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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

1

PL CZ

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZWMA1 ZWMA1

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 3

INSTALACJA MODUŁU 3 3

STEROWANIE 4 4

5 5

USUWANIE / RESETOWANIE URZĄDZENIA 5 5

MODUŁ PODRZĘDNY 6 6

6 6

RESETOWANIE MODUŁU 7 7

RESETOWANIE PARAMETRÓW 7 7

PROBLEMY 8 8

GWARANCJA 8 8

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 877

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

Moduł Adaptacyjny Z-Wave Adaptační modul Z-Wave

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.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

INSTALACE MODULU

OVLÁDÁNÍ

DODANIE URZĄDZENIA
SZYBKI START PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ, RYCHLÝ START

ODSTRAŇOVÁNÍ/ RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

PODŘÍZENÝ MODUL

DODANIE URZĄDZENIA
DO MODUŁU PODRZĘDNEGO PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO PODŘÍZENÉHO MODULU

RESETOVÁNÍ MODULU

RESETOVÁNÍ PARAMETRŮ

PROBLÉMY

ZÁRUKA
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BUDOWA MODUŁU ZWMA1

LED dioda (RGB)

Moduł zasilany jest napięciem niebezpiecznym 90-230V AC

Modul je napájen nebezpečným napětím 90-230 V AC.

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 877
POPIS MODULU

Moduł ZWMA1 przeznaczony jest do sterowania urządzeniami kompatybilnymi 
ze standardem Z-Wave. Sterowanie odbywa się za pomocą styków 
bezpotencjałowych. Moduł może być kontrolowany za pomocą przycisku 
naściennego lub innego urządzenia pozwalającego zewrzeć styki modułu 
ZWMA1. Moduł umożliwia sterowanie maksymalnie 231 urządzeniami. Moduł 
ZWMA1 może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

Modul ZWMA1 je určen k ovládání zařízení kompatibilních se standardem Z-
Wave. Ovládání probíhá pomocí bezpotenciálových spínacích kontaktů. Modul 
lze ovládat nástěnným vypínačem nebo jiným zařízením, pomocí kterého lze 
sepnout kontakty modulu ZWMA1. Modul umožňuje ovládat max. 231 
zařízení. Modul ZWMA1 může mít funkci NADŘÍZENÉHO nebo 
PODŘÍZENÉHO ovladače.

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania 
urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler 
NADRZĘDNY.

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

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

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do 
sterowania urządzeniami.
W sieci może być wiele kontrolerów 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:
90 - 230V AC
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
5 - 40oC
Wymiary:
42/42/26 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:
90-230 V AC
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
5-40 oC
Rozměry:
42/42/26 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Frekvence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(v závislosti na verzi)

KONSTRUKCE MODULU ZWMA1

- Antena Anténa
- Uchwyt montażowy Montážní úchyt
- Zacisk masy Zemnicí svorka
- Zacisk wejścia (góra) Vstupní svorka (nahoru)
- Zacisk wejścia (dół) Vstupní svorka (dolů)
- Przycisk programowania Programovací tlačítko
- Dioda LED (RGB)
- Zacisk przewodu neutralnego Svorka nulového vodiče
- Zacisk przewodu fazowego Svorka fázového vodiče

Modul je napájen nebezpečným napětím 90-230 V AC.
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NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání 
zařízení. Může měnit nastavení sítě, přidávat a odstraňovat 
zařízení. V jedné síti může být pouze 1 NADŘÍZENÝ ovladač.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do 
sterowania urządzeniami.
W sieci może być wiele kontrolerów 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:
90 - 230V AC
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
5 - 40oC
Wymiary:
42/42/26 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:
90-230 V AC
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
5-40 oC
Rozměry:
42/42/26 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Frekvence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(v závislosti na verzi)

KONSTRUKCE MODULU ZWMA1

- Antena Anténa
- Uchwyt montażowy Montážní úchyt
- Zacisk masy Zemnicí svorka
- Zacisk wejścia (góra) Vstupní svorka (nahoru)
- Zacisk wejścia (dół) Vstupní svorka (dolů)
- Przycisk programowania Programovací tlačítko
- Dioda LED (RGB)
- Zacisk przewodu neutralnego Svorka nulového vodiče
- Zacisk przewodu fazowego Svorka fázového vodiče

Modul je napájen nebezpečným napětím 90-230 V AC.
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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

