tzv. vybuzení dálk. ovladače, symbol svítí po dobu 2 
sekund. Zařízení lze stále ovládat.

KRITICKÝ STAV: kriticky nízký stav baterií; symbol svítí po dobu 2 
sekund a kromě toho červené podsvětlení rychle bliká po dobu 2 sekund. 
Zařízení nelze ovládat.
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MONTAŻ UCHWYTU PILOTA MONTÁŽ ÚCHYTU DÁLK. OVLADAČE

INFORMACJE DODATKOWE DODATEČNÉ INFORMACE

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie 
przycisku programowania na dodawanym / usuwanym 
urządzeniu. Produkty FAKRO posiadają przyciski 
programowania oznaczone literą ,,P”.

*1 - Režim 
programování

Režim programování se aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném 
zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací tlačítka 
označena písmenem "P".

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 - Přenosová funkce Funkce je dostupná pouze v dálk. ovladačích, které 
umožňují vzdálené předávání změn v nastavení 
přijímajícího dálk. ovladače. Každý dálk. ovladač tohoto 
typu může mít odlišný název pro tuto funkci.

INFORMAČNÍ KÓDY

Bez dosahu; nebylo stisknuto programovací tlačítko.

Baterie dálk. ovladače jsou téměř vybité.

Automatický výstup z menu.

Přerušení procedury (tlačítkem STOP).

Skupina, do které chcete přidat zařízení, je plná.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Nelze zkontrolovat stav baterií, pokud je ve skupině více než jedno 
zařízení. Zařízení nemá baterie.

Skupina je prázdná.

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

VÝSTRAŽNÝ STAV: nízký stav baterií; po stisknutní libovolného 
tlačítka, tzn. po tzv. vybuzení dálk. ovladače, symbol svítí po dobu 2 
sekund. Zařízení lze stále ovládat.

KRITICKÝ STAV: kriticky nízký stav baterií; symbol svítí po dobu 2 
sekund a kromě toho červené podsvětlení rychle bliká po dobu 2 sekund. 
Zařízení nelze ovládat.
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INFORMACJE DODATKOWE DODATEČNÉ INFORMACE

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie 
przycisku programowania na dodawanym / usuwanym 
urządzeniu. Produkty FAKRO posiadają przyciski 
programowania oznaczone literą ,,P”.

*1 - Režim 
programování

Režim programování se aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném 
zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací tlačítka 
označena písmenem "P".

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 - Přenosová funkce Funkce je dostupná pouze v dálk. ovladačích, které 
umožňují vzdálené předávání změn v nastavení 
přijímajícího dálk. ovladače. Každý dálk. ovladač tohoto 
typu může mít odlišný název pro tuto funkci.

INFORMAČNÍ KÓDY

Bez dosahu; nebylo stisknuto programovací tlačítko.

Baterie dálk. ovladače jsou téměř vybité.

Automatický výstup z menu.

Přerušení procedury (tlačítkem STOP).

Skupina, do které chcete přidat zařízení, je plná.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Nelze zkontrolovat stav baterií, pokud je ve skupině více než jedno 
zařízení. Zařízení nemá baterie.

Skupina je prázdná.

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

VÝSTRAŽNÝ STAV: nízký stav baterií; po stisknutní libovolného 
tlačítka, tzn. po tzv. vybuzení dálk. ovladače, symbol svítí po dobu 2 
sekund. Zařízení lze stále ovládat.

KRITICKÝ STAV: kriticky nízký stav baterií; symbol svítí po dobu 2 
sekund a kromě toho červené podsvětlení rychle bliká po dobu 2 sekund. 
Zařízení nelze ovládat.
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INFORMACJE DODATKOWE DODATEČNÉ INFORMACE

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie 
przycisku programowania na dodawanym / usuwanym 
urządzeniu. Produkty FAKRO posiadają przyciski 
programowania oznaczone literą ,,P”.

*1 - Režim 
programování

Režim programování se aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném 
zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací tlačítka 
označena písmenem "P".

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 - Přenosová funkce Funkce je dostupná pouze v dálk. ovladačích, které 
umožňují vzdálené předávání změn v nastavení 
přijímajícího dálk. ovladače. Každý dálk. ovladač tohoto 
typu může mít odlišný název pro tuto funkci.

INFORMAČNÍ KÓDY

Bez dosahu; nebylo stisknuto programovací tlačítko.

