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ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

1

PL FR

INSTRUKCJA ORYGINALNA

Pilot Z-Wave

ZRG3 ZRG3

PRZYGOTOWANIE PILOTA 3 3

STEROWANIE 3 3

DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) 4 4

DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI 5 5

DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY 6 6

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 7 7

USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY 8 8

PRZYPISANIE ZRG3 JAKO PODRZĘDNY 9 9

RESETOWANIE PILOTA 10 10

WYMIANA BATERII 11 11

TRYB NASŁUCHIWANIA 12 12

INFORMACJE DODATKOWE 12 12

PROBLEMY 13 13

GWARANCJA 14 14

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 893

INSTRUCTION ORIGINALE

Telecommande 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.

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi les produits de la société FAKRO. 
Nous espérons qu'ils réponderont à vos attentes. Afin d'assurer leur bon 
fonctionnement, veuillez bien lire attentivement la présente Instruction Originale.

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

COMMANDE

AJOUTER D'UN ACCESSOIRE (DEMARRAGE RAPIDE)

ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU RÉSEAU 

ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU GROUPE

SUPPRESSION D’UN ACCESSOIRE DU RÉSEAU

SUPPRESSION D’UN ACCESSOIRE DU GROUPE

ATTRIBUTION ZRG3 COMME SECONDAIRE

REDÉMMARAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

ÉCHANGE DES PILES

MODE D’ÉCOUTE

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

PROBLÈMES

GARANTIE
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OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

BUDOWA PILOTA

Zawieszka pilota

Przycisk sterowania - GÓRA
Przycisk wyboru grupy lub funkcji programowania - LEWO
Przycisk zatrzymania, zatwierdzania - STOP
Przycisk wyboru grupy lub funkcji programowania - PRAWO
Przycisk sterowania – DÓŁ

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 893
DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

Pilot ZRG3 przeznaczony jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem sieci Z-Wave. Pilot umożliwia sterowanie 
maksymalnie 5 urządzeniami w każdej z 3 grup (łącznie 15 urządzeń). Aktualnie 
wybrana grupa oznaczona jest jedną z diod D1 lub D2 lub D3.
Pilot ZRG3 może pełnić rolę pilota NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

"La télécommande ZRG3 sert à commander à distance les accessoires 
compatibles avec le standard du réseau Z-Wave. La télécommande permet de 
commander au maximum 5 accessoires dans chaqu’un des 3 groupes (15 
accessoires au total). Le groupe actuel est indiqué avec une des diodes D1 ou 
D2 ou D3.
La télécommande ZRG3 peut jouer le rôle d’une télécommande PRINCIPALE 
et SECONDAIRE." 

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

La télécommande PRINCIPALE (PRIMARY) – sert à 
commander le groupe d’accessoires. Elle peut ajouter ou 
supprimer les accessoires. Un réseau peut recevoir seulement 1 
télécommande PRINCIPALE.  

La télécommande PRINCIPALE (PRIMARY) – sert à 
commander le groupe d’accessoires. Elle peut ajouter ou 
supprimer les accessoires. Un réseau peut recevoir seulement 1 
télécommande PRINCIPALE.  

Pilot PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do 
sterowania grupami urządzeń. W sieci może być wiele pilotów 
PODRZĘDNYCH.

La télécommande SECONDAIRES (SECONDARY) – sert 
uniquement à commander les groupes d’accessoires. Un seul 
réseau peut recevoir plusieurs télécommande SECONDAIRES.  

La télécommande SECONDAIRES (SECONDARY) – sert 
uniquement à commander les groupes d’accessoires. Un seul 
réseau peut recevoir plusieurs télécommande SECONDAIRES.  

PARAMÈTRES TECHNIQUES 

Zasilanie:
3V, 1xCR2450
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
0-40oC

Wymiary:
49/44/14 mm
Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość:
EU - 868,4 MHz; 

Alimentation:
3V, 1xCR2450
Portée:
jusqu’à 20m dans le bâtiment
Température de travail:
0-40°C

Dimensions:
49/44/14 mm
Protocole radio:
Z-Wave
Fréquences:
EU - 868,4 MHz; 

CONSTRUCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

Crochet de la télécommande  
D1, D2, D3 - Diody sygnalizujące wybraną grupę lub wybraną funkcję
programowania

D1, D2, D3 - Les diodes signalant un groupe choisi ou une fonction de 
programmation choisie 

Podświetlenie sygnalizuje status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii

La lumière signale l’état de programmation, une procédure correcte et l’état 
des piles
La touche boutton de commande - HAUT 
La touche boutton du choix d'un groupe ou d'une fonction de programmation - GAUCHE 
La touche boutton d’arrêt, de confirmation - ARRÊT
La touche boutton du choix d'un groupe ou d'une fonction de programmation - DROIT
La touche boutton de commande - BAS 
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NC 893
DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

Pilot ZRG3 przeznaczony jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem sieci Z-Wave. Pilot umożliwia sterowanie 
maksymalnie 5 urządzeniami w każdej z 3 grup (łącznie 15 urządzeń). Aktualnie 
wybrana grupa oznaczona jest jedną z diod D1 lub D2 lub D3.
Pilot ZRG3 może pełnić rolę pilota NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

"La télécommande ZRG3 sert à commander à distance les accessoires 
compatibles avec le standard du réseau Z-Wave. La télécommande permet de 
commander au maximum 5 accessoires dans chaqu’un des 3 groupes (15 
accessoires au total). Le groupe actuel est indiqué avec une des diodes D1 ou 
D2 ou D3.
La télécommande ZRG3 peut jouer le rôle d’une télécommande PRINCIPALE 
et SECONDAIRE." 

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

La télécommande PRINCIPALE (PRIMARY) – sert à 
commander le groupe d’accessoires. Elle peut ajouter ou 
supprimer les accessoires. Un réseau peut recevoir seulement 1 
télécommande PRINCIPALE.  

La télécommande PRINCIPALE (PRIMARY) – sert à 
commander le groupe d’accessoires. Elle peut ajouter ou 
supprimer les accessoires. Un réseau peut recevoir seulement 1 
télécommande PRINCIPALE.  

Pilot PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do 
sterowania grupami urządzeń. W sieci może być wiele pilotów 
PODRZĘDNYCH.

La télécommande SECONDAIRES (SECONDARY) – sert 
uniquement à commander les groupes d’accessoires. Un seul 
réseau peut recevoir plusieurs télécommande SECONDAIRES.  

La télécommande SECONDAIRES (SECONDARY) – sert 
uniquement à commander les groupes d’accessoires. Un seul 
réseau peut recevoir plusieurs télécommande SECONDAIRES.  

PARAMÈTRES TECHNIQUES 

Zasilanie:
3V, 1xCR2450
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
0-40oC

Wymiary:
49/44/14 mm
Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość:
EU - 868,4 MHz; 

Alimentation:
3V, 1xCR2450
Portée:
jusqu’à 20m dans le bâtiment
Température de travail:
0-40°C

Dimensions:
49/44/14 mm
Protocole radio:
Z-Wave
Fréquences:
EU - 868,4 MHz; 

CONSTRUCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

Crochet de la télécommande  
D1, D2, D3 - Diody sygnalizujące wybraną grupę lub wybraną funkcję
programowania

D1, D2, D3 - Les diodes signalant un groupe choisi ou une fonction de 
programmation choisie 

Podświetlenie sygnalizuje status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii

La lumière signale l’état de programmation, une procédure correcte et l’état 
des piles
La touche boutton de commande - HAUT 
La touche boutton du choix d'un groupe ou d'une fonction de programmation - GAUCHE 
La touche boutton d’arrêt, de confirmation - ARRÊT
La touche boutton du choix d'un groupe ou d'une fonction de programmation - DROIT
La touche boutton de commande - BAS 
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Przycisk sterowania - GÓRA
Przycisk wyboru grupy lub funkcji programowania - LEWO
Przycisk zatrzymania, zatwierdzania - STOP
Przycisk wyboru grupy lub funkcji programowania - PRAWO
Przycisk sterowania – DÓŁ

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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DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

Pilot ZRG3 przeznaczony jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem sieci Z-Wave. Pilot umożliwia sterowanie 
maksymalnie 5 urządzeniami w każdej z 3 grup (łącznie 15 urządzeń). Aktualnie 
wybrana grupa oznaczona jest jedną z diod D1 lub D2 lub D3.
Pilot ZRG3 może pełnić rolę pilota NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

"La télécommande ZRG3 sert à commander à distance les accessoires 
compatibles avec le standard du réseau Z-Wave. La télécommande permet de 
commander au maximum 5 accessoires dans chaqu’un des 3 groupes (15 
accessoires au total). Le groupe actuel est indiqué avec une des diodes D1 ou 
D2 ou D3.
La télécommande ZRG3 peut jouer le rôle d’une télécommande PRINCIPALE 
et SECONDAIRE." 

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

La télécommande PRINCIPALE (PRIMARY) – sert à 
commander le groupe d’accessoires. Elle peut ajouter ou 
supprimer les accessoires. Un réseau peut recevoir seulement 1 
télécommande PRINCIPALE.  

La télécommande PRINCIPALE (PRIMARY) – sert à 
commander le groupe d’accessoires. Elle peut ajouter ou 
supprimer les accessoires. Un réseau peut recevoir seulement 1 
télécommande PRINCIPALE.  

Pilot PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do 
sterowania grupami urządzeń. W sieci może być wiele pilotów 
PODRZĘDNYCH.

La télécommande SECONDAIRES (SECONDARY) – sert 
uniquement à commander les groupes d’accessoires. Un seul 
réseau peut recevoir plusieurs télécommande SECONDAIRES.  

La télécommande SECONDAIRES (SECONDARY) – sert 
uniquement à commander les groupes d’accessoires. Un seul 
réseau peut recevoir plusieurs télécommande SECONDAIRES.  
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3V, 1xCR2450
Zasięg:
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Protokół radiowy:
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Fréquences:
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D1, D2, D3 - Diody sygnalizujące wybraną grupę lub wybraną funkcję
programowania

D1, D2, D3 - Les diodes signalant un groupe choisi ou une fonction de 
programmation choisie 

Podświetlenie sygnalizuje status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii

La lumière signale l’état de programmation, une procédure correcte et l’état 
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La touche boutton de commande - HAUT 
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DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

Pilot ZRG3 przeznaczony jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem sieci Z-Wave. Pilot umożliwia sterowanie 
maksymalnie 5 urządzeniami w każdej z 3 grup (łącznie 15 urządzeń). Aktualnie 
wybrana grupa oznaczona jest jedną z diod D1 lub D2 lub D3.
Pilot ZRG3 może pełnić rolę pilota NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

"La télécommande ZRG3 sert à commander à distance les accessoires 
compatibles avec le standard du réseau Z-Wave. La télécommande permet de 
commander au maximum 5 accessoires dans chaqu’un des 3 groupes (15 
accessoires au total). Le groupe actuel est indiqué avec une des diodes D1 ou 
D2 ou D3.
La télécommande ZRG3 peut jouer le rôle d’une télécommande PRINCIPALE 
et SECONDAIRE." 

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

La télécommande PRINCIPALE (PRIMARY) – sert à 
commander le groupe d’accessoires. Elle peut ajouter ou 
supprimer les accessoires. Un réseau peut recevoir seulement 1 
télécommande PRINCIPALE.  

