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ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL
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Arkusz1

Strona 1

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

1

PL FR

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZRH12 ZRH12
PRZYGOTOWANIE PILOTA 3 3

STEROWANIE 3 3

OPIS MENU PILOTA 4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

USUWANIE GRUPY 9 9

KOPIOWANIE GRUPY 10 10

11 11

12 12

POWIĄZANIE URZĄDZEŃ 13 13

RESETOWANIE PILOTA 14 14

TRYB NASŁUCHIWANIA 15 15

MONTAŻ UCHWYTU PILOTA 16 16

INFORMACJE DODATKOWE 16 16

PROBLEMY 18 18

GWARANCJA 20 20

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 896

Notice d'utilisation

Pilot Z-Wave Télécommande Z-Wave

PREPARATION DE LA 
TELECOMMANDE

COMMANDE

 MENU DE LA 
TELECOMMANDE

DODANIE URZĄDZENIA 
(SZYBKI START)

ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE 
(DEMMARAGE RAPIDE)

DODANIE URZĄDZENIA DO 
SIECI

ATTRIBUTION DE 
L'ACCESSOIRE AU RESEAU

DODANIE URZĄDZENIA DO 
GRUPY

ATTRIBUTION DE 
L'ACCESSOIRE AU GROUPE

USUWANIE URZĄDZENIA Z 
GRUPY

SUPPRIMER  L'ACCESSOIRE 
DU  GROUPE

SUPPRIMER LE GROUPE

COPIER LE GROUPE

USUWANIE URZĄDZENIA Z 
SIECI

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE 
DU RESEAU

PRZYPISANIE ZRH12 JAKO 
PODRZĘDNY

ATTRIBUTION ZRH12 
COMME SECONDAIRE

LIAISON DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES

REDEMMARAGE DE LA 
TELECOMMANDE

MODE D'ECOUTE

INSTALLATION POIGNEE DE LA 
TELECOMMANDE

INFORMATIONS 
SUPPLEMENTAIRES 

PROBLEMES 

GARANTIE
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Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi le produit de la société FAKRO. Nous 
espérons qu'il répondera à vos attentes. Afin d'assurer son bon fonctionnement, 
veuillez bien de lire attentivement la présente Instruction Originale.

La télécommande (le contrôleur)

Fixation de la télécommande

La télécommande contient des batteries 2x1,5V AAA

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

La télécommande ZRH12 est dédié a commande à distance des 
accessoires électriques compatibles avec le système Z-Wave. La 
télécommande permet de commander 12 accessoires éléctriques au 
maximum dans chaque de 12 groupes (144 au totale). Le groupe 
actuellement sélectionné est marqué avec le numéro approprié sur 
l'affichage 
On distinge la télécommande PRICIPALE et SECONDAIRE dans le 
réseau Z-Wave. 

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

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

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

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

PARAMETRES TECHNIQUES

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

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

Alimentation:
2x1,5V AAA
Portée de fonctionnement:
À 20m dans le bâtiment
Temperature de travail:
0-40 °C
Dimensions:
125/48/16 mm

Protocole radio:
Z-Wave 
Radiofréquence:
EU – 868,42 MHz
AS/NZ – 921,42 MHz
US/Canada – 908,4 MHz
RU – 869 MHz
(dépende de la version)
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Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi le produit de la société FAKRO. Nous 
espérons qu'il répondera à vos attentes. Afin d'assurer son bon fonctionnement, 
veuillez bien de lire attentivement la présente Instruction Originale.

La télécommande (le contrôleur)

Fixation de la télécommande

La télécommande contient des batteries 2x1,5V AAA

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

La télécommande ZRH12 est dédié a commande à distance des 
accessoires électriques compatibles avec le système Z-Wave. La 
télécommande permet de commander 12 accessoires éléctriques au 
maximum dans chaque de 12 groupes (144 au totale). Le groupe 
actuellement sélectionné est marqué avec le numéro approprié sur 
l'affichage 
On distinge la télécommande PRICIPALE et SECONDAIRE dans le 
réseau Z-Wave. 

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

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

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

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

PARAMETRES TECHNIQUES

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

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

Alimentation:
2x1,5V AAA
Portée de fonctionnement:
À 20m dans le bâtiment
Temperature de travail:
0-40 °C
Dimensions:
125/48/16 mm

Protocole radio:
Z-Wave 
Radiofréquence:
EU – 868,42 MHz
AS/NZ – 921,42 MHz
US/Canada – 908,4 MHz
RU – 869 MHz
(dépende de la version)

Arkusz2

Strona 2

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 2

Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi le produit de la société FAKRO. Nous 
espérons qu'il répondera à vos attentes. Afin d'assurer son bon fonctionnement, 
veuillez bien de lire attentivement la présente Instruction Originale.

La télécommande (le contrôleur)

Fixation de la télécommande

La télécommande contient des batteries 2x1,5V AAA

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

La télécommande ZRH12 est dédié a commande à distance des 
accessoires électriques compatibles avec le système Z-Wave. La 
télécommande permet de commander 12 accessoires éléctriques au 
maximum dans chaque de 12 groupes (144 au totale). Le groupe 
actuellement sélectionné est marqué avec le numéro approprié sur 
l'affichage 
On distinge la télécommande PRICIPALE et SECONDAIRE dans le 
réseau Z-Wave. 

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

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

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

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

PARAMETRES TECHNIQUES

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

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

Alimentation:
2x1,5V AAA
Portée de fonctionnement:
À 20m dans le bâtiment
Temperature de travail:
0-40 °C
Dimensions:
125/48/16 mm

Protocole radio:
Z-Wave 
Radiofréquence:
EU – 868,42 MHz
AS/NZ – 921,42 MHz
US/Canada – 908,4 MHz
RU – 869 MHz
(dépende de la version)
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Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi le produit de la société FAKRO. Nous 
espérons qu'il répondera à vos attentes. Afin d'assurer son bon fonctionnement, 
veuillez bien de lire attentivement la présente Instruction Originale.

La télécommande (le contrôleur)

Fixation de la télécommande

La télécommande contient des batteries 2x1,5V AAA

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

La télécommande ZRH12 est dédié a commande à distance des 
accessoires électriques compatibles avec le système Z-Wave. La 
télécommande permet de commander 12 accessoires éléctriques au 
maximum dans chaque de 12 groupes (144 au totale). Le groupe 
actuellement sélectionné est marqué avec le numéro approprié sur 
l'affichage 
On distinge la télécommande PRICIPALE et SECONDAIRE dans le 
réseau Z-Wave. 

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

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

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

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

PARAMETRES TECHNIQUES

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

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

Alimentation:
2x1,5V AAA
Portée de fonctionnement:
À 20m dans le bâtiment
Temperature de travail:
0-40 °C
Dimensions:
125/48/16 mm

Protocole radio:
Z-Wave 
Radiofréquence:
EU – 868,42 MHz
AS/NZ – 921,42 MHz
US/Canada – 908,4 MHz
RU – 869 MHz
(dépende de la version)
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Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi le produit de la société FAKRO. Nous 
espérons qu'il répondera à vos attentes. Afin d'assurer son bon fonctionnement, 
veuillez bien de lire attentivement la présente Instruction Originale.