NC 877
POPIS MODULU
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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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Podczas montażu modułu ZWMA1 należy zwrócić szczególną uwagę na 
następujące zalecenia:
● Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
● Podłączanie modułu powinno odbywać się zawsze przy odłączonym napięciu 
zasilania.
● Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy modułu nie noszą śladów 
uszkodzenia mechanicznego.
● Przed podłączeniem modułu upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z 
napięciem modułu wyszczególnionym na tabliczce znamionowej.
● Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem 
dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
● Moduł ZWMA1 powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do 
którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada za konsekwencje 
wynikające z nieodpowiedniego użytkowania modułu.
● Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem 
modułu powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci zasilającej.
● Nie należy używać do mycia modułu substancji rozpuszczalnikowych, 
otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
● Naprawy modułu powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany 
przez producenta.
● Moduł ZWMA1 przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.
● Bezpieczna długość przewodów podłączonych do łącznika wynosi 5m. 
Można zastosować dłuższe przewody, ale należy upewnić się, że zakłócenia nie 
wpływają negatywnie na prace modułu ZWMA1.

Při instalaci modulu ZWMA1 je nutno věnovat zvláštní pozornost následujícím 
pokynům:
● Instalace musí být provedena v souladu s návodem výrobce.
● Připojení modulu musí být provedeno vždy při odpojeném napájecím napětí.
● Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části modulu nejeví známky 
mechanického poškození.
● Před připojením modulu se ujistěte, že napájecí napětí se shoduje s napětím 
modulu uvedeným na identifikačním štítku.
● Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být 
potenciálním zdrojem nebezpečí.
● Modul ZWMA1 musí být používán v souladu s účelem, pro který byl 
navržen. Firma FAKRO nenese odpovědnost za následky nesprávného použití 
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● Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, nastavením a demontáži 
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Urządzenie może zostać zainstalowane w puszce podtynkowej (uchwyty należy 
wyłamać) lub w skrzynce rozdzielczej (plastikowej), za pomocą uchwytów. 
Przewody, którymi podpięty jest włącznik powinny posiadać formę linki o 
przekroju 0,25mm2 do 0,75mm2.
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Naciśnięcie przycisku sterowania powoduje ciągłą akcję.
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OVLÁDACÍ REŽIMY

Moduł może sterować urządzeniami w TRYBIE PODSTAWOWYM 
(domyślny) i ROZSZERZONYM. Przeprowadzanie poniższej procedury 
powoduje naprzemienną zmianę TRYBÓW STEROWANIA.

Modul může ovládat zařízení v režimu BASIC (výchozí) nebo MULTILEVEL. 
Provedením následující procedury změníte OVLÁDACÍ REŽIMY.

TRYB PODSTAWOWY / TRYB ROZSZERZONY
Przytrzymaj przycisk IN/EX do momentu aż LED zaświeci się na 

czerwono, a następnie zmieni kolor na zielony lub niebieski.

REŽIM BASIC / REŽIM MULTILEVEL
Stiskněte a držte tlačítko IN/EX dokud se LED dioda nerozsvítí červeně a 

následně zeleně nebo modře.

REŽIM BASIC / REŽIM MULTILEVEL
Stiskněte a držte tlačítko IN/EX dokud se LED dioda nerozsvítí červeně a 

následně zeleně nebo modře.

Stisknutím ovládacího tlačítka vyvoláte kontinuální akci.

JEDNOCZESNE naciśnięcie przycisków sterowania (1s.) 
powoduje zatrzymanie akcji.

SOUČASNÝM stisknutím ovládacích tlačítek (1 s) 
vyvoláte zastavení akce.

SOUČASNÝM stisknutím ovládacích tlačítek (1 s) 
vyvoláte zastavení akce.

REŽIM BASIC

REŽIM MULTILEVEL

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

DLOUHÝM stisknutím ovládacího tlačítka (déle než 0,5 s) 
vyvoláte akci do momentu, dokud neuvolníte tlačítko.

DLOUHÝM stisknutím ovládacího tlačítka (déle než 0,5 s) 
vyvoláte akci do momentu, dokud neuvolníte tlačítko.

KRÓTKIE naciśnięcie przycisku sterowania (poniżej 0.5s) 
powoduje ciągłą akcję.

KRÁTKÝM stisknutím ovládacího tlačítka (méně než 0,5 
s) vyvoláte kontinuální akci.

KRÁTKÝM stisknutím ovládacího tlačítka (méně než 0,5 
s) vyvoláte kontinuální akci.

JEDNOCZESNE naciśnięcie przycisków sterowania (1s.) 
powoduje zatrzymanie akcji.

SOUČASNÝM stisknutím ovládacích tlačítek (1 s) 
vyvoláte zastavení akce.

SOUČASNÝM stisknutím ovládacích tlačítek (1 s) 
vyvoláte zastavení akce.
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Provedením následující procedury změníte OVLÁDACÍ REŽIMY.