La télécommande PRINCIPALE (PRIMARY) – sert à 
commander le groupe d’accessoires. Elle peut ajouter ou 
supprimer les accessoires. Un réseau peut recevoir seulement 1 
télécommande PRINCIPALE.  

Pilot PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do 
sterowania grupami urządzeń. W sieci może być wiele pilotów 
PODRZĘDNYCH.

La télécommande SECONDAIRES (SECONDARY) – sert 
uniquement à commander les groupes d’accessoires. Un seul 
réseau peut recevoir plusieurs télécommande SECONDAIRES.  

La télécommande SECONDAIRES (SECONDARY) – sert 
uniquement à commander les groupes d’accessoires. Un seul 
réseau peut recevoir plusieurs télécommande SECONDAIRES.  

PARAMÈTRES TECHNIQUES 
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3V, 1xCR2450
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
0-40oC

Wymiary:
49/44/14 mm
Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość:
EU - 868,4 MHz; 

Alimentation:
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jusqu’à 20m dans le bâtiment
Température de travail:
0-40°C

Dimensions:
49/44/14 mm
Protocole radio:
Z-Wave
Fréquences:
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CONSTRUCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE 
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D1, D2, D3 - Diody sygnalizujące wybraną grupę lub wybraną funkcję
programowania

D1, D2, D3 - Les diodes signalant un groupe choisi ou une fonction de 
programmation choisie 

Podświetlenie sygnalizuje status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii

La lumière signale l’état de programmation, une procédure correcte et l’état 
des piles
La touche boutton de commande - HAUT 
La touche boutton du choix d'un groupe ou d'une fonction de programmation - GAUCHE 
La touche boutton d’arrêt, de confirmation - ARRÊT
La touche boutton du choix d'un groupe ou d'une fonction de programmation - DROIT
La touche boutton de commande - BAS 
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DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

Pilot ZRG3 przeznaczony jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem sieci Z-Wave. Pilot umożliwia sterowanie 
maksymalnie 5 urządzeniami w każdej z 3 grup (łącznie 15 urządzeń). Aktualnie 
wybrana grupa oznaczona jest jedną z diod D1 lub D2 lub D3.
Pilot ZRG3 może pełnić rolę pilota NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

"La télécommande ZRG3 sert à commander à distance les accessoires 
compatibles avec le standard du réseau Z-Wave. La télécommande permet de 
commander au maximum 5 accessoires dans chaqu’un des 3 groupes (15 
accessoires au total). Le groupe actuel est indiqué avec une des diodes D1 ou 
D2 ou D3.
La télécommande ZRG3 peut jouer le rôle d’une télécommande PRINCIPALE 
et SECONDAIRE." 

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

La télécommande PRINCIPALE (PRIMARY) – sert à 
commander le groupe d’accessoires. Elle peut ajouter ou 
supprimer les accessoires. Un réseau peut recevoir seulement 1 
télécommande PRINCIPALE.  

La télécommande PRINCIPALE (PRIMARY) – sert à 
commander le groupe d’accessoires. Elle peut ajouter ou 
supprimer les accessoires. Un réseau peut recevoir seulement 1 
télécommande PRINCIPALE.  

Pilot PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do 
sterowania grupami urządzeń. W sieci może być wiele pilotów 
PODRZĘDNYCH.

La télécommande SECONDAIRES (SECONDARY) – sert 
uniquement à commander les groupes d’accessoires. Un seul 
réseau peut recevoir plusieurs télécommande SECONDAIRES.  

La télécommande SECONDAIRES (SECONDARY) – sert 
uniquement à commander les groupes d’accessoires. Un seul 
réseau peut recevoir plusieurs télécommande SECONDAIRES.  

PARAMÈTRES TECHNIQUES 

Zasilanie:
3V, 1xCR2450
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
0-40oC

Wymiary:
49/44/14 mm
Protokół radiowy:
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Częstotliwość:
EU - 868,4 MHz; 

Alimentation:
3V, 1xCR2450
Portée:
jusqu’à 20m dans le bâtiment
Température de travail:
0-40°C

Dimensions:
49/44/14 mm
Protocole radio:
Z-Wave
Fréquences:
EU - 868,4 MHz; 

CONSTRUCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

Crochet de la télécommande  
D1, D2, D3 - Diody sygnalizujące wybraną grupę lub wybraną funkcję
programowania

D1, D2, D3 - Les diodes signalant un groupe choisi ou une fonction de 
programmation choisie 

Podświetlenie sygnalizuje status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii

La lumière signale l’état de programmation, une procédure correcte et l’état 
des piles
La touche boutton de commande - HAUT 
La touche boutton du choix d'un groupe ou d'une fonction de programmation - GAUCHE 
La touche boutton d’arrêt, de confirmation - ARRÊT
La touche boutton du choix d'un groupe ou d'une fonction de programmation - DROIT
La touche boutton de commande - BAS 

①
②

③

④
⑤
⑥
⑦
⑧



3

Arkusz3

Strona 3

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

3
PRZYGOTOWANIE PILOTA PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

WYBUDZANIE PILOTA

STEROWANIE COMMANDE

TRYBY STEROWANIA

STEROWANIE URZĄDZENIAMI

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”
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NC 893

Zanim zaczniesz używać pilot ZRG3 usuń folię
zabezpieczającą baterię przed rozładowaniem. 

Avant d’utiliser la télécommande ZRG3 il faut 
enlever le film de protection des piles contre le 
déchargement.   

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 
Pilot posiada zabezpieczenie przeciw przypadkowemu uruchomieniu urządzeń. 
Pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku pilota, powoduje jego wybudzenie. 
Ponowne naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje akcję. Pilot pozostaje 
aktywny przez 5 sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

La télécommande possède la protection contre une activation accidentelle des 
accessoires. 
Presser une fois une des touches bouttons pour activer la télécommande. Presser 
pour la deuxième fois une des touches bouttons pour provoquer une action. La 
télécommande reste active pendant 5 secondes à partir de la dernierère pression 
de n’importe quelle touche boutton. 

MODES DE COMMANDE 

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

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

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

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

COMMANDE D'ACCESSOIRES

W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami niezależnie, należy 
przyporządkować je do osobnych grup. Niezależnie można sterować
maksymalnie trzema urządzeniami.

Pour commander les accessoires indépendamment, il faut les attribuer aux 
groupes séparés. Il est possible de commander indépendamment au maximum 
trois accessoires. 

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę
(D1 lub D2 lub D3) 
którą chcesz sterować.

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE / 
DROIT choisir un 
groupe (D1 ou D2 ou 
D3) à commander. 

Avec les touches 
bouttons HAUT / BAS 
commander le groupe 
(les accessoires). 

Arrêter l’action avec la 
touche boutton ARRÊT. 
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Zanim zaczniesz używać pilot ZRG3 usuń folię
zabezpieczającą baterię przed rozładowaniem. 

Avant d’utiliser la télécommande ZRG3 il faut 
enlever le film de protection des piles contre le 
déchargement.   

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 
Pilot posiada zabezpieczenie przeciw przypadkowemu uruchomieniu urządzeń. 
Pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku pilota, powoduje jego wybudzenie. 
Ponowne naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje akcję. Pilot pozostaje 
aktywny przez 5 sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

La télécommande possède la protection contre une activation accidentelle des 
accessoires. 
Presser une fois une des touches bouttons pour activer la télécommande. Presser 
pour la deuxième fois une des touches bouttons pour provoquer une action. La 
télécommande reste active pendant 5 secondes à partir de la dernierère pression 
de n’importe quelle touche boutton. 

MODES DE COMMANDE 

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

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

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

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

COMMANDE D'ACCESSOIRES

W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami niezależnie, należy 
przyporządkować je do osobnych grup. Niezależnie można sterować
maksymalnie trzema urządzeniami.

Pour commander les accessoires indépendamment, il faut les attribuer aux 
groupes séparés. Il est possible de commander indépendamment au maximum 
trois accessoires. 

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę
(D1 lub D2 lub D3) 
którą chcesz sterować.

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE / 
DROIT choisir un 
groupe (D1 ou D2 ou 
D3) à commander. 

Avec les touches 
bouttons HAUT / BAS 
commander le groupe 
(les accessoires). 

Arrêter l’action avec la 
touche boutton ARRÊT. 
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NC 893

Zanim zaczniesz używać pilot ZRG3 usuń folię
zabezpieczającą baterię przed rozładowaniem. 

Avant d’utiliser la télécommande ZRG3 il faut 
enlever le film de protection des piles contre le 
déchargement.   

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 
Pilot posiada zabezpieczenie przeciw przypadkowemu uruchomieniu urządzeń. 
Pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku pilota, powoduje jego wybudzenie. 
Ponowne naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje akcję. Pilot pozostaje 
aktywny przez 5 sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

La télécommande possède la protection contre une activation accidentelle des 
accessoires. 
Presser une fois une des touches bouttons pour activer la télécommande. Presser 
pour la deuxième fois une des touches bouttons pour provoquer une action. La 
télécommande reste active pendant 5 secondes à partir de la dernierère pression 
de n’importe quelle touche boutton. 

MODES DE COMMANDE 

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

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

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

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

COMMANDE D'ACCESSOIRES

W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami niezależnie, należy 
przyporządkować je do osobnych grup. Niezależnie można sterować
maksymalnie trzema urządzeniami.

Pour commander les accessoires indépendamment, il faut les attribuer aux 
groupes séparés. Il est possible de commander indépendamment au maximum 
trois accessoires. 

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę
(D1 lub D2 lub D3) 
którą chcesz sterować.

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE / 
DROIT choisir un 
groupe (D1 ou D2 ou 
D3) à commander. 

Avec les touches 
bouttons HAUT / BAS 
commander le groupe 
(les accessoires). 

Arrêter l’action avec la 
touche boutton ARRÊT. 
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NC 893

Zanim zaczniesz używać pilot ZRG3 usuń folię
zabezpieczającą baterię przed rozładowaniem. 

Avant d’utiliser la télécommande ZRG3 il faut 
enlever le film de protection des piles contre le 
déchargement.   

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 
Pilot posiada zabezpieczenie przeciw przypadkowemu uruchomieniu urządzeń. 
Pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku pilota, powoduje jego wybudzenie. 
Ponowne naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje akcję. Pilot pozostaje 
aktywny przez 5 sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

La télécommande possède la protection contre une activation accidentelle des 
accessoires. 
Presser une fois une des touches bouttons pour activer la télécommande. Presser 
pour la deuxième fois une des touches bouttons pour provoquer une action. La 
télécommande reste active pendant 5 secondes à partir de la dernierère pression 
de n’importe quelle touche boutton. 

MODES DE COMMANDE 

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

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

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

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

COMMANDE D'ACCESSOIRES

W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami niezależnie, należy 
przyporządkować je do osobnych grup. Niezależnie można sterować
maksymalnie trzema urządzeniami.

Pour commander les accessoires indépendamment, il faut les attribuer aux 
groupes séparés. Il est possible de commander indépendamment au maximum 
trois accessoires. 

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę
(D1 lub D2 lub D3) 
którą chcesz sterować.

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE / 
DROIT choisir un 
groupe (D1 ou D2 ou 
D3) à commander. 

Avec les touches 
bouttons HAUT / BAS 
commander le groupe 
(les accessoires). 

Arrêter l’action avec la 
touche boutton ARRÊT. 
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Zanim zaczniesz używać pilot ZRG3 usuń folię
zabezpieczającą baterię przed rozładowaniem. 