Baterie dálk. ovladače jsou téměř vybité.

Automatický výstup z menu.

Přerušení procedury (tlačítkem STOP).

Skupina, do které chcete přidat zařízení, je plná.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Nelze zkontrolovat stav baterií, pokud je ve skupině více než jedno 
zařízení. Zařízení nemá baterie.

Skupina je prázdná.

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

VÝSTRAŽNÝ STAV: nízký stav baterií; po stisknutní libovolného 
tlačítka, tzn. po tzv. vybuzení dálk. ovladače, symbol svítí po dobu 2 
sekund. Zařízení lze stále ovládat.

KRITICKÝ STAV: kriticky nízký stav baterií; symbol svítí po dobu 2 
sekund a kromě toho červené podsvětlení rychle bliká po dobu 2 sekund. 
Zařízení nelze ovládat.
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ZMIANA PARAMETRÓW URZĄDZENIA SOLARNEGO

PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada).

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

ZMĚNA PARAMETRŮ SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy. Pojawi się pierwszy zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Podržte tlačítko STOP po dobu 3 sekund. Zobrazí se první seznam parametrů. Pomocí 
tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte parametr, vstupte tlačítkem STOP a pomocí 
tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA měňte hodnoty parametru.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Nastavení času, po jehož uplynutí bude markýza pracovat v 
poloautomatickém a automatickém režimu, v rozsahu 3-10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Nastavení citlivosti markýzy na intenzitu slunečního záření v 
poloautomatickém a automatickém režimu, v rozsahu 1-99.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Změna pracovního režimu (A0 - Manuální), (A1 - 
Poloautomatický) nebo (A2 - Automatický).

POKROČILÉ PARAMETRY

Przytrzymaj przycisk STOP przez 6 sekund. Pojawi się drugi zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Podržte tlačítko STOP po dobu 6 sekund. Zobrazí se druhý seznam parametrů. 
Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte parametr, vstupte tlačítkem STOP a 
pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA měňte hodnoty parametru.

Dotazování na stav baterie (pokud je v zařízení).

Změna parametru / Dotazování na hodnotu parametru.

Změna hodnoty parametru.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Chcete-li změnit hodnotu parametru, nejprve vyberte parametr CP a poté pomocí 
tlačítek NAHORU/ DOLŮ přejděte k možnosti změna hodnoty parametru Cd. Po 
zvolení požadované hodnoty potvrďte tlačítkem STOP.
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4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 
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6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

ZMĚNA PARAMETRŮ SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy. Pojawi się pierwszy zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Podržte tlačítko STOP po dobu 3 sekund. Zobrazí se první seznam parametrů. Pomocí 
tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte parametr, vstupte tlačítkem STOP a pomocí 
tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA měňte hodnoty parametru.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Nastavení času, po jehož uplynutí bude markýza pracovat v 
poloautomatickém a automatickém režimu, v rozsahu 3-10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Nastavení citlivosti markýzy na intenzitu slunečního záření v 
poloautomatickém a automatickém režimu, v rozsahu 1-99.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Změna pracovního režimu (A0 - Manuální), (A1 - 
Poloautomatický) nebo (A2 - Automatický).
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Przytrzymaj przycisk STOP przez 6 sekund. Pojawi się drugi zestaw parametrów. 
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Podržte tlačítko STOP po dobu 6 sekund. Zobrazí se druhý seznam parametrů. 
Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte parametr, vstupte tlačítkem STOP a 
pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA měňte hodnoty parametru.

Dotazování na stav baterie (pokud je v zařízení).

Změna parametru / Dotazování na hodnotu parametru.

Změna hodnoty parametru.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Chcete-li změnit hodnotu parametru, nejprve vyberte parametr CP a poté pomocí 
tlačítek NAHORU/ DOLŮ přejděte k možnosti změna hodnoty parametru Cd. Po 
zvolení požadované hodnoty potvrďte tlačítkem STOP.
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tlačítek NAHORU/ DOLŮ přejděte k možnosti změna hodnoty parametru Cd. Po 
zvolení požadované hodnoty potvrďte tlačítkem STOP.
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Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
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Změna hodnoty parametru.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Chcete-li změnit hodnotu parametru, nejprve vyberte parametr CP a poté pomocí 
tlačítek NAHORU/ DOLŮ přejděte k možnosti změna hodnoty parametru Cd. Po 
zvolení požadované hodnoty potvrďte tlačítkem STOP.
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Podržte tlačítko STOP po dobu 3 sekund. Zobrazí se první seznam parametrů. Pomocí 
tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte parametr, vstupte tlačítkem STOP a pomocí 
tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA měňte hodnoty parametru.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.
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Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Změna pracovního režimu (A0 - Manuální), (A1 - 
Poloautomatický) nebo (A2 - Automatický).