TRYB PODSTAWOWY / TRYB ROZSZERZONY
Przytrzymaj przycisk IN/EX do momentu aż LED zaświeci się na 

czerwono, a następnie zmieni kolor na zielony lub niebieski.

REŽIM BASIC / REŽIM MULTILEVEL
Stiskněte a držte tlačítko IN/EX dokud se LED dioda nerozsvítí červeně a 

následně zeleně nebo modře.

REŽIM BASIC / REŽIM MULTILEVEL
Stiskněte a držte tlačítko IN/EX dokud se LED dioda nerozsvítí červeně a 

následně zeleně nebo modře.

Stisknutím ovládacího tlačítka vyvoláte kontinuální akci.

JEDNOCZESNE naciśnięcie przycisków sterowania (1s.) 
powoduje zatrzymanie akcji.

SOUČASNÝM stisknutím ovládacích tlačítek (1 s) 
vyvoláte zastavení akce.

SOUČASNÝM stisknutím ovládacích tlačítek (1 s) 
vyvoláte zastavení akce.

REŽIM BASIC

REŽIM MULTILEVEL

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

DLOUHÝM stisknutím ovládacího tlačítka (déle než 0,5 s) 
vyvoláte akci do momentu, dokud neuvolníte tlačítko.

DLOUHÝM stisknutím ovládacího tlačítka (déle než 0,5 s) 
vyvoláte akci do momentu, dokud neuvolníte tlačítko.

KRÓTKIE naciśnięcie przycisku sterowania (poniżej 0.5s) 
powoduje ciągłą akcję.

KRÁTKÝM stisknutím ovládacího tlačítka (méně než 0,5 
s) vyvoláte kontinuální akci.

KRÁTKÝM stisknutím ovládacího tlačítka (méně než 0,5 
s) vyvoláte kontinuální akci.

JEDNOCZESNE naciśnięcie przycisków sterowania (1s.) 
powoduje zatrzymanie akcji.

SOUČASNÝM stisknutím ovládacích tlačítek (1 s) 
vyvoláte zastavení akce.

SOUČASNÝM stisknutím ovládacích tlačítek (1 s) 
vyvoláte zastavení akce.
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Naciśnięcie przycisku sterowania powoduje ciągłą akcję.

Stisknutím ovládacího tlačítka vyvoláte kontinuální akci.

TRYB PODSTAWOWY

TRYB ROZSZERZONY

STEROWANIE URZĄDZENIAMI

GÓRA

DÓŁ

STOP 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
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6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
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PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ, RYCHLÝ START

Wciśnij dowolny przycisk sterujący.

LED zacznie migać na zielono.

Sterowanie urządzeniem możliwe jest po upływie 10 sekund.

USUWANIE / RESETOWANIE URZĄDZENIA ODSTRAŇOVÁNÍ/ RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

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 877
DODANIE URZĄDZENIA

SZYBKI START
Funkcja pozwala dodawać nowe urządzenia oraz kontrolery PODRZĘDNE do 
sieci Z-Wave.

Funkce umožňuje přidávat nová zařízení a PODŘÍZENÉ ovladače do sítě Z-
Wave.

Naciśnij przycisk IN/EX. Po chwili 
LED zaświeci na zielono.

Stiskněte tlačítko IN/EX. Za okamžik 
se LED dioda rozsvítí zeleně.

Stiskněte libovolné ovládací tlačítko.

W ciągu 60 sekund wprowadź
dodawane urządzenie w tryb 
programowania*.

LED dioda začne blikat zeleně. V průběhu 60 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*.

Zařízení lze ovládat po 10 sekundách.

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

* Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na 
přidávaném/ resetovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací 
tlačítka značená písmenem "P".

* Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na 
přidávaném/ resetovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací 
tlačítka značená písmenem "P".

Usunięcie urządzenia z poziomu pilota resetuje urządzenie (przywraca do 
ustawień fabrycznych).

Odstraněním zařízení z dálk. ovladače resetujete zařízení (obnovíte tovární 
nastavení).

Dwukrotnie naciśnij przycisk IN/EX. 
Po chwili LED zaświeci na czerwono.

W ciągu 60 sekund wprowadź
usuwane urządzenie w tryb 
programowania*.

Stiskněte dvakrát tlačítko IN/EX. Za 
okamžik se LED dioda rozsvítí 
červeně.

V průběhu 60 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*.

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy 
usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas reakcji oraz 
wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości 
usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci kontrolera, wskazane jest 
zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo.

Každé zařízení, které je fyzicky odebráno ze sítě (např. v případě poškození) by 
mělo být odstraněno z paměti ovladače. Tato operace zkrátí dobu odezvy a 
prodlouží provozní dobu mobilních ovladačů. Pokud nelze odstranit poškozené 
zařízení z paměti ovladače, je vhodné resetovat celou síť a znovu ji vytvořit.
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Wave.