Avant d’utiliser la télécommande ZRG3 il faut 
enlever le film de protection des piles contre le 
déchargement.   

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 
Pilot posiada zabezpieczenie przeciw przypadkowemu uruchomieniu urządzeń. 
Pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku pilota, powoduje jego wybudzenie. 
Ponowne naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje akcję. Pilot pozostaje 
aktywny przez 5 sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

La télécommande possède la protection contre une activation accidentelle des 
accessoires. 
Presser une fois une des touches bouttons pour activer la télécommande. Presser 
pour la deuxième fois une des touches bouttons pour provoquer une action. La 
télécommande reste active pendant 5 secondes à partir de la dernierère pression 
de n’importe quelle touche boutton. 

MODES DE COMMANDE 

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

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

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

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

COMMANDE D'ACCESSOIRES

W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami niezależnie, należy 
przyporządkować je do osobnych grup. Niezależnie można sterować
maksymalnie trzema urządzeniami.

Pour commander les accessoires indépendamment, il faut les attribuer aux 
groupes séparés. Il est possible de commander indépendamment au maximum 
trois accessoires. 

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę
(D1 lub D2 lub D3) 
którą chcesz sterować.

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE / 
DROIT choisir un 
groupe (D1 ou D2 ou 
D3) à commander. 

Avec les touches 
bouttons HAUT / BAS 
commander le groupe 
(les accessoires). 

Arrêter l’action avec la 
touche boutton ARRÊT. 
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Zanim zaczniesz używać pilot ZRG3 usuń folię
zabezpieczającą baterię przed rozładowaniem. 

Avant d’utiliser la télécommande ZRG3 il faut 
enlever le film de protection des piles contre le 
déchargement.   

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 
Pilot posiada zabezpieczenie przeciw przypadkowemu uruchomieniu urządzeń. 
Pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku pilota, powoduje jego wybudzenie. 
Ponowne naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje akcję. Pilot pozostaje 
aktywny przez 5 sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

La télécommande possède la protection contre une activation accidentelle des 
accessoires. 
Presser une fois une des touches bouttons pour activer la télécommande. Presser 
pour la deuxième fois une des touches bouttons pour provoquer une action. La 
télécommande reste active pendant 5 secondes à partir de la dernierère pression 
de n’importe quelle touche boutton. 

MODES DE COMMANDE 

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

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

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

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

COMMANDE D'ACCESSOIRES

W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami niezależnie, należy 
przyporządkować je do osobnych grup. Niezależnie można sterować
maksymalnie trzema urządzeniami.

Pour commander les accessoires indépendamment, il faut les attribuer aux 
groupes séparés. Il est possible de commander indépendamment au maximum 
trois accessoires. 

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę
(D1 lub D2 lub D3) 
którą chcesz sterować.

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE / 
DROIT choisir un 
groupe (D1 ou D2 ou 
D3) à commander. 

Avec les touches 
bouttons HAUT / BAS 
commander le groupe 
(les accessoires). 

Arrêter l’action avec la 
touche boutton ARRÊT. 
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zabezpieczającą baterię przed rozładowaniem. 

Avant d’utiliser la télécommande ZRG3 il faut 
enlever le film de protection des piles contre le 
déchargement.   

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 
Pilot posiada zabezpieczenie przeciw przypadkowemu uruchomieniu urządzeń. 
Pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku pilota, powoduje jego wybudzenie. 
Ponowne naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje akcję. Pilot pozostaje 
aktywny przez 5 sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

La télécommande possède la protection contre une activation accidentelle des 
accessoires. 
Presser une fois une des touches bouttons pour activer la télécommande. Presser 
pour la deuxième fois une des touches bouttons pour provoquer une action. La 
télécommande reste active pendant 5 secondes à partir de la dernierère pression 
de n’importe quelle touche boutton. 

MODES DE COMMANDE 

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

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
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positon finale.

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

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

COMMANDE D'ACCESSOIRES

W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami niezależnie, należy 
przyporządkować je do osobnych grup. Niezależnie można sterować
maksymalnie trzema urządzeniami.

Pour commander les accessoires indépendamment, il faut les attribuer aux 
groupes séparés. Il est possible de commander indépendamment au maximum 
trois accessoires. 

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę
(D1 lub D2 lub D3) 
którą chcesz sterować.

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE / 
DROIT choisir un 
groupe (D1 ou D2 ou 
D3) à commander. 

Avec les touches 
bouttons HAUT / BAS 
commander le groupe 
(les accessoires). 

Arrêter l’action avec la 
touche boutton ARRÊT. 
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zabezpieczającą baterię przed rozładowaniem. 

Avant d’utiliser la télécommande ZRG3 il faut 
enlever le film de protection des piles contre le 
déchargement.   

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 
Pilot posiada zabezpieczenie przeciw przypadkowemu uruchomieniu urządzeń. 
Pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku pilota, powoduje jego wybudzenie. 
Ponowne naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje akcję. Pilot pozostaje 
aktywny przez 5 sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

La télécommande possède la protection contre une activation accidentelle des 
accessoires. 
Presser une fois une des touches bouttons pour activer la télécommande. Presser 
pour la deuxième fois une des touches bouttons pour provoquer une action. La 
télécommande reste active pendant 5 secondes à partir de la dernierère pression 
de n’importe quelle touche boutton. 

MODES DE COMMANDE 

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

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

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

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

COMMANDE D'ACCESSOIRES

W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami niezależnie, należy 
przyporządkować je do osobnych grup. Niezależnie można sterować
maksymalnie trzema urządzeniami.

Pour commander les accessoires indépendamment, il faut les attribuer aux 
groupes séparés. Il est possible de commander indépendamment au maximum 
trois accessoires. 

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę
(D1 lub D2 lub D3) 
którą chcesz sterować.

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE / 
DROIT choisir un 
groupe (D1 ou D2 ou 
D3) à commander. 

Avec les touches 
bouttons HAUT / BAS 
commander le groupe 
(les accessoires). 

Arrêter l’action avec la 
touche boutton ARRÊT. 
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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

NC 893

Zanim zaczniesz używać pilot ZRG3 usuń folię
zabezpieczającą baterię przed rozładowaniem. 

Avant d’utiliser la télécommande ZRG3 il faut 
enlever le film de protection des piles contre le 
déchargement.   

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 
Pilot posiada zabezpieczenie przeciw przypadkowemu uruchomieniu urządzeń. 
Pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku pilota, powoduje jego wybudzenie. 
Ponowne naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje akcję. Pilot pozostaje 
aktywny przez 5 sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

La télécommande possède la protection contre une activation accidentelle des 
accessoires. 
Presser une fois une des touches bouttons pour activer la télécommande. Presser 
pour la deuxième fois une des touches bouttons pour provoquer une action. La 
télécommande reste active pendant 5 secondes à partir de la dernierère pression 
de n’importe quelle touche boutton. 

MODES DE COMMANDE 

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

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

Appuie COURT sur la touche 
boutton( moins de 0,5s) 
démarre l'action jusqu'à la 
positon finale.

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

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Appuie LONGUE sur la touche 
boutton( plus de 0,5s) démarre 
l'action jusqu'à la libération du 
boutton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

Appuie sur la touche boutton 
ARRET , arrêt l'action.

COMMANDE D'ACCESSOIRES

W przypadku gdy chcemy sterować urządzeniami niezależnie, należy 
przyporządkować je do osobnych grup. Niezależnie można sterować
maksymalnie trzema urządzeniami.

Pour commander les accessoires indépendamment, il faut les attribuer aux 
groupes séparés. Il est possible de commander indépendamment au maximum 
trois accessoires. 

Przyciskami LEWO / 
PRAWO wybierz grupę
(D1 lub D2 lub D3) 
którą chcesz sterować.

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE / 
DROIT choisir un 
groupe (D1 ou D2 ou 
D3) à commander. 

Avec les touches 
bouttons HAUT / BAS 
commander le groupe 
(les accessoires). 

Arrêter l’action avec la 
touche boutton ARRÊT. 
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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

NC 893

Funkcja pozwala dodać urządzenie do sieci Z-Wave, z jednoczesnym 
przypisywaniem go do wybranej grupy.

Cette fonction permet d’ajouter un accessoir au réseau Z-Wave, et en même 
temps de l’attribuer à un groupe choisi. 

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
grupę (D1 lub D2 lub D3), do której 
chcesz przypisać urządzenie.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir le groupe (D1 ou D2 
ou D3) auquel l’accessoire doit être 
attribué. 

Maintenir en même temps les touches 
bouttons HAUT et ARRET jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.  

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D1.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D1.

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
attribué dans un mode 
de programmation *1. 

W urządzeniach FAKRO tryb programowania osiąga się poprzez 
wciśnięcie przycisku programowania ,,P’’. Wprowadzanie w tryb 
programowania urządzeń innych producentów - patrz ich 
instrukcja. 

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation est obtenu 
par l'appuie de la touche boutton de programmation ,,P’’. 
L’introduction dans le mode de programmation des accessoires 
d’autres fabricants – consulter leur mode d’emploi. 

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation est obtenu 
par l'appuie de la touche boutton de programmation ,,P’’. 
L’introduction dans le mode de programmation des accessoires 
d’autres fabricants – consulter leur mode d’emploi. 

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D1 i ZIELONE podświetlenie 
świeci przez chwilę i gaśnie.

Błąd. Dioda D1 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1, 2 lub 3.

Une procédure correcte.
La diode D1 et la lumière VERTE 
s’allument un instant et puis 
s’éteignent.

Une erreur. La diode D1 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1, 2 ou 3. 
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NC 893

Funkcja pozwala dodać urządzenie do sieci Z-Wave, z jednoczesnym 
przypisywaniem go do wybranej grupy.

Cette fonction permet d’ajouter un accessoir au réseau Z-Wave, et en même 
temps de l’attribuer à un groupe choisi. 

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
grupę (D1 lub D2 lub D3), do której 
chcesz przypisać urządzenie.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir le groupe (D1 ou D2 
ou D3) auquel l’accessoire doit être 
attribué. 

Maintenir en même temps les touches 
bouttons HAUT et ARRET jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.  

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D1.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D1.

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
attribué dans un mode 
de programmation *1. 

W urządzeniach FAKRO tryb programowania osiąga się poprzez 
wciśnięcie przycisku programowania ,,P’’. Wprowadzanie w tryb 
programowania urządzeń innych producentów - patrz ich 
instrukcja. 

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation est obtenu 
par l'appuie de la touche boutton de programmation ,,P’’. 
L’introduction dans le mode de programmation des accessoires 
d’autres fabricants – consulter leur mode d’emploi. 

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation est obtenu 
par l'appuie de la touche boutton de programmation ,,P’’. 
L’introduction dans le mode de programmation des accessoires 
d’autres fabricants – consulter leur mode d’emploi. 

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D1 i ZIELONE podświetlenie 
świeci przez chwilę i gaśnie.

Błąd. Dioda D1 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1, 2 lub 3.

Une procédure correcte.
La diode D1 et la lumière VERTE 
s’allument un instant et puis 
s’éteignent.

Une erreur. La diode D1 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1, 2 ou 3. 
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NC 893

Funkcja pozwala dodać urządzenie do sieci Z-Wave, z jednoczesnym 
przypisywaniem go do wybranej grupy.

Cette fonction permet d’ajouter un accessoir au réseau Z-Wave, et en même 
temps de l’attribuer à un groupe choisi. 