POKROČILÉ PARAMETRY

Przytrzymaj przycisk STOP przez 6 sekund. Pojawi się drugi zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Podržte tlačítko STOP po dobu 6 sekund. Zobrazí se druhý seznam parametrů. 
Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte parametr, vstupte tlačítkem STOP a 
pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA měňte hodnoty parametru.

Dotazování na stav baterie (pokud je v zařízení).

Změna parametru / Dotazování na hodnotu parametru.

Změna hodnoty parametru.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Chcete-li změnit hodnotu parametru, nejprve vyberte parametr CP a poté pomocí 
tlačítek NAHORU/ DOLŮ přejděte k možnosti změna hodnoty parametru Cd. Po 
zvolení požadované hodnoty potvrďte tlačítkem STOP.
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6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

ZMĚNA PARAMETRŮ SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy. Pojawi się pierwszy zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Podržte tlačítko STOP po dobu 3 sekund. Zobrazí se první seznam parametrů. Pomocí 
tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte parametr, vstupte tlačítkem STOP a pomocí 
tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA měňte hodnoty parametru.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Nastavení času, po jehož uplynutí bude markýza pracovat v 
poloautomatickém a automatickém režimu, v rozsahu 3-10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Nastavení citlivosti markýzy na intenzitu slunečního záření v 
poloautomatickém a automatickém režimu, v rozsahu 1-99.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Změna pracovního režimu (A0 - Manuální), (A1 - 
Poloautomatický) nebo (A2 - Automatický).

POKROČILÉ PARAMETRY

Przytrzymaj przycisk STOP przez 6 sekund. Pojawi się drugi zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Podržte tlačítko STOP po dobu 6 sekund. Zobrazí se druhý seznam parametrů. 
Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte parametr, vstupte tlačítkem STOP a 
pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA měňte hodnoty parametru.

Dotazování na stav baterie (pokud je v zařízení).

Změna parametru / Dotazování na hodnotu parametru.

Změna hodnoty parametru.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Chcete-li změnit hodnotu parametru, nejprve vyberte parametr CP a poté pomocí 
tlačítek NAHORU/ DOLŮ přejděte k možnosti změna hodnoty parametru Cd. Po 
zvolení požadované hodnoty potvrďte tlačítkem STOP.
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Pomocí tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte parametr, vstupte tlačítkem STOP a 
pomocí tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA měňte hodnoty parametru.

Dotazování na stav baterie (pokud je v zařízení).
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Změna hodnoty parametru.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Chcete-li změnit hodnotu parametru, nejprve vyberte parametr CP a poté pomocí 
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Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Chcete-li změnit hodnotu parametru, nejprve vyberte parametr CP a poté pomocí 
tlačítek NAHORU/ DOLŮ přejděte k možnosti změna hodnoty parametru Cd. Po 
zvolení požadované hodnoty potvrďte tlačítkem STOP.
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tlačítek NAHORU/ DOLŮ vyberte parametr, vstupte tlačítkem STOP a pomocí 
tlačítek DOLEVA/ DOPRAVA měňte hodnoty parametru.
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przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Chcete-li změnit hodnotu parametru, nejprve vyberte parametr CP a poté pomocí 
tlačítek NAHORU/ DOLŮ přejděte k možnosti změna hodnoty parametru Cd. Po 
zvolení požadované hodnoty potvrďte tlačítkem STOP.
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Změna parametru / Dotazování na hodnotu parametru.