Naciśnij przycisk IN/EX. Po chwili 
LED zaświeci na zielono.

Stiskněte tlačítko IN/EX. Za okamžik 
se LED dioda rozsvítí zeleně.

Stiskněte libovolné ovládací tlačítko.

W ciągu 60 sekund wprowadź
dodawane urządzenie w tryb 
programowania*.

LED dioda začne blikat zeleně. V průběhu 60 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*.

Zařízení lze ovládat po 10 sekundách.

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

* Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na 
přidávaném/ resetovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací 
tlačítka značená písmenem "P".

* Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na 
přidávaném/ resetovaném zařízení. Výrobky FAKRO mají programovací 
tlačítka značená písmenem "P".

Usunięcie urządzenia z poziomu pilota resetuje urządzenie (przywraca do 
ustawień fabrycznych).

Odstraněním zařízení z dálk. ovladače resetujete zařízení (obnovíte tovární 
nastavení).

Dwukrotnie naciśnij przycisk IN/EX. 
Po chwili LED zaświeci na czerwono.

W ciągu 60 sekund wprowadź
usuwane urządzenie w tryb 
programowania*.

Stiskněte dvakrát tlačítko IN/EX. Za 
okamžik se LED dioda rozsvítí 
červeně.

V průběhu 60 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*.

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy 
usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas reakcji oraz 
wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości 
usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci kontrolera, wskazane jest 
zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo.

Každé zařízení, které je fyzicky odebráno ze sítě (např. v případě poškození) by 
mělo být odstraněno z paměti ovladače. Tato operace zkrátí dobu odezvy a 
prodlouží provozní dobu mobilních ovladačů. Pokud nelze odstranit poškozené 
zařízení z paměti ovladače, je vhodné resetovat celou síť a znovu ji vytvořit.
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PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ, RYCHLÝ START

Wciśnij dowolny przycisk sterujący.

LED zacznie migać na zielono.

Sterowanie urządzeniem możliwe jest po upływie 10 sekund.

USUWANIE / RESETOWANIE URZĄDZENIA ODSTRAŇOVÁNÍ/ RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

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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PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO PODŘÍZENÉHO MODULU

Naciśnij przycisk IN/EX.

LED zacznie migać na zielono.

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 877

Funkcja pozwala dodać moduł ZWMA1 jako PODRZĘDNY. Kontroler 
NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego typu. Funkcja nie przesyła 
żadnych informacji o urządzeniach. Do modułu PODRZĘDNEGO należy 
dodać urządzenia (funkcja DODANIE URZĄDZENIA DO MODUŁU 
PODRZĘDNEGO - strona 6).

Funkce umožňuje přidat modul ZWMA1 jako PODŘÍZENÝ. NADŘÍZENÝ 
ovladač v této síti může být jakéhokoliv typu. Funkce neodesílá žádné 
informace o zařízeních. Do PODŘÍZENÉHO modulu je nutno přidat zařízení 
(funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO PODŘÍZENÉHO MODULU - strana 6).

Trzykrotnie naciśnij przycisk IN/EX. 
Po chwili LED zaświeci na niebiesko.

Stiskněte třikrát tlačítko IN/EX. Za 
okamžik se LED dioda rozsvítí modře.

W ciągu 60 sekund uruchom na 
kontrolerze NADRZĘDNYM funkcję
DODANIE URZĄDZENIA. Moduł 

ZWMA1 - strona 5. Kontroler innego 
typu - patrz jego instrukcja.

V průběhu 60 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM ovladači funkci 

PŘIDAT ZAŘÍZENÍ. Modul ZWMA1 
- strana 5. Ovladač jiného typu - vizte 

jeho návod.

DODANIE URZĄDZENIA
DO MODUŁU PODRZĘDNEGO

Do modułu PODRZĘDNEGO można dodawać jedynie te urządzenia, które 
zostały już wcześniej dodane do tej samej sieci.

Do PODŘÍZENÉHO modulu lze přidávat pouze ta zařízení, která byla již dříve 
přidána do stejné sítě. 

W ciągu 3 sekund wciśnij dowolny 
przycisk sterujący.

Stiskněte tlačítko IN/EX. V průběhu 3 sekund stisnkěte 
libovolné ovládací tlačítko.

W ciągu 60 sekund wprowadź
dodawane urządzenie w tryb 
programowania*.

LED dioda začne blikat zeleně. V průběhu 60 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*.

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł 
PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ PODRZĘDNY oraz 
DODANIE URZĄDZENIA DO MODUŁU PODRZĘDNEGO.