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
grupę (D1 lub D2 lub D3), do której 
chcesz przypisać urządzenie.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir le groupe (D1 ou D2 
ou D3) auquel l’accessoire doit être 
attribué. 

Maintenir en même temps les touches 
bouttons HAUT et ARRET jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.  

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D1.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D1.

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
attribué dans un mode 
de programmation *1. 

W urządzeniach FAKRO tryb programowania osiąga się poprzez 
wciśnięcie przycisku programowania ,,P’’. Wprowadzanie w tryb 
programowania urządzeń innych producentów - patrz ich 
instrukcja. 

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation est obtenu 
par l'appuie de la touche boutton de programmation ,,P’’. 
L’introduction dans le mode de programmation des accessoires 
d’autres fabricants – consulter leur mode d’emploi. 

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation est obtenu 
par l'appuie de la touche boutton de programmation ,,P’’. 
L’introduction dans le mode de programmation des accessoires 
d’autres fabricants – consulter leur mode d’emploi. 

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D1 i ZIELONE podświetlenie 
świeci przez chwilę i gaśnie.

Błąd. Dioda D1 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1, 2 lub 3.

Une procédure correcte.
La diode D1 et la lumière VERTE 
s’allument un instant et puis 
s’éteignent.

Une erreur. La diode D1 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1, 2 ou 3. 
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2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki
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5. Przy wklejaniu używać funkcji 
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NC 893

Funkcja pozwala dodać urządzenie do sieci Z-Wave, z jednoczesnym 
przypisywaniem go do wybranej grupy.

Cette fonction permet d’ajouter un accessoir au réseau Z-Wave, et en même 
temps de l’attribuer à un groupe choisi. 

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
grupę (D1 lub D2 lub D3), do której 
chcesz przypisać urządzenie.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir le groupe (D1 ou D2 
ou D3) auquel l’accessoire doit être 
attribué. 

Maintenir en même temps les touches 
bouttons HAUT et ARRET jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.  

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D1.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D1.

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
attribué dans un mode 
de programmation *1. 

W urządzeniach FAKRO tryb programowania osiąga się poprzez 
wciśnięcie przycisku programowania ,,P’’. Wprowadzanie w tryb 
programowania urządzeń innych producentów - patrz ich 
instrukcja. 

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation est obtenu 
par l'appuie de la touche boutton de programmation ,,P’’. 
L’introduction dans le mode de programmation des accessoires 
d’autres fabricants – consulter leur mode d’emploi. 

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation est obtenu 
par l'appuie de la touche boutton de programmation ,,P’’. 
L’introduction dans le mode de programmation des accessoires 
d’autres fabricants – consulter leur mode d’emploi. 

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D1 i ZIELONE podświetlenie 
świeci przez chwilę i gaśnie.

Błąd. Dioda D1 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1, 2 lub 3.

Une procédure correcte.
La diode D1 et la lumière VERTE 
s’allument un instant et puis 
s’éteignent.

Une erreur. La diode D1 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1, 2 ou 3. 
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NC 893

Funkcja pozwala dodać urządzenie do sieci Z-Wave, z jednoczesnym 
przypisywaniem go do wybranej grupy.

Cette fonction permet d’ajouter un accessoir au réseau Z-Wave, et en même 
temps de l’attribuer à un groupe choisi. 

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
grupę (D1 lub D2 lub D3), do której 
chcesz przypisać urządzenie.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir le groupe (D1 ou D2 
ou D3) auquel l’accessoire doit être 
attribué. 

Maintenir en même temps les touches 
bouttons HAUT et ARRET jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.  

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D1.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D1.

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
attribué dans un mode 
de programmation *1. 

W urządzeniach FAKRO tryb programowania osiąga się poprzez 
wciśnięcie przycisku programowania ,,P’’. Wprowadzanie w tryb 
programowania urządzeń innych producentów - patrz ich 
instrukcja. 

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation est obtenu 
par l'appuie de la touche boutton de programmation ,,P’’. 
L’introduction dans le mode de programmation des accessoires 
d’autres fabricants – consulter leur mode d’emploi. 

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation est obtenu 
par l'appuie de la touche boutton de programmation ,,P’’. 
L’introduction dans le mode de programmation des accessoires 
d’autres fabricants – consulter leur mode d’emploi. 

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D1 i ZIELONE podświetlenie 
świeci przez chwilę i gaśnie.

Błąd. Dioda D1 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1, 2 lub 3.

Une procédure correcte.
La diode D1 et la lumière VERTE 
s’allument un instant et puis 
s’éteignent.

Une erreur. La diode D1 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1, 2 ou 3. 
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5
DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU RÉSEAU 

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

NC 893

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. Po 
przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 6). 
Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać również
kolejne piloty podrzędne.

Cette fonction permet d’ajouter des accessoirs au réseau sans les attribuer aux 
groupes. Une fois cette operation réalisée, il faut attribuer ces accessoires aux 
groupes (page 6). Avec la fonction AJOUTER UN ACCESSOIRE AU 
RÉSEAU il est possible d’ajouter également d’autres télécommandes 
secondaires. 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
diodę D3.

Maintenir en même temps les touches 
bouttons HAUT et ARRET jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.    

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode D3. 

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

Confirmer avec la touche boutton 
ARRÊT.  

Dans les 12 secondes introduire un 
accessoire attribué dans un mode de 
programmation *1 – la page 12. 

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PILOT PODRZĘDNY. Pilot ZRG3 - strona 9. Pilot innego typu - patrz jego 
instrukcja.

Afin d’ajouter une nouvelle télécommande et non un accessoire, il faut y activer 
la fonction TÉLÉCOMMANDE SECONDAIRE. La télécommande ZRG3 – la 
page 9. Pour les télécommandes d’autres types – voir leurs instructions.  

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D3 oraz ZIELONE 
podświetlenie świeci przez chwilę.

Błąd. Dioda D3 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1 lub 2.

Une procédure correcte.
La diode D3 et la lumière VERTE 
s’allument un instant.           

Une erreur. La diode D3 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1 ou 2.
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5
DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU RÉSEAU 

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

NC 893

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. Po 
przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 6). 
Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać również
kolejne piloty podrzędne.

Cette fonction permet d’ajouter des accessoirs au réseau sans les attribuer aux 
groupes. Une fois cette operation réalisée, il faut attribuer ces accessoires aux 
groupes (page 6). Avec la fonction AJOUTER UN ACCESSOIRE AU 
RÉSEAU il est possible d’ajouter également d’autres télécommandes 
secondaires. 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
diodę D3.

Maintenir en même temps les touches 
bouttons HAUT et ARRET jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.    

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode D3. 

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

Confirmer avec la touche boutton 
ARRÊT.  

Dans les 12 secondes introduire un 
accessoire attribué dans un mode de 
programmation *1 – la page 12. 

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PILOT PODRZĘDNY. Pilot ZRG3 - strona 9. Pilot innego typu - patrz jego 
instrukcja.

Afin d’ajouter une nouvelle télécommande et non un accessoire, il faut y activer 
la fonction TÉLÉCOMMANDE SECONDAIRE. La télécommande ZRG3 – la 
page 9. Pour les télécommandes d’autres types – voir leurs instructions.  

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D3 oraz ZIELONE 
podświetlenie świeci przez chwilę.

Błąd. Dioda D3 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1 lub 2.

Une procédure correcte.
La diode D3 et la lumière VERTE 
s’allument un instant.           

Une erreur. La diode D3 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1 ou 2.
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5
DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU RÉSEAU 

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

NC 893

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. Po 
przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 6). 
Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać również
kolejne piloty podrzędne.

Cette fonction permet d’ajouter des accessoirs au réseau sans les attribuer aux 
groupes. Une fois cette operation réalisée, il faut attribuer ces accessoires aux 
groupes (page 6). Avec la fonction AJOUTER UN ACCESSOIRE AU 
RÉSEAU il est possible d’ajouter également d’autres télécommandes 
secondaires. 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
diodę D3.

Maintenir en même temps les touches 
bouttons HAUT et ARRET jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.    

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode D3. 

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

Confirmer avec la touche boutton 
ARRÊT.  

Dans les 12 secondes introduire un 
accessoire attribué dans un mode de 
programmation *1 – la page 12. 

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PILOT PODRZĘDNY. Pilot ZRG3 - strona 9. Pilot innego typu - patrz jego 
instrukcja.

Afin d’ajouter une nouvelle télécommande et non un accessoire, il faut y activer 
la fonction TÉLÉCOMMANDE SECONDAIRE. La télécommande ZRG3 – la 
page 9. Pour les télécommandes d’autres types – voir leurs instructions.  

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D3 oraz ZIELONE 
podświetlenie świeci przez chwilę.

Błąd. Dioda D3 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1 lub 2.

Une procédure correcte.
La diode D3 et la lumière VERTE 
s’allument un instant.           

Une erreur. La diode D3 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1 ou 2.
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DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU RÉSEAU 

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

NC 893

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. Po 
przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 6). 
Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać również
kolejne piloty podrzędne.

Cette fonction permet d’ajouter des accessoirs au réseau sans les attribuer aux 
groupes. Une fois cette operation réalisée, il faut attribuer ces accessoires aux 
groupes (page 6). Avec la fonction AJOUTER UN ACCESSOIRE AU 
RÉSEAU il est possible d’ajouter également d’autres télécommandes 
secondaires. 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
diodę D3.

Maintenir en même temps les touches 
bouttons HAUT et ARRET jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.    

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode D3. 

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

Confirmer avec la touche boutton 
ARRÊT.  

Dans les 12 secondes introduire un 
accessoire attribué dans un mode de 
programmation *1 – la page 12. 

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PILOT PODRZĘDNY. Pilot ZRG3 - strona 9. Pilot innego typu - patrz jego 
instrukcja.

Afin d’ajouter une nouvelle télécommande et non un accessoire, il faut y activer 
la fonction TÉLÉCOMMANDE SECONDAIRE. La télécommande ZRG3 – la 
page 9. Pour les télécommandes d’autres types – voir leurs instructions.  

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D3 oraz ZIELONE 
podświetlenie świeci przez chwilę.

Błąd. Dioda D3 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1 lub 2.

Une procédure correcte.
La diode D3 et la lumière VERTE 
s’allument un instant.           

Une erreur. La diode D3 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1 ou 2.
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DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU RÉSEAU 

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

NC 893

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. Po 
przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 6). 
Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać również
kolejne piloty podrzędne.

Cette fonction permet d’ajouter des accessoirs au réseau sans les attribuer aux 
groupes. Une fois cette operation réalisée, il faut attribuer ces accessoires aux 
groupes (page 6). Avec la fonction AJOUTER UN ACCESSOIRE AU 
RÉSEAU il est possible d’ajouter également d’autres télécommandes 
secondaires. 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
diodę D3.

Maintenir en même temps les touches 
bouttons HAUT et ARRET jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.    

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode D3. 

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

Confirmer avec la touche boutton 
ARRÊT.  

Dans les 12 secondes introduire un 
accessoire attribué dans un mode de 
programmation *1 – la page 12. 

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PILOT PODRZĘDNY. Pilot ZRG3 - strona 9. Pilot innego typu - patrz jego 
instrukcja.

Afin d’ajouter une nouvelle télécommande et non un accessoire, il faut y activer 
la fonction TÉLÉCOMMANDE SECONDAIRE. La télécommande ZRG3 – la 
page 9. Pour les télécommandes d’autres types – voir leurs instructions.  