La télécommande (le contrôleur)

Fixation de la télécommande

La télécommande contient des batteries 2x1,5V AAA

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

La télécommande ZRH12 est dédié a commande à distance des 
accessoires électriques compatibles avec le système Z-Wave. La 
télécommande permet de commander 12 accessoires éléctriques au 
maximum dans chaque de 12 groupes (144 au totale). Le groupe 
actuellement sélectionné est marqué avec le numéro approprié sur 
l'affichage 
On distinge la télécommande PRICIPALE et SECONDAIRE dans le 
réseau Z-Wave. 

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

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

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

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

PARAMETRES TECHNIQUES

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

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

Alimentation:
2x1,5V AAA
Portée de fonctionnement:
À 20m dans le bâtiment
Temperature de travail:
0-40 °C
Dimensions:
125/48/16 mm

Protocole radio:
Z-Wave 
Radiofréquence:
EU – 868,42 MHz
AS/NZ – 921,42 MHz
US/Canada – 908,4 MHz
RU – 869 MHz
(dépende de la version)
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Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi le produit de la société FAKRO. Nous 
espérons qu'il répondera à vos attentes. Afin d'assurer son bon fonctionnement, 
veuillez bien de lire attentivement la présente Instruction Originale.

La télécommande (le contrôleur)

Fixation de la télécommande

La télécommande contient des batteries 2x1,5V AAA

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

La télécommande ZRH12 est dédié a commande à distance des 
accessoires électriques compatibles avec le système Z-Wave. La 
télécommande permet de commander 12 accessoires éléctriques au 
maximum dans chaque de 12 groupes (144 au totale). Le groupe 
actuellement sélectionné est marqué avec le numéro approprié sur 
l'affichage 
On distinge la télécommande PRICIPALE et SECONDAIRE dans le 
réseau Z-Wave. 

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

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

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

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

PARAMETRES TECHNIQUES

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

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

Alimentation:
2x1,5V AAA
Portée de fonctionnement:
À 20m dans le bâtiment
Temperature de travail:
0-40 °C
Dimensions:
125/48/16 mm

Protocole radio:
Z-Wave 
Radiofréquence:
EU – 868,42 MHz
AS/NZ – 921,42 MHz
US/Canada – 908,4 MHz
RU – 869 MHz
(dépende de la version)

Arkusz2

Strona 2

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 2

Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi le produit de la société FAKRO. Nous 
espérons qu'il répondera à vos attentes. Afin d'assurer son bon fonctionnement, 
veuillez bien de lire attentivement la présente Instruction Originale.

La télécommande (le contrôleur)

Fixation de la télécommande

La télécommande contient des batteries 2x1,5V AAA

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

La télécommande ZRH12 est dédié a commande à distance des 
accessoires électriques compatibles avec le système Z-Wave. La 
télécommande permet de commander 12 accessoires éléctriques au 
maximum dans chaque de 12 groupes (144 au totale). Le groupe 
actuellement sélectionné est marqué avec le numéro approprié sur 
l'affichage 
On distinge la télécommande PRICIPALE et SECONDAIRE dans le 
réseau Z-Wave. 

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

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

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

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

PARAMETRES TECHNIQUES

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

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

Alimentation:
2x1,5V AAA
Portée de fonctionnement:
À 20m dans le bâtiment
Temperature de travail:
0-40 °C
Dimensions:
125/48/16 mm

Protocole radio:
Z-Wave 
Radiofréquence:
EU – 868,42 MHz
AS/NZ – 921,42 MHz
US/Canada – 908,4 MHz
RU – 869 MHz
(dépende de la version)
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Pilot (kontroler)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA

OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi le produit de la société FAKRO. Nous 
espérons qu'il répondera à vos attentes. Afin d'assurer son bon fonctionnement, 
veuillez bien de lire attentivement la présente Instruction Originale.

La télécommande (le contrôleur)

Fixation de la télécommande

La télécommande contient des batteries 2x1,5V AAA

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

La télécommande ZRH12 est dédié a commande à distance des 
accessoires électriques compatibles avec le système Z-Wave. La 
télécommande permet de commander 12 accessoires éléctriques au 
maximum dans chaque de 12 groupes (144 au totale). Le groupe 
actuellement sélectionné est marqué avec le numéro approprié sur 
l'affichage 
On distinge la télécommande PRICIPALE et SECONDAIRE dans le 
réseau Z-Wave. 

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

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

La télécommande PRINCIPALE(PRIMARY) – sert à commander des 
accessoires éléctriques. Les accessoires éléctriques peuvent être attribuées 
et suprimmées. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande 
PRINCIPALE. 

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

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à 
commander des accessoires éléctriques. Plusieurs télécommandes 
SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau. 

PARAMETRES TECHNIQUES

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

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

Alimentation:
2x1,5V AAA
Portée de fonctionnement:
À 20m dans le bâtiment
Temperature de travail:
0-40 °C
Dimensions:
125/48/16 mm

Protocole radio:
Z-Wave 
Radiofréquence:
EU – 868,42 MHz
AS/NZ – 921,42 MHz
US/Canada – 908,4 MHz
RU – 869 MHz
(dépende de la version)
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ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI
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BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ①

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ②

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥

PRZYGOTOWANIE PILOTA PREPARATION DE LA TELECOMMANDE

STEROWANIE COMMANDE

TRYBY STEROWANIA

                          

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CONTRUCTION DE LA TELECOMMANDE

L'affichage

Le bouton de navigation – HAUT

Le bouton de navigation – DROITE

Le bouton d'arrêt, de confirmation – STOP

Le bouton de navigation, de commande – BAS

Le bouton de navigation – GAUCHE

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

- Ouvrez la trappe de batterie en la glissant vers le bas.
- Enlevez le film.
- Fermez la trappe de batterie en la glissant vers le haut jusqu'à la 
fermeture des fermoirs.

MODES DE COMMANDE

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

Un appuie COURT du bouton de 
commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'à la position 
finale. 

Un appuie COURT du bouton de 
commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'à la position 
finale. 

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

Un appuie LONGUE du bouton 
de commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'au moment 
de libération du bouton.

Un appuie LONGUE du bouton 
de commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'au moment 
de libération du bouton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.
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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

CONTRUCTION DE LA TELECOMMANDE

L'affichage

Le bouton de navigation – HAUT

Le bouton de navigation – DROITE

Le bouton d'arrêt, de confirmation – STOP

Le bouton de navigation, de commande – BAS

Le bouton de navigation – GAUCHE

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

- Ouvrez la trappe de batterie en la glissant vers le bas.
- Enlevez le film.
- Fermez la trappe de batterie en la glissant vers le haut jusqu'à la 
fermeture des fermoirs.

MODES DE COMMANDE

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

Un appuie COURT du bouton de 
commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'à la position 
finale. 

Un appuie COURT du bouton de 
commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'à la position 
finale. 

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

Un appuie LONGUE du bouton 
de commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'au moment 
de libération du bouton.

Un appuie LONGUE du bouton 
de commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'au moment 
de libération du bouton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.
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CONTRUCTION DE LA TELECOMMANDE

L'affichage

Le bouton de navigation – HAUT

Le bouton de navigation – DROITE

Le bouton d'arrêt, de confirmation – STOP

Le bouton de navigation, de commande – BAS

Le bouton de navigation – GAUCHE

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

- Ouvrez la trappe de batterie en la glissant vers le bas.
- Enlevez le film.
- Fermez la trappe de batterie en la glissant vers le haut jusqu'à la 
fermeture des fermoirs.