Po přidání do sítě nových zařízení, která mají být ovládána pomocí 
PODŘÍZENÉHO modulu, je nutno opakovat operaci PODŘÍZENÝ MODUL a 
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO PODŘÍZENÉHO MODULU.
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6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 877

Funkcja pozwala dodać moduł ZWMA1 jako PODRZĘDNY. Kontroler 
NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego typu. Funkcja nie przesyła 
żadnych informacji o urządzeniach. Do modułu PODRZĘDNEGO należy 
dodać urządzenia (funkcja DODANIE URZĄDZENIA DO MODUŁU 
PODRZĘDNEGO - strona 6).

Funkce umožňuje přidat modul ZWMA1 jako PODŘÍZENÝ. NADŘÍZENÝ 
ovladač v této síti může být jakéhokoliv typu. Funkce neodesílá žádné 
informace o zařízeních. Do PODŘÍZENÉHO modulu je nutno přidat zařízení 
(funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO PODŘÍZENÉHO MODULU - strana 6).

Trzykrotnie naciśnij przycisk IN/EX. 
Po chwili LED zaświeci na niebiesko.

Stiskněte třikrát tlačítko IN/EX. Za 
okamžik se LED dioda rozsvítí modře.

W ciągu 60 sekund uruchom na 
kontrolerze NADRZĘDNYM funkcję
DODANIE URZĄDZENIA. Moduł 

ZWMA1 - strona 5. Kontroler innego 
typu - patrz jego instrukcja.

V průběhu 60 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM ovladači funkci 

PŘIDAT ZAŘÍZENÍ. Modul ZWMA1 
- strana 5. Ovladač jiného typu - vizte 

jeho návod.

DODANIE URZĄDZENIA
DO MODUŁU PODRZĘDNEGO

Do modułu PODRZĘDNEGO można dodawać jedynie te urządzenia, które 
zostały już wcześniej dodane do tej samej sieci.

Do PODŘÍZENÉHO modulu lze přidávat pouze ta zařízení, která byla již dříve 
přidána do stejné sítě. 

W ciągu 3 sekund wciśnij dowolny 
przycisk sterujący.

Stiskněte tlačítko IN/EX. V průběhu 3 sekund stisnkěte 
libovolné ovládací tlačítko.

W ciągu 60 sekund wprowadź
dodawane urządzenie w tryb 
programowania*.

LED dioda začne blikat zeleně. V průběhu 60 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*.

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł 
PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ PODRZĘDNY oraz 
DODANIE URZĄDZENIA DO MODUŁU PODRZĘDNEGO.

Po přidání do sítě nových zařízení, která mají být ovládána pomocí 
PODŘÍZENÉHO modulu, je nutno opakovat operaci PODŘÍZENÝ MODUL a 
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO PODŘÍZENÉHO MODULU.
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RESETOWANIE MODUŁU RESETOVÁNÍ MODULU

Przytrzymaj IN/EX do momentu, aż LED zaświeci na niebiesko.

RESETOWANIE PARAMETRÓW RESETOVÁNÍ PARAMETRŮ

Pięciokrotnie naciśnij przycisk IN/EX.

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 877

RESET MODUŁU NADRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w 
module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
zresetowaniu wszystkich urządzeń (funkcja USUWANIE / RESETOWANIE 
URZĄDZENIA - strona 5) i ponownym ich dodaniu (funkcja DODANIE 
URZĄDZENIA - strona 5).
RESET MODUŁU PODRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. 
Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po powtórnym 
przeprowadzeniu operacji MODUŁ PODRZĘDNY - strona 6 i DODANIE 
URZĄDZENIA DO MODUŁU PODRZĘDNEGO - strona 6.

RESETOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO MODULU - odstraní všechny informace v 
modulu. Zařízení je možné ovládat teprve po resetování všech zařízení (funkce 
ODSTRAŇOVÁNÍ/ RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - strana 5) a jejich opětovném 
přídání (funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ - strana 5).
RESETOVÁNÍ PODŘÍZENÉHO MODULU - odstraní všechny informace v 
modulu. Zařízení je možné ovládat teprve po opětovném provedení operace 
PODŘÍZENÝ MODUL - strana 6 a PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO 
PODŘÍZENÉHO MODULU - strana 6.

Przytrzymaj IN/EX do momentu, aż
LED zaświeci na czerwono.

Przytrzymaj IN/EX do momentu, aż
LED zaświeci na zielono.

Stiskněte a držte tlačítko IN/EX, 
dokud se LED dioda nerozsvítí 
červeně.

Stiskněte a držte tlačítko IN/EX, 
dokud se LED dioda nerozsvítí zeleně.