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D3 oraz ZIELONE 
podświetlenie świeci przez chwilę.

Błąd. Dioda D3 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1 lub 2.

Une procédure correcte.
La diode D3 et la lumière VERTE 
s’allument un instant.           

Une erreur. La diode D3 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1 ou 2.
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DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU GROUPE

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 893

Funkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 3 grup. Do każdej z grup 
można dodać maksymalnie 5 urządzeń.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej 
dodane do sieci.

Cette fonction permet d’ajouter un accessoire aux 3 groupes au maximum. 
Chaqu’une des groupes peut recevoir au maximum 5 accessoires.
Le groupe peut recevoir seulement ces accessoires qui viennent d’être attribués 
au réseau.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
grupę (D1 lub D2 lub D3), do której 
chcesz przypisać urządzenie.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir le groupe (D1 ou D2 
ou D3) auquel l’accessoire doit être 
attribué.    

Maintenir en même temps les touches 
bouttons HAUT et ARRET jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D2.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D2.   

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 
   

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
attribué dans un mode 
de programmation *1 – 
la page 12.   

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D2 i ZIELONE podświetlenie 
świeci przez chwilę i gaśnie.

Błąd. Dioda D2 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1 lub 3.

Une procédure correcte.
La diode D2 et la lumière VERTE 
s’allument un instant et s’éteint. 

Une erreur. La diode D2 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1 ou 3.
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DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU GROUPE

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 893

Funkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 3 grup. Do każdej z grup 
można dodać maksymalnie 5 urządzeń.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej 
dodane do sieci.

Cette fonction permet d’ajouter un accessoire aux 3 groupes au maximum. 
Chaqu’une des groupes peut recevoir au maximum 5 accessoires.
Le groupe peut recevoir seulement ces accessoires qui viennent d’être attribués 
au réseau.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
grupę (D1 lub D2 lub D3), do której 
chcesz przypisać urządzenie.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir le groupe (D1 ou D2 
ou D3) auquel l’accessoire doit être 
attribué.    

Maintenir en même temps les touches 
bouttons HAUT et ARRET jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D2.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D2.   

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 
   

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
attribué dans un mode 
de programmation *1 – 
la page 12.   

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D2 i ZIELONE podświetlenie 
świeci przez chwilę i gaśnie.

Błąd. Dioda D2 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1 lub 3.

Une procédure correcte.
La diode D2 et la lumière VERTE 
s’allument un instant et s’éteint. 

Une erreur. La diode D2 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1 ou 3.
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Strona 6

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

6
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU GROUPE

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 893

Funkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 3 grup. Do każdej z grup 
można dodać maksymalnie 5 urządzeń.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej 
dodane do sieci.

Cette fonction permet d’ajouter un accessoire aux 3 groupes au maximum. 
Chaqu’une des groupes peut recevoir au maximum 5 accessoires.
Le groupe peut recevoir seulement ces accessoires qui viennent d’être attribués 
au réseau.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
grupę (D1 lub D2 lub D3), do której 
chcesz przypisać urządzenie.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir le groupe (D1 ou D2 
ou D3) auquel l’accessoire doit être 
attribué.    

Maintenir en même temps les touches 
bouttons HAUT et ARRET jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D2.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D2.   

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 
   

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
attribué dans un mode 
de programmation *1 – 
la page 12.   

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D2 i ZIELONE podświetlenie 
świeci przez chwilę i gaśnie.

Błąd. Dioda D2 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1 lub 3.

Une procédure correcte.
La diode D2 et la lumière VERTE 
s’allument un instant et s’éteint. 

Une erreur. La diode D2 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1 ou 3.
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6
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU GROUPE

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 893

Funkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 3 grup. Do każdej z grup 
można dodać maksymalnie 5 urządzeń.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej 
dodane do sieci.

Cette fonction permet d’ajouter un accessoire aux 3 groupes au maximum. 
Chaqu’une des groupes peut recevoir au maximum 5 accessoires.
Le groupe peut recevoir seulement ces accessoires qui viennent d’être attribués 
au réseau.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
grupę (D1 lub D2 lub D3), do której 
chcesz przypisać urządzenie.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir le groupe (D1 ou D2 
ou D3) auquel l’accessoire doit être 
attribué.    

Maintenir en même temps les touches 
bouttons HAUT et ARRET jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D2.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D2.   

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 
   

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
attribué dans un mode 
de programmation *1 – 
la page 12.   

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D2 i ZIELONE podświetlenie 
świeci przez chwilę i gaśnie.

Błąd. Dioda D2 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1 lub 3.

Une procédure correcte.
La diode D2 et la lumière VERTE 
s’allument un instant et s’éteint. 

Une erreur. La diode D2 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1 ou 3.



7

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

7
USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI SUPPRESSION D’UN ACCESSOIRE DU RÉSEAU

Urządzenia można usuwać z sieci Z-Wave tylko pilotami NADRZĘDNYMI.

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 893

L’accessoire peut être supprimé du réseau Z-Wave uniquement avec des 
télécommandes PRINCIPALES. 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski DÓŁ i STOP do momentu aż zaświeci się
CZERWONE podświetlenie i dioda D1 zacznie migać.

Maintenir en même temps les touches bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière ROUGE s’allume et la diode D1 commence à clignoter.       

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D3.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

W ciągu 12 sekund 
wprowadź usuwane 
urządzenie w tryb 
programowania*1 - 
strona 13.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D3.   

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 
   

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
supprimé dans un mode 
de programmation *1 – 
la page 13.      

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D3 świeci przez chwilę. 
CZERWONE podświetlenie zmienia 
się na ZIELONE a następnie gaśnie.

Błąd. Dioda D3 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1 lub 4.

Une procédure correcte. La diode D3 
s’allument un instant. La lumière 
ROUGE devient VERTE et ensuite 
elle s’éteint. 

Une erreur. La diode D3 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1 ou 4. 
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USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI SUPPRESSION D’UN ACCESSOIRE DU RÉSEAU

Urządzenia można usuwać z sieci Z-Wave tylko pilotami NADRZĘDNYMI.

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 893

L’accessoire peut être supprimé du réseau Z-Wave uniquement avec des 
télécommandes PRINCIPALES. 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski DÓŁ i STOP do momentu aż zaświeci się
CZERWONE podświetlenie i dioda D1 zacznie migać.

Maintenir en même temps les touches bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière ROUGE s’allume et la diode D1 commence à clignoter.       

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D3.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

W ciągu 12 sekund 
wprowadź usuwane 
urządzenie w tryb 
programowania*1 - 
strona 13.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D3.   

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 
   

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
supprimé dans un mode 
de programmation *1 – 
la page 13.      

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D3 świeci przez chwilę. 
CZERWONE podświetlenie zmienia 
się na ZIELONE a następnie gaśnie.

Błąd. Dioda D3 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1 lub 4.

Une procédure correcte. La diode D3 
s’allument un instant. La lumière 
ROUGE devient VERTE et ensuite 
elle s’éteint. 

Une erreur. La diode D3 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1 ou 4. 
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7
USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI SUPPRESSION D’UN ACCESSOIRE DU RÉSEAU

Urządzenia można usuwać z sieci Z-Wave tylko pilotami NADRZĘDNYMI.

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 893

L’accessoire peut être supprimé du réseau Z-Wave uniquement avec des 
télécommandes PRINCIPALES. 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski DÓŁ i STOP do momentu aż zaświeci się
CZERWONE podświetlenie i dioda D1 zacznie migać.

Maintenir en même temps les touches bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière ROUGE s’allume et la diode D1 commence à clignoter.       

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D3.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

W ciągu 12 sekund 
wprowadź usuwane 
urządzenie w tryb 
programowania*1 - 
strona 13.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D3.   

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 
   

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
supprimé dans un mode 
de programmation *1 – 
la page 13.      

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D3 świeci przez chwilę. 
CZERWONE podświetlenie zmienia 
się na ZIELONE a następnie gaśnie.

Błąd. Dioda D3 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1 lub 4.

Une procédure correcte. La diode D3 
s’allument un instant. La lumière 
ROUGE devient VERTE et ensuite 
elle s’éteint. 

Une erreur. La diode D3 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1 ou 4. 
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7
USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI SUPPRESSION D’UN ACCESSOIRE DU RÉSEAU

Urządzenia można usuwać z sieci Z-Wave tylko pilotami NADRZĘDNYMI.

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 893

L’accessoire peut être supprimé du réseau Z-Wave uniquement avec des 
télécommandes PRINCIPALES. 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski DÓŁ i STOP do momentu aż zaświeci się
CZERWONE podświetlenie i dioda D1 zacznie migać.

Maintenir en même temps les touches bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière ROUGE s’allume et la diode D1 commence à clignoter.       

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D3.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

W ciągu 12 sekund 
wprowadź usuwane 
urządzenie w tryb 
programowania*1 - 
strona 13.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D3.   

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 
   

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
supprimé dans un mode 
de programmation *1 – 
la page 13.      

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D3 świeci przez chwilę. 
CZERWONE podświetlenie zmienia 
się na ZIELONE a następnie gaśnie.

Błąd. Dioda D3 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1 lub 4.

Une procédure correcte. La diode D3 
s’allument un instant. La lumière 
ROUGE devient VERTE et ensuite 
elle s’éteint. 

Une erreur. La diode D3 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1 ou 4. 
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USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY SUPPRESSION D’UN ACCESSOIRE DU GROUPE

DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY - strona 6.

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 893

Funkcja 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.

Cette fonction permet de supprimer un accessoire du groupe sans le supprimer 
du réseau Z‑Wave. L’accessoire peut être de nouveau attribuer au groupe d’une 
télécommande voulue qui se trouve dans le même réseau. 

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
grupę (D1 lub D2 lub D3), z  której 
chcesz usunąć urządzenie.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż zaświeci 
się CZERWONE podświetlenie i dioda 
D1 zacznie migać.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir le groupe (D1 ou D2 
ou D3) duquel l’accessoire doit être 
supprimé.    

Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière ROUGE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D2.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

W ciągu 12 sekund 
wprowadź usuwane z 
grupy urządzenie w tryb 
programowania*1 - 
strona 12.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D2.    

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 
    

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
supprimé dans un mode 
de programmation *1 – 
la page 12.   

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D2 świeci przez chwilę. 
CZERWONE podświetlenie zmienia 
się na ZIELONE a następnie gaśnie.

Błąd. Dioda D2 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1.

Une procédure correcte.
La diode D2 s'allume un instant. La 
lumière ROUGE devient VERTE et 
ensuite elle s’éteint. 

Une erreur. La diode D2 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1. 

ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU GROUPE - la page 6. 
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USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY SUPPRESSION D’UN ACCESSOIRE DU GROUPE

DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY - strona 6.

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 893

Funkcja 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.

Cette fonction permet de supprimer un accessoire du groupe sans le supprimer 
du réseau Z‑Wave. L’accessoire peut être de nouveau attribuer au groupe d’une 
télécommande voulue qui se trouve dans le même réseau. 

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
grupę (D1 lub D2 lub D3), z  której 
chcesz usunąć urządzenie.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż zaświeci 
się CZERWONE podświetlenie i dioda 
D1 zacznie migać.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir le groupe (D1 ou D2 
ou D3) duquel l’accessoire doit être 
supprimé.    

Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière ROUGE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D2.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

W ciągu 12 sekund 
wprowadź usuwane z 
grupy urządzenie w tryb 
programowania*1 - 
strona 12.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D2.    

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 
    

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
supprimé dans un mode 
de programmation *1 – 
la page 12.   

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D2 świeci przez chwilę. 
CZERWONE podświetlenie zmienia 
się na ZIELONE a następnie gaśnie.

Błąd. Dioda D2 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1.

Une procédure correcte.
La diode D2 s'allume un instant. La 
lumière ROUGE devient VERTE et 
ensuite elle s’éteint. 

Une erreur. La diode D2 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1. 

ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU GROUPE - la page 6. 
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USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY SUPPRESSION D’UN ACCESSOIRE DU GROUPE

DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY - strona 6.

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 893

Funkcja 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.

Cette fonction permet de supprimer un accessoire du groupe sans le supprimer 
du réseau Z‑Wave. L’accessoire peut être de nouveau attribuer au groupe d’une 
télécommande voulue qui se trouve dans le même réseau. 

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
grupę (D1 lub D2 lub D3), z  której 
chcesz usunąć urządzenie.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż zaświeci 
się CZERWONE podświetlenie i dioda 
D1 zacznie migać.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir le groupe (D1 ou D2 
ou D3) duquel l’accessoire doit être 
supprimé.    

Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière ROUGE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D2.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

W ciągu 12 sekund 
wprowadź usuwane z 
grupy urządzenie w tryb 
programowania*1 - 
strona 12.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D2.    

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 
    

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
supprimé dans un mode 
de programmation *1 – 
la page 12.   

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D2 świeci przez chwilę. 
CZERWONE podświetlenie zmienia 
się na ZIELONE a następnie gaśnie.

Błąd. Dioda D2 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1.

Une procédure correcte.
La diode D2 s'allume un instant. La 
lumière ROUGE devient VERTE et 
ensuite elle s’éteint. 

Une erreur. La diode D2 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1. 

ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU GROUPE - la page 6. 
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supprimé dans un mode 
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la page 12.   

Prawidłowo wykonana procedura.
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CZERWONE podświetlenie zmienia 
się na ZIELONE a następnie gaśnie.

Błąd. Dioda D2 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1.

Une procédure correcte.
La diode D2 s'allume un instant. La 
lumière ROUGE devient VERTE et 
ensuite elle s’éteint. 

Une erreur. La diode D2 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
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page 13, le point 1. 
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Funkcja 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.

Cette fonction permet de supprimer un accessoire du groupe sans le supprimer 
du réseau Z‑Wave. L’accessoire peut être de nouveau attribuer au groupe d’une 
télécommande voulue qui se trouve dans le même réseau. 

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
grupę (D1 lub D2 lub D3), z  której 
chcesz usunąć urządzenie.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż zaświeci 
się CZERWONE podświetlenie i dioda 
D1 zacznie migać.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir le groupe (D1 ou D2 
ou D3) duquel l’accessoire doit être 
supprimé.    

Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière ROUGE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D2.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

W ciągu 12 sekund 
wprowadź usuwane z 
grupy urządzenie w tryb 
programowania*1 - 
strona 12.

Avec les touches 
bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode 
D2.    

Confirmer avec la 
touche boutton ARRÊT. 
    

Dans les 12 secondes 
introduire un accessoire 
supprimé dans un mode 
de programmation *1 – 
la page 12.   

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D2 świeci przez chwilę. 
CZERWONE podświetlenie zmienia 
się na ZIELONE a następnie gaśnie.

Błąd. Dioda D2 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 13, punkt 1.

Une procédure correcte.
La diode D2 s'allume un instant. La 
lumière ROUGE devient VERTE et 
ensuite elle s’éteint. 

Une erreur. La diode D2 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 13, le point 1. 

ATTRIBUTION D’UN ACCESSOIRE AU GROUPE - la page 6. 
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PRZYPISANIE ZRG3 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRG3 COMME SECONDAIRE

PODRZĘDNY

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

NC 893

Dzięki dodaniu kolejnego pilota do wspólnej sieci Z-Wave, możemy sterować
tymi samymi urządzeniami z różnych kontrolerów. Kontrolery mogą być
dowolnego typu, np. pilot, moduł, gateway Z-Wave. Aby pilot PODRZĘDNY 
mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 6).

Grâce à l’attribution d’une télécommande suivante au réseau commun Z-Wave, 
il est possible de commander les mêmes accessoires avec des contrôleurs 
différents. Ces contrôleurs peuvent être d’un type voulu, par ex. une 
télécommande, un module, un gateway Z-Wave. Pour qu’une télécommande 
puisse commander les accessoires, il faut les attribuer à un groupe choisi (la 
page 6).

SECONDAIRE

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż zaświeci 
się CZERWONE podświetlenie i dioda 
D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
diodę D1.

Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière ROUGE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.        

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode D1.

Confirmer avec la touche boutton ARRÊT.     

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI.
Pilot ZRG3 - strona 5.
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Dans les 12 secondes activer sur la télécommande PRINCIPALE la fonction 
ATTRIBUER AU RÉSEAU. La télécommande ZRG3 - la page 5. Pour d’autres 
types de télécommandes – voir leurs instructions.

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D1 i ZIELONE podświetlenie 
świeci przez chwilę i gaśnie.

Błąd. Dioda D1 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 14, punkt 1 lub 5.

Une procédure correcte. La diode D1 
et la lumière VERTE s'allument un 
instant et ensuite elles s’éteignent.  

Une erreur. La diode D1 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 14, le point 1 ou 5.    
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PRZYPISANIE ZRG3 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRG3 COMME SECONDAIRE

PODRZĘDNY

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

NC 893

Dzięki dodaniu kolejnego pilota do wspólnej sieci Z-Wave, możemy sterować
tymi samymi urządzeniami z różnych kontrolerów. Kontrolery mogą być
dowolnego typu, np. pilot, moduł, gateway Z-Wave. Aby pilot PODRZĘDNY 
mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 6).

Grâce à l’attribution d’une télécommande suivante au réseau commun Z-Wave, 
il est possible de commander les mêmes accessoires avec des contrôleurs 
différents. Ces contrôleurs peuvent être d’un type voulu, par ex. une 
télécommande, un module, un gateway Z-Wave. Pour qu’une télécommande 
puisse commander les accessoires, il faut les attribuer à un groupe choisi (la 
page 6).

SECONDAIRE

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż zaświeci 
się CZERWONE podświetlenie i dioda 
D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
diodę D1.

Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière ROUGE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.        

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode D1.

Confirmer avec la touche boutton ARRÊT.     

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI.
Pilot ZRG3 - strona 5.
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Dans les 12 secondes activer sur la télécommande PRINCIPALE la fonction 
ATTRIBUER AU RÉSEAU. La télécommande ZRG3 - la page 5. Pour d’autres 
types de télécommandes – voir leurs instructions.

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D1 i ZIELONE podświetlenie 
świeci przez chwilę i gaśnie.

Błąd. Dioda D1 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 14, punkt 1 lub 5.

Une procédure correcte. La diode D1 
et la lumière VERTE s'allument un 
instant et ensuite elles s’éteignent.  

Une erreur. La diode D1 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 14, le point 1 ou 5.    
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NC 893

Dzięki dodaniu kolejnego pilota do wspólnej sieci Z-Wave, możemy sterować
tymi samymi urządzeniami z różnych kontrolerów. Kontrolery mogą być
dowolnego typu, np. pilot, moduł, gateway Z-Wave. Aby pilot PODRZĘDNY 
mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 6).

Grâce à l’attribution d’une télécommande suivante au réseau commun Z-Wave, 
il est possible de commander les mêmes accessoires avec des contrôleurs 
différents. Ces contrôleurs peuvent être d’un type voulu, par ex. une 
télécommande, un module, un gateway Z-Wave. Pour qu’une télécommande 
puisse commander les accessoires, il faut les attribuer à un groupe choisi (la 
page 6).

SECONDAIRE

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż zaświeci 
się CZERWONE podświetlenie i dioda 
D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
diodę D1.

Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière ROUGE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.        

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode D1.

Confirmer avec la touche boutton ARRÊT.     

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI.
Pilot ZRG3 - strona 5.
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Dans les 12 secondes activer sur la télécommande PRINCIPALE la fonction 
ATTRIBUER AU RÉSEAU. La télécommande ZRG3 - la page 5. Pour d’autres 
types de télécommandes – voir leurs instructions.

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D1 i ZIELONE podświetlenie 
świeci przez chwilę i gaśnie.

Błąd. Dioda D1 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 14, punkt 1 lub 5.

Une procédure correcte. La diode D1 
et la lumière VERTE s'allument un 
instant et ensuite elles s’éteignent.  

Une erreur. La diode D1 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 14, le point 1 ou 5.    
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NC 893

Dzięki dodaniu kolejnego pilota do wspólnej sieci Z-Wave, możemy sterować
tymi samymi urządzeniami z różnych kontrolerów. Kontrolery mogą być
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différents. Ces contrôleurs peuvent être d’un type voulu, par ex. une 
télécommande, un module, un gateway Z-Wave. Pour qu’une télécommande 
puisse commander les accessoires, il faut les attribuer à un groupe choisi (la 
page 6).
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DÓŁ i STOP do momentu aż zaświeci 
się CZERWONE podświetlenie i dioda 
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diode D1 commence à clignoter.        

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir la diode D1.

Confirmer avec la touche boutton ARRÊT.     

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI.
Pilot ZRG3 - strona 5.
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Dans les 12 secondes activer sur la télécommande PRINCIPALE la fonction 
ATTRIBUER AU RÉSEAU. La télécommande ZRG3 - la page 5. Pour d’autres 
types de télécommandes – voir leurs instructions.

Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D1 i ZIELONE podświetlenie 
świeci przez chwilę i gaśnie.

Błąd. Dioda D1 gaśnie, a 
CZERWONE podświetlenie miga 3 
razy. Ponów procedurę lub patrz 
strona 14, punkt 1 lub 5.

Une procédure correcte. La diode D1 
et la lumière VERTE s'allument un 
instant et ensuite elles s’éteignent.  

Une erreur. La diode D1 s’éteignt et la 
lumière ROUGE clignote 3 fois. 
Répéter la procédure ou consulter la 
page 14, le point 1 ou 5.    
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PRZYPISANIE ZRG3 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRG3 COMME SECONDAIRE

PODRZĘDNY

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

NC 893
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dowolnego typu, np. pilot, moduł, gateway Z-Wave. Aby pilot PODRZĘDNY 
mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 6).
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différents. Ces contrôleurs peuvent être d’un type voulu, par ex. une 
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RESETOWANIE PILOTA REDÉMMARAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

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

NC 893

RESETOWANIE PILOTA NADRZĘDNEGO – Usuwa wszystkie informacje o 
sieci, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po usunięciu 
wszystkich urządzeń (strona 7) oraz ponownym ich dodaniu (strona 4 lub 5 i 6).
RESETOWANIE PILOTA PODRZĘDNEGO – Usuwa wszystkie informacje o 
sieci, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po ponownym 
dodaniu pilota podrzędnego (strona 9) oraz dodaniu urządzeń do grup (strona 
6).