MODES DE COMMANDE

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

Un appuie COURT du bouton de 
commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'à la position 
finale. 

Un appuie COURT du bouton de 
commande (inférieur à 0,5sec) 
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powoduje akcję do momentu 
zwolnienia przycisku.
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de commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'au moment 
de libération du bouton.

Un appuie LONGUE du bouton 
de commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'au moment 
de libération du bouton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.
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Le bouton d'arrêt, de confirmation – STOP

Le bouton de navigation, de commande – BAS

Le bouton de navigation – GAUCHE

- Otwórz klapkę baterii przesuwając ją w dół.
- Usuń folię.
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zatrzasków.

- Ouvrez la trappe de batterie en la glissant vers le bas.
- Enlevez le film.
- Fermez la trappe de batterie en la glissant vers le haut jusqu'à la 
fermeture des fermoirs.

MODES DE COMMANDE

KRÓTKIE naciśnięcie przycisku 
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powoduje akcję do pozycji 
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commande (inférieur à 0,5sec) 
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de libération du bouton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.
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pour arrêter l'action.
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Le bouton de navigation – HAUT
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- Otwórz klapkę baterii przesuwając ją w dół.
- Usuń folię.
- Zamknij klapkę baterii przesuwając ją w górę aż do kliknięcia 
zatrzasków.

- Ouvrez la trappe de batterie en la glissant vers le bas.
- Enlevez le film.
- Fermez la trappe de batterie en la glissant vers le haut jusqu'à la 
fermeture des fermoirs.

MODES DE COMMANDE

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

Un appuie COURT du bouton de 
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powoduje zatrzymanie akcji.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.
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- Enlevez le film.
- Fermez la trappe de batterie en la glissant vers le haut jusqu'à la 
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KRÓTKIE naciśnięcie przycisku 
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powoduje akcję do pozycji 
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commande (inférieur à 0,5sec) 
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cause l'action jusqu'au moment 
de libération du bouton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 3
BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ①

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ②

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥

PRZYGOTOWANIE PILOTA PREPARATION DE LA TELECOMMANDE

STEROWANIE COMMANDE

TRYBY STEROWANIA

                          

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CONTRUCTION DE LA TELECOMMANDE

L'affichage

Le bouton de navigation – HAUT

Le bouton de navigation – DROITE

Le bouton d'arrêt, de confirmation – STOP

Le bouton de navigation, de commande – BAS

Le bouton de navigation – GAUCHE

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

- Ouvrez la trappe de batterie en la glissant vers le bas.
- Enlevez le film.
- Fermez la trappe de batterie en la glissant vers le haut jusqu'à la 
fermeture des fermoirs.

MODES DE COMMANDE

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

Un appuie COURT du bouton de 
commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'à la position 
finale. 

Un appuie COURT du bouton de 
commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'à la position 
finale. 

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

Un appuie LONGUE du bouton 
de commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'au moment 
de libération du bouton.

Un appuie LONGUE du bouton 
de commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'au moment 
de libération du bouton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.
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POLSKI FRANCUSKI
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BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ①

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ②

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥

PRZYGOTOWANIE PILOTA PREPARATION DE LA TELECOMMANDE

STEROWANIE COMMANDE

TRYBY STEROWANIA

                          

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CONTRUCTION DE LA TELECOMMANDE

L'affichage

Le bouton de navigation – HAUT

Le bouton de navigation – DROITE

Le bouton d'arrêt, de confirmation – STOP

Le bouton de navigation, de commande – BAS

Le bouton de navigation – GAUCHE

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

- Ouvrez la trappe de batterie en la glissant vers le bas.
- Enlevez le film.
- Fermez la trappe de batterie en la glissant vers le haut jusqu'à la 
fermeture des fermoirs.

MODES DE COMMANDE

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

Un appuie COURT du bouton de 
commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'à la position 
finale. 

Un appuie COURT du bouton de 
commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'à la position 
finale. 

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

Un appuie LONGUE du bouton 
de commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'au moment 
de libération du bouton.

Un appuie LONGUE du bouton 
de commande (inférieur à 0,5sec) 
cause l'action jusqu'au moment 
de libération du bouton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.

Appuyez sur le bouton STOP 
pour arrêter l'action.
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OPIS MENU PILOTA  MENU DE LA TELECOMMANDE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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OPIS MENU PILOTA  MENU DE LA TELECOMMANDE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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OPIS MENU PILOTA  MENU DE LA TELECOMMANDE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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OPIS MENU PILOTA  MENU DE LA TELECOMMANDE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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OPIS MENU PILOTA  MENU DE LA TELECOMMANDE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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OPIS MENU PILOTA  MENU DE LA TELECOMMANDE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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OPIS MENU PILOTA  MENU DE LA TELECOMMANDE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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OPIS MENU PILOTA  MENU DE LA TELECOMMANDE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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OPIS MENU PILOTA  MENU DE LA TELECOMMANDE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA  MENU DE LA TELECOMMANDE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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OPIS MENU PILOTA  MENU DE LA TELECOMMANDE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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OPIS MENU PILOTA  MENU DE LA TELECOMMANDE

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

COMMANDE DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE

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

La commande des accessoires éléctriques avec  télécommande ZRH12 
consiste à contrôler un groupe selectionné des accessoires éléctriques. Si 
nous voulons commander des accessoires éléctrique indépendamment, il 
faut les attribuer aux groupes séparés.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE, 
sélectionnez le groupe à 
commander (groupes actifs 
uniquement). 

A l'aide HAUT/BAS 
commandez des 
accessoires éléctriques ou 
bien un accessoire 
éléctrique

Arrêtez l'action à l'aide du 
bouton STOP.

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

La télécommande ZRH12 dispose d'un écran caché, situé sous la paroi 
avant du boîtier. Grâce à cela, nous pouvons trouver la fonction voulu 
facilement. Ci-dessous, vous trouverez des abbreviations affichées sur 
l'écran.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + HAUT PENDANT 3S

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

DEMMARAGE RAPIDE/ATTRIBUTION D'UN ACCESSOIRE –
attribution  d'un accessoire au réseau ainsi qu'au groupe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES 
AU GROUPE

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE/ ATTRIBUTION DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES AU 
RESEAU

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

COPY GROUP/ COPIER LE GROUPE – copier le groupe à d'autres 
télécommandes du même réseau.

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

ASSIGN ROUTE/ASSOCIATION DES ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES – le signal de commande est envoyé entre les 
accessoires éléctriques associés

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

LISTENING MODE/ MODE D'ECOUTE – permet de configurer à 
distance d'une télécommande depuis une autre télécommande

Retour au menu précédent.

L'APPUI SUR LE BOUTON STOP + BAS PENDANT 3S

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

LEARN MODE/ MODE D'APPRENTISSAGE – permet d'attribuer la 
télécommande ZRH12 au réseau comme SECONDAIRE.

DELETE NODE/SUPPRIMER L'ACCESSOIRE  DU GROUPE

DELETE GROUPE/SUPPRESSION DU GROUPE – suprime 
entierèment le groupe choisi .

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE DU 
RESEAU

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

DEFAULT/REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE – 
rédemmarage des paramètres de la télécommande et supprime des 
informations sur les accessoires et sur le réseau.