Stiskněte a držte tlačítko IN/EX, dokud se LED dioda nerozsvítí modře.

Pomyślne zresetowanie modułu zostanie zasygnalizowanie kolejnym 
mrugnięciem wszystkich kolorów na diodzie LED.

Úspěšné resetování modulu bude signalizováno postupným bliknutím všech 
barev na LED diodě.

Resetowanym parametrem w module ZWMA1 jest tryb sterowania. Reset tego 
parametru przywraca tryb sterowania do trybu podstawowego.

Resetovaným parametrem v modulu ZWMA1 je ovládací režim. Resetování 
tohoto parametru vrátí ovládací režim do základního (výchozího) režimu. 

Stiskněte pětkrát tlačítko IN/EX.

Pomyślne zresetowanie parametrów modułu zostanie zasygnalizowanie 
kolejnym, dwukrotnym mrugnięciem wszystkich kolorów na diodzie LED.

Úspěšné resetování parametrů modulu bude signalizováno postupným dvojitým 
bliknutím všech barev na LED diodě.
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parametru przywraca tryb sterowania do trybu podstawowego.

Resetovaným parametrem v modulu ZWMA1 je ovládací režim. Resetování 
tohoto parametru vrátí ovládací režim do základního (výchozího) režimu. 

Stiskněte pětkrát tlačítko IN/EX.

Pomyślne zresetowanie parametrów modułu zostanie zasygnalizowanie 
kolejnym, dwukrotnym mrugnięciem wszystkich kolorów na diodzie LED.

Úspěšné resetování parametrů modulu bude signalizováno postupným dvojitým 
bliknutím všech barev na LED diodě.
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RESETOWANIE MODUŁU RESETOVÁNÍ MODULU

Przytrzymaj IN/EX do momentu, aż LED zaświeci na niebiesko.

RESETOWANIE PARAMETRÓW RESETOVÁNÍ PARAMETRŮ

Pięciokrotnie naciśnij przycisk IN/EX.

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 877

RESET MODUŁU NADRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w 
module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
zresetowaniu wszystkich urządzeń (funkcja USUWANIE / RESETOWANIE 
URZĄDZENIA - strona 5) i ponownym ich dodaniu (funkcja DODANIE 
URZĄDZENIA - strona 5).
RESET MODUŁU PODRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. 
Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po powtórnym 
przeprowadzeniu operacji MODUŁ PODRZĘDNY - strona 6 i DODANIE 
URZĄDZENIA DO MODUŁU PODRZĘDNEGO - strona 6.

RESETOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO MODULU - odstraní všechny informace v 
modulu. Zařízení je možné ovládat teprve po resetování všech zařízení (funkce 
ODSTRAŇOVÁNÍ/ RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - strana 5) a jejich opětovném 
přídání (funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ - strana 5).
RESETOVÁNÍ PODŘÍZENÉHO MODULU - odstraní všechny informace v 
modulu. Zařízení je možné ovládat teprve po opětovném provedení operace 
PODŘÍZENÝ MODUL - strana 6 a PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO 
PODŘÍZENÉHO MODULU - strana 6.

Przytrzymaj IN/EX do momentu, aż
LED zaświeci na czerwono.

Przytrzymaj IN/EX do momentu, aż
LED zaświeci na zielono.

Stiskněte a držte tlačítko IN/EX, 
dokud se LED dioda nerozsvítí 
červeně.

Stiskněte a držte tlačítko IN/EX, 
dokud se LED dioda nerozsvítí zeleně.

Stiskněte a držte tlačítko IN/EX, dokud se LED dioda nerozsvítí modře.
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FAKRO Sp. z o.o.
Ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz

Polska
www.fakro.com

tel.+ 48 18 444 0 444, fax. +48 18 444 0 333
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PROBLEM PRZYCZYNY / ROZWIĄZANIA

5. Problem z zasięgiem.

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
Enter

NC 877

PROBLÉM PŘÍČINY/ ŘEŠENÍ

1. Nie można dodać
urządzenia.

- Przywróć dodawane urządzenie do ustawień
fabrycznych funkcją USUWANIE / RESET 
URZĄDZENIA. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje 
wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 
urządzeń.

1. Nelze přidat zařízení. V přidávaném zařízení obnovte tovární nastavení 
pomocí funkce ODSTRAŇOVÁNÍ/ RESETOVÁNÍ 
ZAŘÍZENÍ.
Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka 
netrvá déle než 60 sekund. 
K modulu lze přiřadit maximálně 231 zařízení.

2. Nie można usunąć
urządzenia z sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje 
wciśnięty na właściwym urządzeniu w czasie nie 
dłuższym niż 60 sekund.