REDÉMMARAGE  DE LA TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE – annule 
toutes les informations sur le réseau, les groupes, etc. La commande des 
accessoires est possible seulement lorsque tous les accessoires sont supprimés 
(la page 7) et de nouveau attribués (la page 4 ou 5 et 6).
REDÉMMARAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE SECONDAIRE – annule 
toutes les informations sur le réseau, les groupes, etc. La commande des 
accessoires est possible seulement lorsque la télécommande secondaire est de 
nouveau attribuée (la page 9) ainsi que les accessoires à leurs groupes (la page 
6).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski DÓŁ i STOP do momentu aż zaświeci się
CZERWONE podświetlenie i dioda D1 zacznie migać.

Maintenir en même temps les touches bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière ROUGE s’allume et la diode D1 commence à clignoter.       

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
wszystkie diody D1,D2,D3.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir toutes les diodes D1, 
D2, D3. 

Confirmer avec la touche boutton 
ARRÊT.     

Prawidłowo wykonana procedura.
CZERWONE podświetlenie zmienia się na ZIELONE a następnie gaśnie.

Une procédure correcte. La lumière ROUGE devient VERTE et elle s’éteint.  
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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

NC 893

RESETOWANIE PILOTA NADRZĘDNEGO – Usuwa wszystkie informacje o 
sieci, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po usunięciu 
wszystkich urządzeń (strona 7) oraz ponownym ich dodaniu (strona 4 lub 5 i 6).
RESETOWANIE PILOTA PODRZĘDNEGO – Usuwa wszystkie informacje o 
sieci, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po ponownym 
dodaniu pilota podrzędnego (strona 9) oraz dodaniu urządzeń do grup (strona 
6).

REDÉMMARAGE  DE LA TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE – annule 
toutes les informations sur le réseau, les groupes, etc. La commande des 
accessoires est possible seulement lorsque tous les accessoires sont supprimés 
(la page 7) et de nouveau attribués (la page 4 ou 5 et 6).
REDÉMMARAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE SECONDAIRE – annule 
toutes les informations sur le réseau, les groupes, etc. La commande des 
accessoires est possible seulement lorsque la télécommande secondaire est de 
nouveau attribuée (la page 9) ainsi que les accessoires à leurs groupes (la page 
6).

Przytrzymaj jednocześnie przyciski DÓŁ i STOP do momentu aż zaświeci się
CZERWONE podświetlenie i dioda D1 zacznie migać.

Maintenir en même temps les touches bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière ROUGE s’allume et la diode D1 commence à clignoter.       

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
wszystkie diody D1,D2,D3.

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir toutes les diodes D1, 
D2, D3. 

Confirmer avec la touche boutton 
ARRÊT.     

Prawidłowo wykonana procedura.
CZERWONE podświetlenie zmienia się na ZIELONE a następnie gaśnie.

Une procédure correcte. La lumière ROUGE devient VERTE et elle s’éteint.  
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WYMIANA BATERII ÉCHANGE DES PILES

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 893
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TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D’ÉCOUTE

W ciągu 12 sekund, z poziomu innego pilota, uruchom żądaną funkcję.

INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

POZIOM BATERII

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 893

FUNKCJA ZAAWANSOWANA. Pilot wprowadzony w tryb 
nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację z poziomu innego 
kontrolera przypisanego do tej samej sieci, na przykład Gateway Z-
Wave.

FONCTION AVANCÉE. La télécommande activée dans un mode 
d’écoute permet une programmation à distance à partir d’un autre 
contrôleur attribué au même réseau, par exemple Gateway Z-Wave.       

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
wszystkie diody (D1,D2,D3).

Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir toutes les diodes (D1, 
D2, D3). 

Zatwierdź przyciskiem STOP. ZIELONE podświetlenie zacznie migać
naprzemiennie. 

Confirmer avec la touche boutton ARRÊT. La lumière VERTE commence  à 
clignoter alternativement. 

Dans les 12 secondes  à partir d’une autre télécommande, activer une fonction 
voulue.  

Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 sekund od 
zakończenia transmisji danych. Po tym czasie pilot wchodzi automatycznie w 
stan uśpienia.

La télécommande reste dans le mode d’écoute jusqu’à ce que les 12 minutes de 
la transmission des données s’écoulent. Après cette période la télécommande est 
automatiquement mise en veille.  

*1 - Tryb 
programowania

W urządzeniach FAKRO tryb programowania osiąga się
poprzez wciśnięcie przycisku programowania ,,P’’. 
Wprowadzanie w tryb programowania urządzeń innych 
producentów - patrz ich instrukcja. 

  *1 – Mode de 
programmation  

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation 
est obtenu par une pression de la touche boutton de 
programmation ,,P’’. L’introduction dans le mode de 
programmation des accessoires d’autres fabricants – 
consulter leur mode d’emploi. 

NIVEAU DES PILES 
STAN OSTRZEGAWCZY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy.
STAN KRYTYCZNY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy, urządzeniem nie 
można sterować.

ÉTAT D’ALERTE: Le niveau bas des piles, presser une touche boutton et la 
lumière rouge clignote pendant 2 secondes.
ÉTAT CRITIQUE: Le niveau bas des piles, presser une touche boutton et la 
lumière rouge clignote pendant 2 secondes, il est impossible de commander les 
accessoires. 
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TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D’ÉCOUTE

W ciągu 12 sekund, z poziomu innego pilota, uruchom żądaną funkcję.

INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

POZIOM BATERII

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 893

FUNKCJA ZAAWANSOWANA. Pilot wprowadzony w tryb 
nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację z poziomu innego 
kontrolera przypisanego do tej samej sieci, na przykład Gateway Z-
Wave.

FONCTION AVANCÉE. La télécommande activée dans un mode 
d’écoute permet une programmation à distance à partir d’un autre 
contrôleur attribué au même réseau, par exemple Gateway Z-Wave.       

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
wszystkie diody (D1,D2,D3).

Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir toutes les diodes (D1, 
D2, D3). 

Zatwierdź przyciskiem STOP. ZIELONE podświetlenie zacznie migać
naprzemiennie. 

Confirmer avec la touche boutton ARRÊT. La lumière VERTE commence  à 
clignoter alternativement. 

Dans les 12 secondes  à partir d’une autre télécommande, activer une fonction 
voulue.  

Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 sekund od 
zakończenia transmisji danych. Po tym czasie pilot wchodzi automatycznie w 
stan uśpienia.

La télécommande reste dans le mode d’écoute jusqu’à ce que les 12 minutes de 
la transmission des données s’écoulent. Après cette période la télécommande est 
automatiquement mise en veille.  

*1 - Tryb 
programowania

W urządzeniach FAKRO tryb programowania osiąga się
poprzez wciśnięcie przycisku programowania ,,P’’. 
Wprowadzanie w tryb programowania urządzeń innych 
producentów - patrz ich instrukcja. 

  *1 – Mode de 
programmation  

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation 
est obtenu par une pression de la touche boutton de 
programmation ,,P’’. L’introduction dans le mode de 
programmation des accessoires d’autres fabricants – 
consulter leur mode d’emploi. 

NIVEAU DES PILES 
STAN OSTRZEGAWCZY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy.
STAN KRYTYCZNY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy, urządzeniem nie 
można sterować.

ÉTAT D’ALERTE: Le niveau bas des piles, presser une touche boutton et la 
lumière rouge clignote pendant 2 secondes.
ÉTAT CRITIQUE: Le niveau bas des piles, presser une touche boutton et la 
lumière rouge clignote pendant 2 secondes, il est impossible de commander les 
accessoires. 
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W ciągu 12 sekund, z poziomu innego pilota, uruchom żądaną funkcję.

INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

POZIOM BATERII

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 893

FUNKCJA ZAAWANSOWANA. Pilot wprowadzony w tryb 
nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację z poziomu innego 
kontrolera przypisanego do tej samej sieci, na przykład Gateway Z-
Wave.

FONCTION AVANCÉE. La télécommande activée dans un mode 
d’écoute permet une programmation à distance à partir d’un autre 
contrôleur attribué au même réseau, par exemple Gateway Z-Wave.       

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
wszystkie diody (D1,D2,D3).

Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir toutes les diodes (D1, 
D2, D3). 

Zatwierdź przyciskiem STOP. ZIELONE podświetlenie zacznie migać
naprzemiennie. 

Confirmer avec la touche boutton ARRÊT. La lumière VERTE commence  à 
clignoter alternativement. 

Dans les 12 secondes  à partir d’une autre télécommande, activer une fonction 
voulue.  

Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 sekund od 
zakończenia transmisji danych. Po tym czasie pilot wchodzi automatycznie w 
stan uśpienia.

La télécommande reste dans le mode d’écoute jusqu’à ce que les 12 minutes de 
la transmission des données s’écoulent. Après cette période la télécommande est 
automatiquement mise en veille.  

*1 - Tryb 
programowania

W urządzeniach FAKRO tryb programowania osiąga się
poprzez wciśnięcie przycisku programowania ,,P’’. 
Wprowadzanie w tryb programowania urządzeń innych 
producentów - patrz ich instrukcja. 

  *1 – Mode de 
programmation  

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation 
est obtenu par une pression de la touche boutton de 
programmation ,,P’’. L’introduction dans le mode de 
programmation des accessoires d’autres fabricants – 
consulter leur mode d’emploi. 

NIVEAU DES PILES 
STAN OSTRZEGAWCZY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy.
STAN KRYTYCZNY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy, urządzeniem nie 
można sterować.

ÉTAT D’ALERTE: Le niveau bas des piles, presser une touche boutton et la 
lumière rouge clignote pendant 2 secondes.
ÉTAT CRITIQUE: Le niveau bas des piles, presser une touche boutton et la 
lumière rouge clignote pendant 2 secondes, il est impossible de commander les 
accessoires. 
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W ciągu 12 sekund, z poziomu innego pilota, uruchom żądaną funkcję.

INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

POZIOM BATERII

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 893

FUNKCJA ZAAWANSOWANA. Pilot wprowadzony w tryb 
nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację z poziomu innego 
kontrolera przypisanego do tej samej sieci, na przykład Gateway Z-
Wave.

FONCTION AVANCÉE. La télécommande activée dans un mode 
d’écoute permet une programmation à distance à partir d’un autre 
contrôleur attribué au même réseau, par exemple Gateway Z-Wave.       

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
wszystkie diody (D1,D2,D3).

Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir toutes les diodes (D1, 
D2, D3). 

Zatwierdź przyciskiem STOP. ZIELONE podświetlenie zacznie migać
naprzemiennie. 

Confirmer avec la touche boutton ARRÊT. La lumière VERTE commence  à 
clignoter alternativement. 

Dans les 12 secondes  à partir d’une autre télécommande, activer une fonction 
voulue.  

Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 sekund od 
zakończenia transmisji danych. Po tym czasie pilot wchodzi automatycznie w 
stan uśpienia.

La télécommande reste dans le mode d’écoute jusqu’à ce que les 12 minutes de 
la transmission des données s’écoulent. Après cette période la télécommande est 
automatiquement mise en veille.  

*1 - Tryb 
programowania

W urządzeniach FAKRO tryb programowania osiąga się
poprzez wciśnięcie przycisku programowania ,,P’’. 
Wprowadzanie w tryb programowania urządzeń innych 
producentów - patrz ich instrukcja. 

  *1 – Mode de 
programmation  

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation 
est obtenu par une pression de la touche boutton de 
programmation ,,P’’. L’introduction dans le mode de 
programmation des accessoires d’autres fabricants – 
consulter leur mode d’emploi. 