Retour au menu précédent.
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

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

przypisywaniem go do wybranej grupy.
La fonction permet d'attribuer l'accessoire éléctrique au réseau Z-Wave 
ainsi que de l'attribuer au groupe choisi à la fois. 

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe, auquel vous 
voulez attribuer le accessoire éléctrique 
(par ex. 1). 

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation sur l'accessoire attribué/supprimé. Les produits 
FAKRO possèdent les boutons de programmation marqués par la 
lettre „P”.

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation sur l'accessoire attribué/supprimé. Les produits 
FAKRO possèdent les boutons de programmation marqués par la 
lettre „P”.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 1 ou 2.  
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

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

przypisywaniem go do wybranej grupy.
La fonction permet d'attribuer l'accessoire éléctrique au réseau Z-Wave 
ainsi que de l'attribuer au groupe choisi à la fois. 

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe, auquel vous 
voulez attribuer le accessoire éléctrique 
(par ex. 1). 

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation sur l'accessoire attribué/supprimé. Les produits 
FAKRO possèdent les boutons de programmation marqués par la 
lettre „P”.

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation sur l'accessoire attribué/supprimé. Les produits 
FAKRO possèdent les boutons de programmation marqués par la 
lettre „P”.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 1 ou 2.  
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

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

przypisywaniem go do wybranej grupy.
La fonction permet d'attribuer l'accessoire éléctrique au réseau Z-Wave 
ainsi que de l'attribuer au groupe choisi à la fois. 

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe, auquel vous 
voulez attribuer le accessoire éléctrique 
(par ex. 1). 

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation sur l'accessoire attribué/supprimé. Les produits 
FAKRO possèdent les boutons de programmation marqués par la 
lettre „P”.

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation sur l'accessoire attribué/supprimé. Les produits 
FAKRO possèdent les boutons de programmation marqués par la 
lettre „P”.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 1 ou 2.  

Arkusz5

Strona 5

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 5
DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE (DEMMARAGE RAPIDE)

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

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

przypisywaniem go do wybranej grupy.
La fonction permet d'attribuer l'accessoire éléctrique au réseau Z-Wave 
ainsi que de l'attribuer au groupe choisi à la fois. 

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe, auquel vous 
voulez attribuer le accessoire éléctrique 
(par ex. 1). 

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation sur l'accessoire attribué/supprimé. Les produits 
FAKRO possèdent les boutons de programmation marqués par la 
lettre „P”.

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation sur l'accessoire attribué/supprimé. Les produits 
FAKRO possèdent les boutons de programmation marqués par la 
lettre „P”.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 1 ou 2.  
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

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

przypisywaniem go do wybranej grupy.
La fonction permet d'attribuer l'accessoire éléctrique au réseau Z-Wave 
ainsi que de l'attribuer au groupe choisi à la fois. 

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe, auquel vous 
voulez attribuer le accessoire éléctrique 
(par ex. 1). 

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation sur l'accessoire attribué/supprimé. Les produits 
FAKRO possèdent les boutons de programmation marqués par la 
lettre „P”.

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation sur l'accessoire attribué/supprimé. Les produits 
FAKRO possèdent les boutons de programmation marqués par la 
lettre „P”.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 1 ou 2.  
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DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE (DEMMARAGE RAPIDE)

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

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

przypisywaniem go do wybranej grupy.
La fonction permet d'attribuer l'accessoire éléctrique au réseau Z-Wave 
ainsi que de l'attribuer au groupe choisi à la fois. 

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe, auquel vous 
voulez attribuer le accessoire éléctrique 
(par ex. 1). 

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation sur l'accessoire attribué/supprimé. Les produits 
FAKRO possèdent les boutons de programmation marqués par la 
lettre „P”.

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation sur l'accessoire attribué/supprimé. Les produits 
FAKRO possèdent les boutons de programmation marqués par la 
lettre „P”.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 1 ou 2.  
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DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU RESEAU

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy 
(strona 7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można 
dodawać również kolejne piloty podrzędne.

La fonction permet d'attribuer les accessoires éléctriques au réseau sans 
les attribuer au groupe. Après avoir suivi cette opération, il convient 
d'attribuer des accessoires éléctriques au groupe (page 7). A l'aide de la 
fonction ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE, il est 
possible d'attribuer des autres télécommandes secondaires.

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans 
le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE PILOTA JAKO PODRZĘDNY. Pilot ZRH 12 - strona 12. Pilot 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Si, au lieu de l'accessoire éléctrique, vous attribuez une autre télécommande, démarrez 
sur elle la fonction ATTRIBUTION DE LA TELECOMMANDE COMME 
SECONDAIRE. La télécommande ZRH 12 – page 12. La télécommande d'un autre 
type – consultez son instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure realisée correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 1.
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DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU RESEAU

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy 
(strona 7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można 
dodawać również kolejne piloty podrzędne.

La fonction permet d'attribuer les accessoires éléctriques au réseau sans 
les attribuer au groupe. Après avoir suivi cette opération, il convient 
d'attribuer des accessoires éléctriques au groupe (page 7). A l'aide de la 
fonction ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE, il est 
possible d'attribuer des autres télécommandes secondaires.

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans 
le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE PILOTA JAKO PODRZĘDNY. Pilot ZRH 12 - strona 12. Pilot 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Si, au lieu de l'accessoire éléctrique, vous attribuez une autre télécommande, démarrez 
sur elle la fonction ATTRIBUTION DE LA TELECOMMANDE COMME 
SECONDAIRE. La télécommande ZRH 12 – page 12. La télécommande d'un autre 
type – consultez son instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure realisée correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 1.
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DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU RESEAU

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy 
(strona 7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można 
dodawać również kolejne piloty podrzędne.

La fonction permet d'attribuer les accessoires éléctriques au réseau sans 
les attribuer au groupe. Après avoir suivi cette opération, il convient 
d'attribuer des accessoires éléctriques au groupe (page 7). A l'aide de la 
fonction ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE, il est 
possible d'attribuer des autres télécommandes secondaires.

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans 
le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE PILOTA JAKO PODRZĘDNY. Pilot ZRH 12 - strona 12. Pilot 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Si, au lieu de l'accessoire éléctrique, vous attribuez une autre télécommande, démarrez 
sur elle la fonction ATTRIBUTION DE LA TELECOMMANDE COMME 
SECONDAIRE. La télécommande ZRH 12 – page 12. La télécommande d'un autre 
type – consultez son instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure realisée correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 1.
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DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU RESEAU

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy 
(strona 7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można 
dodawać również kolejne piloty podrzędne.

La fonction permet d'attribuer les accessoires éléctriques au réseau sans 
les attribuer au groupe. Après avoir suivi cette opération, il convient 
d'attribuer des accessoires éléctriques au groupe (page 7). A l'aide de la 
fonction ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE, il est 
possible d'attribuer des autres télécommandes secondaires.

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans 
le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE PILOTA JAKO PODRZĘDNY. Pilot ZRH 12 - strona 12. Pilot 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Si, au lieu de l'accessoire éléctrique, vous attribuez une autre télécommande, démarrez 
sur elle la fonction ATTRIBUTION DE LA TELECOMMANDE COMME 
SECONDAIRE. La télécommande ZRH 12 – page 12. La télécommande d'un autre 
type – consultez son instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure realisée correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 1.
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DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU RESEAU

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy 
(strona 7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można 
dodawać również kolejne piloty podrzędne.