2. Zařízení nelze 
odstranit ze sítě.

Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka 
probíhá na správném zařízení a netrvá déle než 60 
sekund.

3. Nie można dodać
modułu ZWMA1 jako 
PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. 
Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się
w określonym czasie. Funkcja MODUŁ 
PODRZĘDNY w module ZWMA1 działa 60 sekund.

3. Modul ZWMA1 
nelze přidat jako 
PODŘÍZENÝ.

V přidávaném zařízení obnovte tovární nastavení. 
Ujistěte se, že proceduru provádíte v určeném 
časovém úseku. Funkce PODŘÍZENÝ MODUL 
funguje v modulu po dobu 60 sekund.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz sterować, 
jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania.

4. Problém s dosahem. Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete ovládat, 
správně připojeno ke zdroji napájení.

Producent 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 wg 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

Arkusz8

Strona 8

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

8
PROBLEMY PROBLÉMY

PROBLEM PRZYCZYNY / ROZWIĄZANIA

5. Problem z zasięgiem.

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
Enter

NC 877

PROBLÉM PŘÍČINY/ ŘEŠENÍ

1. Nie można dodać
urządzenia.

- Przywróć dodawane urządzenie do ustawień
fabrycznych funkcją USUWANIE / RESET 
URZĄDZENIA. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje 
wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 
urządzeń.

1. Nelze přidat zařízení. V přidávaném zařízení obnovte tovární nastavení 
pomocí funkce ODSTRAŇOVÁNÍ/ RESETOVÁNÍ 
ZAŘÍZENÍ.
Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka 
netrvá déle než 60 sekund. 
K modulu lze přiřadit maximálně 231 zařízení.

2. Nie można usunąć
urządzenia z sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje 
wciśnięty na właściwym urządzeniu w czasie nie 
dłuższym niż 60 sekund.

2. Zařízení nelze 
odstranit ze sítě.

Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka 
probíhá na správném zařízení a netrvá déle než 60 
sekund.

3. Nie można dodać
modułu ZWMA1 jako 
PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. 
Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się
w określonym czasie. Funkcja MODUŁ 
PODRZĘDNY w module ZWMA1 działa 60 sekund.

3. Modul ZWMA1 
nelze přidat jako 
PODŘÍZENÝ.

V přidávaném zařízení obnovte tovární nastavení. 
Ujistěte se, že proceduru provádíte v určeném 
časovém úseku. Funkce PODŘÍZENÝ MODUL 
funguje v modulu po dobu 60 sekund.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz sterować, 
jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania.

4. Problém s dosahem. Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete ovládat, 
správně připojeno ke zdroji napájení.

Producent 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 wg 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
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PROBLEM PRZYCZYNY / ROZWIĄZANIA

5. Problem z zasięgiem.

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
Enter

NC 877

PROBLÉM PŘÍČINY/ ŘEŠENÍ

1. Nie można dodać
urządzenia.

- Przywróć dodawane urządzenie do ustawień
fabrycznych funkcją USUWANIE / RESET 
URZĄDZENIA. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje 
wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 
urządzeń.

1. Nelze přidat zařízení. V přidávaném zařízení obnovte tovární nastavení 
pomocí funkce ODSTRAŇOVÁNÍ/ RESETOVÁNÍ 
ZAŘÍZENÍ.
Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka 
netrvá déle než 60 sekund. 
K modulu lze přiřadit maximálně 231 zařízení.

2. Nie można usunąć
urządzenia z sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje 
wciśnięty na właściwym urządzeniu w czasie nie 
dłuższym niż 60 sekund.

2. Zařízení nelze 
odstranit ze sítě.

Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka 
probíhá na správném zařízení a netrvá déle než 60 
sekund.

3. Nie można dodać
modułu ZWMA1 jako 
PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. 
Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się
w określonym czasie. Funkcja MODUŁ 
PODRZĘDNY w module ZWMA1 działa 60 sekund.

3. Modul ZWMA1 
nelze přidat jako 
PODŘÍZENÝ.

V přidávaném zařízení obnovte tovární nastavení. 
Ujistěte se, že proceduru provádíte v určeném 
časovém úseku. Funkce PODŘÍZENÝ MODUL 
funguje v modulu po dobu 60 sekund.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz sterować, 
jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania.

4. Problém s dosahem. Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete ovládat, 
správně připojeno ke zdroji napájení.

Producent 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 wg 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.
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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
Enter

NC 877

PROBLÉM PŘÍČINY/ ŘEŠENÍ

1. Nie można dodać
urządzenia.

- Przywróć dodawane urządzenie do ustawień
fabrycznych funkcją USUWANIE / RESET 
URZĄDZENIA. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje 
wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 
urządzeń.