NIVEAU DES PILES 
STAN OSTRZEGAWCZY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy.
STAN KRYTYCZNY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy, urządzeniem nie 
można sterować.

ÉTAT D’ALERTE: Le niveau bas des piles, presser une touche boutton et la 
lumière rouge clignote pendant 2 secondes.
ÉTAT CRITIQUE: Le niveau bas des piles, presser une touche boutton et la 
lumière rouge clignote pendant 2 secondes, il est impossible de commander les 
accessoires. 
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W ciągu 12 sekund, z poziomu innego pilota, uruchom żądaną funkcję.

INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

POZIOM BATERII

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 893

FUNKCJA ZAAWANSOWANA. Pilot wprowadzony w tryb 
nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację z poziomu innego 
kontrolera przypisanego do tej samej sieci, na przykład Gateway Z-
Wave.

FONCTION AVANCÉE. La télécommande activée dans un mode 
d’écoute permet une programmation à distance à partir d’un autre 
contrôleur attribué au même réseau, par exemple Gateway Z-Wave.       

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
wszystkie diody (D1,D2,D3).

Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir toutes les diodes (D1, 
D2, D3). 

Zatwierdź przyciskiem STOP. ZIELONE podświetlenie zacznie migać
naprzemiennie. 

Confirmer avec la touche boutton ARRÊT. La lumière VERTE commence  à 
clignoter alternativement. 

Dans les 12 secondes  à partir d’une autre télécommande, activer une fonction 
voulue.  

Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 sekund od 
zakończenia transmisji danych. Po tym czasie pilot wchodzi automatycznie w 
stan uśpienia.

La télécommande reste dans le mode d’écoute jusqu’à ce que les 12 minutes de 
la transmission des données s’écoulent. Après cette période la télécommande est 
automatiquement mise en veille.  

*1 - Tryb 
programowania

W urządzeniach FAKRO tryb programowania osiąga się
poprzez wciśnięcie przycisku programowania ,,P’’. 
Wprowadzanie w tryb programowania urządzeń innych 
producentów - patrz ich instrukcja. 

  *1 – Mode de 
programmation  

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation 
est obtenu par une pression de la touche boutton de 
programmation ,,P’’. L’introduction dans le mode de 
programmation des accessoires d’autres fabricants – 
consulter leur mode d’emploi. 

NIVEAU DES PILES 
STAN OSTRZEGAWCZY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy.
STAN KRYTYCZNY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy, urządzeniem nie 
można sterować.

ÉTAT D’ALERTE: Le niveau bas des piles, presser une touche boutton et la 
lumière rouge clignote pendant 2 secondes.
ÉTAT CRITIQUE: Le niveau bas des piles, presser une touche boutton et la 
lumière rouge clignote pendant 2 secondes, il est impossible de commander les 
accessoires. 
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TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D’ÉCOUTE

W ciągu 12 sekund, z poziomu innego pilota, uruchom żądaną funkcję.

INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

POZIOM BATERII

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 893

FUNKCJA ZAAWANSOWANA. Pilot wprowadzony w tryb 
nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację z poziomu innego 
kontrolera przypisanego do tej samej sieci, na przykład Gateway Z-
Wave.

FONCTION AVANCÉE. La télécommande activée dans un mode 
d’écoute permet une programmation à distance à partir d’un autre 
contrôleur attribué au même réseau, par exemple Gateway Z-Wave.       

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
wszystkie diody (D1,D2,D3).

Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir toutes les diodes (D1, 
D2, D3). 

Zatwierdź przyciskiem STOP. ZIELONE podświetlenie zacznie migać
naprzemiennie. 

Confirmer avec la touche boutton ARRÊT. La lumière VERTE commence  à 
clignoter alternativement. 

Dans les 12 secondes  à partir d’une autre télécommande, activer une fonction 
voulue.  

Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 sekund od 
zakończenia transmisji danych. Po tym czasie pilot wchodzi automatycznie w 
stan uśpienia.

La télécommande reste dans le mode d’écoute jusqu’à ce que les 12 minutes de 
la transmission des données s’écoulent. Après cette période la télécommande est 
automatiquement mise en veille.  

*1 - Tryb 
programowania

W urządzeniach FAKRO tryb programowania osiąga się
poprzez wciśnięcie przycisku programowania ,,P’’. 
Wprowadzanie w tryb programowania urządzeń innych 
producentów - patrz ich instrukcja. 

  *1 – Mode de 
programmation  

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation 
est obtenu par une pression de la touche boutton de 
programmation ,,P’’. L’introduction dans le mode de 
programmation des accessoires d’autres fabricants – 
consulter leur mode d’emploi. 

NIVEAU DES PILES 
STAN OSTRZEGAWCZY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy.
STAN KRYTYCZNY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy, urządzeniem nie 
można sterować.

ÉTAT D’ALERTE: Le niveau bas des piles, presser une touche boutton et la 
lumière rouge clignote pendant 2 secondes.
ÉTAT CRITIQUE: Le niveau bas des piles, presser une touche boutton et la 
lumière rouge clignote pendant 2 secondes, il est impossible de commander les 
accessoires. 
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Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       
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NC 893

FUNKCJA ZAAWANSOWANA. Pilot wprowadzony w tryb 
nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację z poziomu innego 
kontrolera przypisanego do tej samej sieci, na przykład Gateway Z-
Wave.

FONCTION AVANCÉE. La télécommande activée dans un mode 
d’écoute permet une programmation à distance à partir d’un autre 
contrôleur attribué au même réseau, par exemple Gateway Z-Wave.       

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
wszystkie diody (D1,D2,D3).

Maintenir en même temps les touches 
bouttons ARRET et BAS jusqu’à ce 
qu’une lumière VERTE s’allume et la 
diode D1 commence à clignoter.       

Avec les touches bouttons GAUCHE, 
DROIT choisir toutes les diodes (D1, 
D2, D3). 

Zatwierdź przyciskiem STOP. ZIELONE podświetlenie zacznie migać
naprzemiennie. 

Confirmer avec la touche boutton ARRÊT. La lumière VERTE commence  à 
clignoter alternativement. 

Dans les 12 secondes  à partir d’une autre télécommande, activer une fonction 
voulue.  

Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 sekund od 
zakończenia transmisji danych. Po tym czasie pilot wchodzi automatycznie w 
stan uśpienia.

La télécommande reste dans le mode d’écoute jusqu’à ce que les 12 minutes de 
la transmission des données s’écoulent. Après cette période la télécommande est 
automatiquement mise en veille.  

*1 - Tryb 
programowania

W urządzeniach FAKRO tryb programowania osiąga się
poprzez wciśnięcie przycisku programowania ,,P’’. 
Wprowadzanie w tryb programowania urządzeń innych 
producentów - patrz ich instrukcja. 

  *1 – Mode de 
programmation  

Dans les accessoires FAKRO le mode de programmation 
est obtenu par une pression de la touche boutton de 
programmation ,,P’’. L’introduction dans le mode de 
programmation des accessoires d’autres fabricants – 
consulter leur mode d’emploi. 

NIVEAU DES PILES 
STAN OSTRZEGAWCZY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy.
STAN KRYTYCZNY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy, urządzeniem nie 
można sterować.

ÉTAT D’ALERTE: Le niveau bas des piles, presser une touche boutton et la 
lumière rouge clignote pendant 2 secondes.
ÉTAT CRITIQUE: Le niveau bas des piles, presser une touche boutton et la 
lumière rouge clignote pendant 2 secondes, il est impossible de commander les 
accessoires. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  
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1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 
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wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
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Le contrôleur est attribué au réseau en 
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(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
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3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    
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Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

13

PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

13

PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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PROBLEMY PROBLÈMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Les problèmes générales. 

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Brak zasilania.

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 893
ROUTING ROUTAGE

Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Le routage permet d’utiliser d’autres accessoires attribués au réseau à 
transmettre les commandes du contrôleur afin d’améliorer le réseau.
En cas d’utilisation du contrôleur ZRG3 à commander le portail de garage, il est 
conseillé d’activer le routage afin d’agumenter la vie des piles.
ACTIVATION  – Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
GAUCHE, la lumière verte s’allume pendant 2 secondes.
ANNULATION  - Presser en même temps les touches boutton ARRÊT et 
DROIT, la lumière rouge s’allume pendant 2 secondes.  

RAISON SOLUTION 

1. Les problèmes générales. 

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Le mode de programmation n'est pas 
activé. 

Activer le mode de programmation. 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
appuyer la touche boutton de 
programmation sur un accessoire.

Activer le mode de programmation 
dans un temps qui ne dépasse pas 12 
secondes.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

La séquence incorrecte des touches 
bouttons.

Réaliser la procédure en respectant la 
séquence correcte.

2. Impossible d’attribuer un accessoire au réseau Z-Wave à l’aide d’une ZRG3.       

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L’accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.  

SUPPRESSION DU RÉSEAU (la 
page 9). 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

3. Impossible d’attribuer un accessoire au groupe choisi.    

Ce groupe est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe. 

4. Impossible de supprimer l'accessoire du réseau.       

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau en 
tant qu’un SECONDAIRE 
(SECONDARY). 

Seul le contrôleur PRIMAIRE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer l’accessoire.  

5. Impossible d'attribuer la télécommande ZRG3 en tant que SECONDAIRE.    

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie 
dłuższym niż 10 sekund.

Le temps d’attente trop long pour 
activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE. 

Activer la fonction AJOUTER 
L'ACCESSOIRE sur le contrôleur 
PRIMAIRE dans un temps qui ne 
dépasse pas 10 secondes.

6. Impossible de commander l'accessoire. 

Sprawdź czy urządzenie, którym 
chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Manque d'alimentation. Vérifier si l’accessoire à commander 
est correctement branché à sa source 
d’alimentation. Cela est possible à 
l’aide d’une touche boutton de 
commande manuelle. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Il y a peut – être des 
obstacles qui limitent le réseau.

Essayer de commander l'accessoire à 
partir d'un autre endroit. 
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GWARANCJA GARANTIE

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Numer faktury

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 893

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.

Le fabricant garantie le bon fonctionnement de ce dispositif. Il s'engage également à 
réparer ou échanger le dispositif endommagé si son endommagement résulte des vices 
des matières premières ou de sa construction. Cette garantie est valable 24 mois à partir 
de la date d'achat dans les respect des conditions suivantes: 
- L’installation a été réalisée selon les indications du fabricant.
- Les sceaux n'ont pas été endommagés et les changements dans la construction n'ont pas 
été introduites. 
- Le dispositif  a été  usagé selon sa destination et dans le respect de son mode d'emploi. 
- L’endommagement ne résulte pas d'une installation électrique défecteuseuse ou des 
intempéries. 
- Le fabricant n'est pas responsable des endommagements mécaniques ni ceux résultants 
de sa mauvaise utilisation. 
En cas d'avarie le dispositif doit être livré avec sa Carte de Garantie. Les vices 
découverts durant la période de la garantie seront réparés gratuitement dans un délai qui 
ne dépasse pas 14 jours ouvrables à partir de la date de la réception de ce dispositif. Les 
réparations dans le cadre de la garantie et après son expiration sont réalisés par le 
fabricant FAKRO PP. Sp. z o.o.

Certificat de qualité

Dispositif

Modèle

Numéro de série

Vendeur

Adresse

Data d'achat

Numéro de facture 

Signature (cachet) de l’installateur

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