La fonction permet d'attribuer les accessoires éléctriques au réseau sans 
les attribuer au groupe. Après avoir suivi cette opération, il convient 
d'attribuer des accessoires éléctriques au groupe (page 7). A l'aide de la 
fonction ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE, il est 
possible d'attribuer des autres télécommandes secondaires.

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans 
le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE PILOTA JAKO PODRZĘDNY. Pilot ZRH 12 - strona 12. Pilot 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Si, au lieu de l'accessoire éléctrique, vous attribuez une autre télécommande, démarrez 
sur elle la fonction ATTRIBUTION DE LA TELECOMMANDE COMME 
SECONDAIRE. La télécommande ZRH 12 – page 12. La télécommande d'un autre 
type – consultez son instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure realisée correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 1.
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DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU RESEAU

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy 
(strona 7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można 
dodawać również kolejne piloty podrzędne.

La fonction permet d'attribuer les accessoires éléctriques au réseau sans 
les attribuer au groupe. Après avoir suivi cette opération, il convient 
d'attribuer des accessoires éléctriques au groupe (page 7). A l'aide de la 
fonction ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE, il est 
possible d'attribuer des autres télécommandes secondaires.

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans 
le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE PILOTA JAKO PODRZĘDNY. Pilot ZRH 12 - strona 12. Pilot 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Si, au lieu de l'accessoire éléctrique, vous attribuez une autre télécommande, démarrez 
sur elle la fonction ATTRIBUTION DE LA TELECOMMANDE COMME 
SECONDAIRE. La télécommande ZRH 12 – page 12. La télécommande d'un autre 
type – consultez son instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure realisée correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 1.
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DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU RESEAU

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy 
(strona 7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można 
dodawać również kolejne piloty podrzędne.

La fonction permet d'attribuer les accessoires éléctriques au réseau sans 
les attribuer au groupe. Après avoir suivi cette opération, il convient 
d'attribuer des accessoires éléctriques au groupe (page 7). A l'aide de la 
fonction ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE, il est 
possible d'attribuer des autres télécommandes secondaires.

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans 
le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny pilot, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE PILOTA JAKO PODRZĘDNY. Pilot ZRH 12 - strona 12. Pilot 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Si, au lieu de l'accessoire éléctrique, vous attribuez une autre télécommande, démarrez 
sur elle la fonction ATTRIBUTION DE LA TELECOMMANDE COMME 
SECONDAIRE. La télécommande ZRH 12 – page 12. La télécommande d'un autre 
type – consultez son instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure realisée correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 1.
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DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

La fonction permet d'attribuer l'accessoire éléctrique au 12 groupes au 
maximum. Les 12 accessoires éléctriques au maximum peuvent être 
attribués à chaque groupe. Seulement tels accessoires peuvent être 
attribués au groupe qui ont déjà attribués au réseau. Le groupe devient 
actif au moment d'attributions des accessoires. 

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE//DROIT 
sélectionnez le groupe auquel vous 
voulez affilier l'accessoire. (par ex. 1).

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 2.
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DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

La fonction permet d'attribuer l'accessoire éléctrique au 12 groupes au 
maximum. Les 12 accessoires éléctriques au maximum peuvent être 
attribués à chaque groupe. Seulement tels accessoires peuvent être 
attribués au groupe qui ont déjà attribués au réseau. Le groupe devient 
actif au moment d'attributions des accessoires. 

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE//DROIT 
sélectionnez le groupe auquel vous 
voulez affilier l'accessoire. (par ex. 1).

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 2.

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 7
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

La fonction permet d'attribuer l'accessoire éléctrique au 12 groupes au 
maximum. Les 12 accessoires éléctriques au maximum peuvent être 
attribués à chaque groupe. Seulement tels accessoires peuvent être 
attribués au groupe qui ont déjà attribués au réseau. Le groupe devient 
actif au moment d'attributions des accessoires. 

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE//DROIT 
sélectionnez le groupe auquel vous 
voulez affilier l'accessoire. (par ex. 1).

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 2.
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DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

La fonction permet d'attribuer l'accessoire éléctrique au 12 groupes au 
maximum. Les 12 accessoires éléctriques au maximum peuvent être 
attribués à chaque groupe. Seulement tels accessoires peuvent être 
attribués au groupe qui ont déjà attribués au réseau. Le groupe devient 
actif au moment d'attributions des accessoires. 

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE//DROIT 
sélectionnez le groupe auquel vous 
voulez affilier l'accessoire. (par ex. 1).

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 2.
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DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

La fonction permet d'attribuer l'accessoire éléctrique au 12 groupes au 
maximum. Les 12 accessoires éléctriques au maximum peuvent être 
attribués à chaque groupe. Seulement tels accessoires peuvent être 
attribués au groupe qui ont déjà attribués au réseau. Le groupe devient 
actif au moment d'attributions des accessoires. 

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE//DROIT 
sélectionnez le groupe auquel vous 
voulez affilier l'accessoire. (par ex. 1).

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 2.

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 7
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

La fonction permet d'attribuer l'accessoire éléctrique au 12 groupes au 
maximum. Les 12 accessoires éléctriques au maximum peuvent être 
attribués à chaque groupe. Seulement tels accessoires peuvent être 
attribués au groupe qui ont déjà attribués au réseau. Le groupe devient 
actif au moment d'attributions des accessoires. 

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

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE//DROIT 
sélectionnez le groupe auquel vous 
voulez affilier l'accessoire. (par ex. 1).

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
etant attribué dans le mode de 
programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 2.
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Strona 8

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 8
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY SUPPRIMER  L'ACCESSOIRE DU  GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

La fonction permet de supprimer l'accessoire éléctrique du group sans le 
supprimer du réseau Z-Wave. L'accessoire éléctrique peut être attribué au 
groupe de n'importe quelle télécommande, etant associé au même réseau. 

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

A l'aide des bouton GAUCHE/DROIT sélectionnez le groupe, duquel vous voulez 
supprimer l'accessoire éléctrique (par ex. 1). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Appuyez le bouton STOP et BAS en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
etant ajouté dans le mode de 
programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 3. 
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Strona 8

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 8
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY SUPPRIMER  L'ACCESSOIRE DU  GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

La fonction permet de supprimer l'accessoire éléctrique du group sans le 
supprimer du réseau Z-Wave. L'accessoire éléctrique peut être attribué au 
groupe de n'importe quelle télécommande, etant associé au même réseau. 

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

A l'aide des bouton GAUCHE/DROIT sélectionnez le groupe, duquel vous voulez 
supprimer l'accessoire éléctrique (par ex. 1). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Appuyez le bouton STOP et BAS en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
etant ajouté dans le mode de 
programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 3. 
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 8
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY SUPPRIMER  L'ACCESSOIRE DU  GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

La fonction permet de supprimer l'accessoire éléctrique du group sans le 
supprimer du réseau Z-Wave. L'accessoire éléctrique peut être attribué au 
groupe de n'importe quelle télécommande, etant associé au même réseau. 