Změna hodnoty parametru.
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przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Chcete-li změnit hodnotu parametru, nejprve vyberte parametr CP a poté pomocí 
tlačítek NAHORU/ DOLŮ přejděte k možnosti změna hodnoty parametru Cd. Po 
zvolení požadované hodnoty potvrďte tlačítkem STOP.
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przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Chcete-li změnit hodnotu parametru, nejprve vyberte parametr CP a poté pomocí 
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zvolení požadované hodnoty potvrďte tlačítkem STOP.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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Kontroler przypisany jest do sieci jako 
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Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
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(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.
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průběhu max. 12 sekund.
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uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.
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Wciśnij przycisk programowania na 2 
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po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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NC 896 18
PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

Arkusz18

Strona 18

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

Arkusz18

Strona 18

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

Arkusz18

Strona 18

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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POLSKI CZESKI
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PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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PROBLEMY PROBLÉMY

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Skupinu nelze zkopírovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Zařízení je přidáno do jiné sítě Z-Wave. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ
(str. 11)

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

2. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Skupina je zaplněna (tečka u čísla 
skupiny, např. "1.").

Zařízení přidejte do jiné skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

3. Zařízení nelze odstranit ze skupiny.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

4. Skupinu nelze zkopírovat.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce REŽIM UČENÍ na cílovém 
ovladači.

V cílovém ovladači aktivujte funkci 
REŽIM UČENÍ v průběhu max. 12 
sekund.

5. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Nebylo stisknuto programovací tlačítko. Stiskněte a držte programovací tlačítko 
po dobu 2 sekund.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 12 sekund.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY.

6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY. 6. Dálk. ovladač ZRH12 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

7. Nie można powiązać urządzeń.

7. Nie można powiązać urządzeń. 7. Zařízení nelze spárovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

8. Problem z zasięgiem.

8. Problem z zasięgiem. 8. Problém s dosahem.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

6. Dálk. ovladač ZRH12 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

Přidávaný ovladač je přiřazen do jiné sítě
Z-Wave.

V přidávaném ovladači obnovte tovární 
nastavení.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE na kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie dłuższym 
niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v průběhu 
max. 12 sekund.

7. Zařízení nelze spárovat.

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Zařízení byla spárována v opačném 
pořadí.

Opakujte proceduru se zachováním 
správného pořadí přidávaných zařízení.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 99 sekund.

8. Problém s dosahem.

Zbyt duża odległość urządzeń lub brak 
zasilania.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz 
sterować jest prawidłowo podłączone do 
źródła zasilania. Można tego dokonać
używając przycisku sterowania 
manualnego.

Příliš velká vzdálenost zařízení nebo 
zařízení nejsou napájena.

Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete 
ovládat, správně připojeno ke zdroji 
napájení. To lze provést pomocí tlačítka 
pro manuální ovládání.
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PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

8. Problem z zasięgiem.

8. Problem z zasięgiem. 8. Problém s dosahem.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

6. Dálk. ovladač ZRH12 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

Přidávaný ovladač je přiřazen do jiné sítě
Z-Wave.

V přidávaném ovladači obnovte tovární 
nastavení.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE na kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie dłuższym 
niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v průběhu 
max. 12 sekund.

7. Zařízení nelze spárovat.

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Zařízení byla spárována v opačném 
pořadí.

Opakujte proceduru se zachováním 
správného pořadí přidávaných zařízení.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
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Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 99 sekund.

8. Problém s dosahem.

Zbyt duża odległość urządzeń lub brak 
zasilania.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz 
sterować jest prawidłowo podłączone do 
źródła zasilania. Można tego dokonać
używając przycisku sterowania 
manualnego.

Příliš velká vzdálenost zařízení nebo 
zařízení nejsou napájena.

Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete 
ovládat, správně připojeno ke zdroji 
napájení. To lze provést pomocí tlačítka 
pro manuální ovládání.
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5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

6. Dálk. ovladač ZRH12 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

Přidávaný ovladač je přiřazen do jiné sítě
Z-Wave.

V přidávaném ovladači obnovte tovární 
nastavení.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
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7. Nie można powiązać urządzeń. 7. Zařízení nelze spárovat.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

8. Problem z zasięgiem.

8. Problem z zasięgiem. 8. Problém s dosahem.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

6. Dálk. ovladač ZRH12 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

Přidávaný ovladač je přiřazen do jiné sítě
Z-Wave.

V přidávaném ovladači obnovte tovární 
nastavení.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE na kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie dłuższym 
niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v průběhu 
max. 12 sekund.

7. Zařízení nelze spárovat.

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Zařízení byla spárována v opačném 
pořadí.

Opakujte proceduru se zachováním 
správného pořadí přidávaných zařízení.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 99 sekund.