1. Nelze přidat zařízení. V přidávaném zařízení obnovte tovární nastavení 
pomocí funkce ODSTRAŇOVÁNÍ/ RESETOVÁNÍ 
ZAŘÍZENÍ.
Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka 
netrvá déle než 60 sekund. 
K modulu lze přiřadit maximálně 231 zařízení.

2. Nie można usunąć
urządzenia z sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje 
wciśnięty na właściwym urządzeniu w czasie nie 
dłuższym niż 60 sekund.

2. Zařízení nelze 
odstranit ze sítě.

Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka 
probíhá na správném zařízení a netrvá déle než 60 
sekund.

3. Nie można dodać
modułu ZWMA1 jako 
PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. 
Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się
w określonym czasie. Funkcja MODUŁ 
PODRZĘDNY w module ZWMA1 działa 60 sekund.

3. Modul ZWMA1 
nelze přidat jako 
PODŘÍZENÝ.

V přidávaném zařízení obnovte tovární nastavení. 
Ujistěte se, že proceduru provádíte v určeném 
časovém úseku. Funkce PODŘÍZENÝ MODUL 
funguje v modulu po dobu 60 sekund.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz sterować, 
jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania.

4. Problém s dosahem. Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete ovládat, 
správně připojeno ke zdroji napájení.

Producent 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 wg 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.
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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 
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6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 877

PROBLÉM PŘÍČINY/ ŘEŠENÍ

1. Nie można dodać
urządzenia.

- Przywróć dodawane urządzenie do ustawień
fabrycznych funkcją USUWANIE / RESET 
URZĄDZENIA. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje 
wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 
urządzeń.

1. Nelze přidat zařízení. V přidávaném zařízení obnovte tovární nastavení 
pomocí funkce ODSTRAŇOVÁNÍ/ RESETOVÁNÍ 
ZAŘÍZENÍ.
Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka 
netrvá déle než 60 sekund. 
K modulu lze přiřadit maximálně 231 zařízení.

2. Nie można usunąć
urządzenia z sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje 
wciśnięty na właściwym urządzeniu w czasie nie 
dłuższym niż 60 sekund.

2. Zařízení nelze 
odstranit ze sítě.

Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka 
probíhá na správném zařízení a netrvá déle než 60 
sekund.

3. Nie można dodać
modułu ZWMA1 jako 
PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. 
Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się
w określonym czasie. Funkcja MODUŁ 
PODRZĘDNY w module ZWMA1 działa 60 sekund.

3. Modul ZWMA1 
nelze přidat jako 
PODŘÍZENÝ.

V přidávaném zařízení obnovte tovární nastavení. 
Ujistěte se, že proceduru provádíte v určeném 
časovém úseku. Funkce PODŘÍZENÝ MODUL 
funguje v modulu po dobu 60 sekund.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz sterować, 
jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania.

4. Problém s dosahem. Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete ovládat, 
správně připojeno ke zdroji napájení.

Producent 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 wg 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.
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<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 877

PROBLÉM PŘÍČINY/ ŘEŠENÍ

1. Nie można dodać
urządzenia.

- Przywróć dodawane urządzenie do ustawień
fabrycznych funkcją USUWANIE / RESET 
URZĄDZENIA. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje 
wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 
urządzeń.

1. Nelze přidat zařízení. V přidávaném zařízení obnovte tovární nastavení 
pomocí funkce ODSTRAŇOVÁNÍ/ RESETOVÁNÍ 
ZAŘÍZENÍ.
Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka 
netrvá déle než 60 sekund. 
K modulu lze přiřadit maximálně 231 zařízení.

2. Nie można usunąć
urządzenia z sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje 
wciśnięty na właściwym urządzeniu w czasie nie 
dłuższym niż 60 sekund.

2. Zařízení nelze 
odstranit ze sítě.

Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka 
probíhá na správném zařízení a netrvá déle než 60 
sekund.

3. Nie można dodać
modułu ZWMA1 jako 
PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. 
Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się
w określonym czasie. Funkcja MODUŁ 
PODRZĘDNY w module ZWMA1 działa 60 sekund.

3. Modul ZWMA1 
nelze přidat jako 
PODŘÍZENÝ.

V přidávaném zařízení obnovte tovární nastavení. 
Ujistěte se, že proceduru provádíte v určeném 
časovém úseku. Funkce PODŘÍZENÝ MODUL 
funguje v modulu po dobu 60 sekund.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz sterować, 
jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania.

4. Problém s dosahem. Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete ovládat, 
správně připojeno ke zdroji napájení.

Producent 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 wg 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
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE
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8
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PROBLEM PRZYCZYNY / ROZWIĄZANIA

5. Problem z zasięgiem.

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.
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