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

A l'aide des bouton GAUCHE/DROIT sélectionnez le groupe, duquel vous voulez 
supprimer l'accessoire éléctrique (par ex. 1). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Appuyez le bouton STOP et BAS en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
etant ajouté dans le mode de 
programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 3. 
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ORYGINALNY TŁUMACZENIE
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USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY SUPPRIMER  L'ACCESSOIRE DU  GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

La fonction permet de supprimer l'accessoire éléctrique du group sans le 
supprimer du réseau Z-Wave. L'accessoire éléctrique peut être attribué au 
groupe de n'importe quelle télécommande, etant associé au même réseau. 

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

A l'aide des bouton GAUCHE/DROIT sélectionnez le groupe, duquel vous voulez 
supprimer l'accessoire éléctrique (par ex. 1). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Appuyez le bouton STOP et BAS en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
etant ajouté dans le mode de 
programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 3. 
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USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY SUPPRIMER  L'ACCESSOIRE DU  GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

La fonction permet de supprimer l'accessoire éléctrique du group sans le 
supprimer du réseau Z-Wave. L'accessoire éléctrique peut être attribué au 
groupe de n'importe quelle télécommande, etant associé au même réseau. 

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

A l'aide des bouton GAUCHE/DROIT sélectionnez le groupe, duquel vous voulez 
supprimer l'accessoire éléctrique (par ex. 1). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Appuyez le bouton STOP et BAS en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
etant ajouté dans le mode de 
programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 3. 
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

La fonction permet de supprimer l'accessoire éléctrique du group sans le 
supprimer du réseau Z-Wave. L'accessoire éléctrique peut être attribué au 
groupe de n'importe quelle télécommande, etant associé au même réseau. 

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

A l'aide des bouton GAUCHE/DROIT sélectionnez le groupe, duquel vous voulez 
supprimer l'accessoire éléctrique (par ex. 1). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Appuyez le bouton STOP et BAS en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

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

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
etant ajouté dans le mode de 
programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 3. 
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USUWANIE GRUPY SUPPRIMER LE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć całą grupę urządzeń. Sterowanie urządzeniami 

jest możliwe dopiero po ich ponownym dodaniu do grupy (strona 7).
La fonction permet de supprimer le groupe entier des accessoires 
éléctriques. La commande des accessoires éléctriques est possible après 
les attribution au groupe à nouveau (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans le 
mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe auquel vous 
voulez supprimer l'accessoire éléctrique 
(par ex. 1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. 2 lignes circulant cycliquement 
apparaissent pour quelques secondes.

La procédure suivie correctement. L'éclairage vert clignote 1 fois. 
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USUWANIE GRUPY SUPPRIMER LE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć całą grupę urządzeń. Sterowanie urządzeniami 

jest możliwe dopiero po ich ponownym dodaniu do grupy (strona 7).
La fonction permet de supprimer le groupe entier des accessoires 
éléctriques. La commande des accessoires éléctriques est possible après 
les attribution au groupe à nouveau (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans le 
mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe auquel vous 
voulez supprimer l'accessoire éléctrique 
(par ex. 1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. 2 lignes circulant cycliquement 
apparaissent pour quelques secondes.

La procédure suivie correctement. L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY SUPPRIMER LE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć całą grupę urządzeń. Sterowanie urządzeniami 

jest możliwe dopiero po ich ponownym dodaniu do grupy (strona 7).
La fonction permet de supprimer le groupe entier des accessoires 
éléctriques. La commande des accessoires éléctriques est possible après 
les attribution au groupe à nouveau (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans le 
mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe auquel vous 
voulez supprimer l'accessoire éléctrique 
(par ex. 1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. 2 lignes circulant cycliquement 
apparaissent pour quelques secondes.

La procédure suivie correctement. L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY SUPPRIMER LE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć całą grupę urządzeń. Sterowanie urządzeniami 

jest możliwe dopiero po ich ponownym dodaniu do grupy (strona 7).
La fonction permet de supprimer le groupe entier des accessoires 
éléctriques. La commande des accessoires éléctriques est possible après 
les attribution au groupe à nouveau (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans le 
mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe auquel vous 
voulez supprimer l'accessoire éléctrique 
(par ex. 1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. 2 lignes circulant cycliquement 
apparaissent pour quelques secondes.

La procédure suivie correctement. L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY SUPPRIMER LE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć całą grupę urządzeń. Sterowanie urządzeniami 

jest możliwe dopiero po ich ponownym dodaniu do grupy (strona 7).
La fonction permet de supprimer le groupe entier des accessoires 
éléctriques. La commande des accessoires éléctriques est possible après 
les attribution au groupe à nouveau (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans le 
mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe auquel vous 
voulez supprimer l'accessoire éléctrique 
(par ex. 1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. 2 lignes circulant cycliquement 
apparaissent pour quelques secondes.

La procédure suivie correctement. L'éclairage vert clignote 1 fois. 
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Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 10
KOPIOWANIE GRUPY COPIER LE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja umożliwia skopiowanie całej grupy, do innego pilota 

znajdującego się w tej samej sieci.
La fonction permet de copier de groupe entier, à une autre télécommande 
se trouvant dans le même réseau. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

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

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe que vous voulez 
copiez. 

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

A l'aide des boutons HAUTE/DOWN 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe-cible.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande-cible  MODE D'ECOUTE

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 4.  

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 10
KOPIOWANIE GRUPY COPIER LE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja umożliwia skopiowanie całej grupy, do innego pilota 

znajdującego się w tej samej sieci.
La fonction permet de copier de groupe entier, à une autre télécommande 
se trouvant dans le même réseau. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

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

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe que vous voulez 
copiez. 

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

A l'aide des boutons HAUTE/DOWN 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe-cible.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande-cible  MODE D'ECOUTE

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 4.  

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 10
KOPIOWANIE GRUPY COPIER LE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja umożliwia skopiowanie całej grupy, do innego pilota 

znajdującego się w tej samej sieci.
La fonction permet de copier de groupe entier, à une autre télécommande 
se trouvant dans le même réseau. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

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

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe que vous voulez 
copiez. 

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

A l'aide des boutons HAUTE/DOWN 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe-cible.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande-cible  MODE D'ECOUTE

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 4.  

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 10
KOPIOWANIE GRUPY COPIER LE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja umożliwia skopiowanie całej grupy, do innego pilota 

znajdującego się w tej samej sieci.
La fonction permet de copier de groupe entier, à une autre télécommande 
se trouvant dans le même réseau. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

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

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe que vous voulez 
copiez. 

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

A l'aide des boutons HAUTE/DOWN 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe-cible.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande-cible  MODE D'ECOUTE

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 4.  

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 10
KOPIOWANIE GRUPY COPIER LE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja umożliwia skopiowanie całej grupy, do innego pilota 

znajdującego się w tej samej sieci.
La fonction permet de copier de groupe entier, à une autre télécommande 
se trouvant dans le même réseau. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

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

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe que vous voulez 
copiez. 

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

A l'aide des boutons HAUTE/DOWN 
sélectionnez la position marquée.

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe-cible.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande-cible  MODE D'ECOUTE

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 4.  
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Arkusz11

Strona 11

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 11
USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU RESEAU

Urządzenia można usuwać z sieci pilotami NADRZĘDNYMI.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 – page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterL'accessoire éléctrique peut être supprimé du réseau à l'aide des 

télécommande PRINCIPALES.