8. Problém s dosahem.

Zbyt duża odległość urządzeń lub brak 
zasilania.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz 
sterować jest prawidłowo podłączone do 
źródła zasilania. Można tego dokonać
używając przycisku sterowania 
manualnego.

Příliš velká vzdálenost zařízení nebo 
zařízení nejsou napájena.

Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete 
ovládat, správně připojeno ke zdroji 
napájení. To lze provést pomocí tlačítka 
pro manuální ovládání.
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8. Problem z zasięgiem.
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PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter
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uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE na kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie dłuższym 
niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v průběhu 
max. 12 sekund.

7. Zařízení nelze spárovat.

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Zařízení byla spárována v opačném 
pořadí.

Opakujte proceduru se zachováním 
správného pořadí přidávaných zařízení.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 99 sekund.

8. Problém s dosahem.

Zbyt duża odległość urządzeń lub brak 
zasilania.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz 
sterować jest prawidłowo podłączone do 
źródła zasilania. Można tego dokonać
używając przycisku sterowania 
manualnego.

Příliš velká vzdálenost zařízení nebo 
zařízení nejsou napájena.

Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete 
ovládat, správně připojeno ke zdroji 
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pro manuální ovládání.
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3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

6. Dálk. ovladač ZRH12 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

Přidávaný ovladač je přiřazen do jiné sítě
Z-Wave.

V přidávaném ovladači obnovte tovární 
nastavení.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE na kontrolerze 
NADRZĘDNYM.
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URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie dłuższym 
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Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v průběhu 
max. 12 sekund.

7. Zařízení nelze spárovat.

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Zařízení byla spárována v opačném 
pořadí.

Opakujte proceduru se zachováním 
správného pořadí přidávaných zařízení.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Stiskněte programovací tlačítko v 
průběhu max. 99 sekund.

8. Problém s dosahem.

Zbyt duża odległość urządzeń lub brak 
zasilania.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz 
sterować jest prawidłowo podłączone do 
źródła zasilania. Można tego dokonać
używając przycisku sterowania 
manualnego.

Příliš velká vzdálenost zařízení nebo 
zařízení nejsou napájena.

Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete 
ovládat, správně připojeno ke zdroji 
napájení. To lze provést pomocí tlačítka 
pro manuální ovládání.
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GWARANCJA ZÁRUKA

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterProducent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do 

naprawy lub wymiany urządzenia uszkodzonego jeżeli uszkodzenie to 
wynika z wad materiałów i konstrukcji. Gwarancja ważna jest 24 miesiące 
od daty sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:
- Instalacja została dokonana zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian 
konstrukcyjnych.
- Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, według 
instrukcji obsługi.
- Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie wykonanej instalacji 
elektrycznej czy też działania zjawisk atmosferycznych.
- Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego użytkowania i uszkodzenia 
mechaniczne producent nie odpowiada.

W przypadku awarii urządzenie należy dostarczyć do naprawy łącznie z 
Kartą Gwarancyjną. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane 
bezpłatnie w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia 
urządzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje 
producent FAKRO PP. Sp. z o.o.

Výrobce zaručuje funkčnost zařízení. Zavazuje se rovněž opravit nebo 
vyměnit poškozené zařízení, pokud poškození vzniklo vlivem 
materiálových nebo konstrukčních vad. Záruka trvá 24 měsíců ode dne 
prodeje v případě dodržení následujících podmínek: 
- Instalace byla provedena oprávněnou osobou v souladu s pokyny 
výrobce.
- Nebyly porušeny plomby a nebyly provedeny svévolné konstrukční 
změny.
- Zařízení bylo používáno v souladu s určením dle návodu k obsluze.
- Poškození nevzniklo vlivem nevhodně provedené elektrické instalace, 
nebo také působením atmosférických vlivů.
- Výrobce nenese odpovědnost za poškození vzniklá následkem špatného 
použití a mechanická poškození.
- V případě poruchy je nutno doručit zařízení k opravě včetně Záručního 
listu.

Vady vzniklé v záruční době budou odstraněny bezplatně do 30 
pracovních dnů ode dne přijetí zařízení k opravě. Záruční a pozáruční 
opravy provádí výrobce FAKRO PP. Sp. z o.o.

Certifikát kvality:

Zařízení

Sériové číslo

Prodejce

Adresa

Datum nákupu

Podpis (razítko) osoby, která provedla instalaci zařízení