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans le 
mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

W ciągu 12 sekund wprowadź
usuwane/resetowane urządzenie w tryb 
programowania*1.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique supprimé/rédemarré dans le 
mode de programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 5.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 5. 
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<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRH12 COMME SECONDAIRE

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

La fonction permet d'attribuer la télécommande ZRH12 au réseau existant 
Z-Wave comme SECONDAIRE. La télécommande PRINCIPALE dans 
ce réseau peut être de n'importe quel type. Pour que la télécommande 
SECONDAIRE puisse commander des accessoires électriques, il convient 
de les attribuer au groupe choisi de la télécommande (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans le 
mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande PRINCIPALE 
( SUPERIEUR) la fontion 
ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE 
AU RESEAU*

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

La télécommande ZRH12 – page 6. La télécommande d'autre type – consulter son 
instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 6. 

SECONDAIRE
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Z-Wave comme SECONDAIRE. La télécommande PRINCIPALE dans 
ce réseau peut être de n'importe quel type. Pour que la télécommande 
SECONDAIRE puisse commander des accessoires électriques, il convient 
de les attribuer au groupe choisi de la télécommande (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans le 
mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
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( SUPERIEUR) la fontion 
ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE 
AU RESEAU*

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

La télécommande ZRH12 – page 6. La télécommande d'autre type – consulter son 
instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 6. 
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Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRH12 COMME SECONDAIRE

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

La fonction permet d'attribuer la télécommande ZRH12 au réseau existant 
Z-Wave comme SECONDAIRE. La télécommande PRINCIPALE dans 
ce réseau peut être de n'importe quel type. Pour que la télécommande 
SECONDAIRE puisse commander des accessoires électriques, il convient 
de les attribuer au groupe choisi de la télécommande (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans le 
mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande PRINCIPALE 
( SUPERIEUR) la fontion 
ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE 
AU RESEAU*

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

La télécommande ZRH12 – page 6. La télécommande d'autre type – consulter son 
instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 6. 

SECONDAIRE

Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRH12 COMME SECONDAIRE

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

La fonction permet d'attribuer la télécommande ZRH12 au réseau existant 
Z-Wave comme SECONDAIRE. La télécommande PRINCIPALE dans 
ce réseau peut être de n'importe quel type. Pour que la télécommande 
SECONDAIRE puisse commander des accessoires électriques, il convient 
de les attribuer au groupe choisi de la télécommande (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans le 
mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande PRINCIPALE 
( SUPERIEUR) la fontion 
ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE 
AU RESEAU*

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

La télécommande ZRH12 – page 6. La télécommande d'autre type – consulter son 
instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 6. 
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRH12 COMME SECONDAIRE

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

La fonction permet d'attribuer la télécommande ZRH12 au réseau existant 
Z-Wave comme SECONDAIRE. La télécommande PRINCIPALE dans 
ce réseau peut être de n'importe quel type. Pour que la télécommande 
SECONDAIRE puisse commander des accessoires électriques, il convient 
de les attribuer au groupe choisi de la télécommande (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans le 
mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande PRINCIPALE 
( SUPERIEUR) la fontion 
ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE 
AU RESEAU*

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

La télécommande ZRH12 – page 6. La télécommande d'autre type – consulter son 
instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 6. 

SECONDAIRE

Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRH12 COMME SECONDAIRE

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

La fonction permet d'attribuer la télécommande ZRH12 au réseau existant 
Z-Wave comme SECONDAIRE. La télécommande PRINCIPALE dans 
ce réseau peut être de n'importe quel type. Pour que la télécommande 
SECONDAIRE puisse commander des accessoires électriques, il convient 
de les attribuer au groupe choisi de la télécommande (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans le 
mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande PRINCIPALE 
( SUPERIEUR) la fontion 
ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE 
AU RESEAU*

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

La télécommande ZRH12 – page 6. La télécommande d'autre type – consulter son 
instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 6. 

SECONDAIRE

Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRH12 COMME SECONDAIRE

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

La fonction permet d'attribuer la télécommande ZRH12 au réseau existant 
Z-Wave comme SECONDAIRE. La télécommande PRINCIPALE dans 
ce réseau peut être de n'importe quel type. Pour que la télécommande 
SECONDAIRE puisse commander des accessoires électriques, il convient 
de les attribuer au groupe choisi de la télécommande (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans le 
mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande PRINCIPALE 
( SUPERIEUR) la fontion 
ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE 
AU RESEAU*

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

La télécommande ZRH12 – page 6. La télécommande d'autre type – consulter son 
instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 6. 
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRH12 COMME SECONDAIRE

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

La fonction permet d'attribuer la télécommande ZRH12 au réseau existant 
Z-Wave comme SECONDAIRE. La télécommande PRINCIPALE dans 
ce réseau peut être de n'importe quel type. Pour que la télécommande 
SECONDAIRE puisse commander des accessoires électriques, il convient 
de les attribuer au groupe choisi de la télécommande (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans le 
mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande PRINCIPALE 
( SUPERIEUR) la fontion 
ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE 
AU RESEAU*

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

La télécommande ZRH12 – page 6. La télécommande d'autre type – consulter son 
instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 6. 
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRH12 COMME SECONDAIRE

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

La fonction permet d'attribuer la télécommande ZRH12 au réseau existant 
Z-Wave comme SECONDAIRE. La télécommande PRINCIPALE dans 
ce réseau peut être de n'importe quel type. Pour que la télécommande 
SECONDAIRE puisse commander des accessoires électriques, il convient 
de les attribuer au groupe choisi de la télécommande (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans le 
mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande PRINCIPALE 
( SUPERIEUR) la fontion 
ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE 
AU RESEAU*

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

La télécommande ZRH12 – page 6. La télécommande d'autre type – consulter son 
instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 6. 
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRH12 COMME SECONDAIRE

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

La fonction permet d'attribuer la télécommande ZRH12 au réseau existant 
Z-Wave comme SECONDAIRE. La télécommande PRINCIPALE dans 
ce réseau peut être de n'importe quel type. Pour que la télécommande 
SECONDAIRE puisse commander des accessoires électriques, il convient 
de les attribuer au groupe choisi de la télécommande (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans le 
mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande PRINCIPALE 
( SUPERIEUR) la fontion 
ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE 
AU RESEAU*

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

La télécommande ZRH12 – page 6. La télécommande d'autre type – consulter son 
instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 6. 
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRH12 COMME SECONDAIRE

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

La fonction permet d'attribuer la télécommande ZRH12 au réseau existant 
Z-Wave comme SECONDAIRE. La télécommande PRINCIPALE dans 
ce réseau peut être de n'importe quel type. Pour que la télécommande 
SECONDAIRE puisse commander des accessoires électriques, il convient 
de les attribuer au groupe choisi de la télécommande (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans le 
mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande PRINCIPALE 
( SUPERIEUR) la fontion 
ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE 
AU RESEAU*

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

La télécommande ZRH12 – page 6. La télécommande d'autre type – consulter son 
instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 6. 
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Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

PODRZĘDNY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala przypisać pilot ZRH12 do istniejącej sieci Z-Wave, jako 

PODRZĘDNY. Pilot NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu.  Aby pilot PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy 
dodać je do wybranej grupy pilota (strona 7).

La fonction permet d'attribuer la télécommande ZRH12 au réseau existant 
Z-Wave comme SECONDAIRE. La télécommande PRINCIPALE dans 
ce réseau peut être de n'importe quel type. Pour que la télécommande 
SECONDAIRE puisse commander des accessoires électriques, il convient 
de les attribuer au groupe choisi de la télécommande (page 7).

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrée dans le 
mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez la position marquée.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Approuvez par l'appui du bouton STOP. En 12s faites démarrer dans la 
télécommande PRINCIPALE 
( SUPERIEUR) la fontion 
ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE 
AU RESEAU*

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

La télécommande ZRH12 – page 6. La télécommande d'autre type – consulter son 
instruction. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 6. 

SECONDAIRE
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POWIĄZANIE URZĄDZEŃ LIAISON DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać.

STEROWANE STERUJĄCE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej 

sieci Z-Wave, aby urządzenie sterowane uruchamiało inne urządzenie. Na 
przykład, okno posiadające czujnik deszczu może wysłać sygnał 
zamknięcia do innych okien, po wykryciu opadów. Należy sprawdzić w 
instrukcjach urządzeń, które mają zostać powiązane, czy funkcja jest 
dostępna.

Cette fontion permet de telle configuration etant dans 1 réseau Z-Wave 
que l'accessoire éléctrique etant commandé fait démarrer d'autres 
accessoires éléctriques. Par ex., la fenêtre possèdant le détécteur de pluie 
peut envoyer le signal de fermeture à d'autres fenêtres, après la détection 
des chute de pluie. Il convient de vérifier dans les instructions des 
accessoires éléctriques, qui doivent être associés, si la fonction est 
accessible. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe d'association des 
accessoires éléctriques  (par ex. 1).

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

*Consultez les instructions des accessoires éléctriques  que vous voulez associer.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma być sterowane 
przez inne urządzenie w tryb 
programowania*1.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma sterować innym 
urządzeniem w tryb programowania*1.

Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique qui doit être manié par d'autre 
accessoire dans le mode de 
programmation*1. 

Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
qui doit être manié par d'autre accessoire 
dans le mode de programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 7.  

COMMANDE COMMANDANT
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ LIAISON DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać.

STEROWANE STERUJĄCE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej 

sieci Z-Wave, aby urządzenie sterowane uruchamiało inne urządzenie. Na 
przykład, okno posiadające czujnik deszczu może wysłać sygnał 
zamknięcia do innych okien, po wykryciu opadów. Należy sprawdzić w 
instrukcjach urządzeń, które mają zostać powiązane, czy funkcja jest 
dostępna.

Cette fontion permet de telle configuration etant dans 1 réseau Z-Wave 
que l'accessoire éléctrique etant commandé fait démarrer d'autres 
accessoires éléctriques. Par ex., la fenêtre possèdant le détécteur de pluie 
peut envoyer le signal de fermeture à d'autres fenêtres, après la détection 
des chute de pluie. Il convient de vérifier dans les instructions des 
accessoires éléctriques, qui doivent être associés, si la fonction est 
accessible. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe d'association des 
accessoires éléctriques  (par ex. 1).

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

*Consultez les instructions des accessoires éléctriques  que vous voulez associer.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma być sterowane 
przez inne urządzenie w tryb 
programowania*1.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma sterować innym 
urządzeniem w tryb programowania*1.

Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique qui doit être manié par d'autre 
accessoire dans le mode de 
programmation*1. 

Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
qui doit être manié par d'autre accessoire 
dans le mode de programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 7.  

COMMANDE COMMANDANT
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NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ LIAISON DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać.

STEROWANE STERUJĄCE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej 

sieci Z-Wave, aby urządzenie sterowane uruchamiało inne urządzenie. Na 
przykład, okno posiadające czujnik deszczu może wysłać sygnał 
zamknięcia do innych okien, po wykryciu opadów. Należy sprawdzić w 
instrukcjach urządzeń, które mają zostać powiązane, czy funkcja jest 
dostępna.

Cette fontion permet de telle configuration etant dans 1 réseau Z-Wave 
que l'accessoire éléctrique etant commandé fait démarrer d'autres 
accessoires éléctriques. Par ex., la fenêtre possèdant le détécteur de pluie 
peut envoyer le signal de fermeture à d'autres fenêtres, après la détection 
des chute de pluie. Il convient de vérifier dans les instructions des 
accessoires éléctriques, qui doivent être associés, si la fonction est 
accessible. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe d'association des 
accessoires éléctriques  (par ex. 1).

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

*Consultez les instructions des accessoires éléctriques  que vous voulez associer.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma być sterowane 
przez inne urządzenie w tryb 
programowania*1.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma sterować innym 
urządzeniem w tryb programowania*1.

Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique qui doit être manié par d'autre 
accessoire dans le mode de 
programmation*1. 

Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
qui doit être manié par d'autre accessoire 
dans le mode de programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 7.  
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POWIĄZANIE URZĄDZEŃ LIAISON DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać.

STEROWANE STERUJĄCE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej 

sieci Z-Wave, aby urządzenie sterowane uruchamiało inne urządzenie. Na 
przykład, okno posiadające czujnik deszczu może wysłać sygnał 
zamknięcia do innych okien, po wykryciu opadów. Należy sprawdzić w 
instrukcjach urządzeń, które mają zostać powiązane, czy funkcja jest 
dostępna.

Cette fontion permet de telle configuration etant dans 1 réseau Z-Wave 
que l'accessoire éléctrique etant commandé fait démarrer d'autres 
accessoires éléctriques. Par ex., la fenêtre possèdant le détécteur de pluie 
peut envoyer le signal de fermeture à d'autres fenêtres, après la détection 
des chute de pluie. Il convient de vérifier dans les instructions des 
accessoires éléctriques, qui doivent être associés, si la fonction est 
accessible. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe d'association des 
accessoires éléctriques  (par ex. 1).

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

*Consultez les instructions des accessoires éléctriques  que vous voulez associer.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma być sterowane 
przez inne urządzenie w tryb 
programowania*1.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma sterować innym 
urządzeniem w tryb programowania*1.

Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique qui doit être manié par d'autre 
accessoire dans le mode de 
programmation*1. 

Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
qui doit être manié par d'autre accessoire 
dans le mode de programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 7.  
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POWIĄZANIE URZĄDZEŃ LIAISON DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać.

STEROWANE STERUJĄCE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej 

sieci Z-Wave, aby urządzenie sterowane uruchamiało inne urządzenie. Na 
przykład, okno posiadające czujnik deszczu może wysłać sygnał 
zamknięcia do innych okien, po wykryciu opadów. Należy sprawdzić w 
instrukcjach urządzeń, które mają zostać powiązane, czy funkcja jest 
dostępna.

Cette fontion permet de telle configuration etant dans 1 réseau Z-Wave 
que l'accessoire éléctrique etant commandé fait démarrer d'autres 
accessoires éléctriques. Par ex., la fenêtre possèdant le détécteur de pluie 
peut envoyer le signal de fermeture à d'autres fenêtres, après la détection 
des chute de pluie. Il convient de vérifier dans les instructions des 
accessoires éléctriques, qui doivent être associés, si la fonction est 
accessible. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe d'association des 
accessoires éléctriques  (par ex. 1).

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

*Consultez les instructions des accessoires éléctriques  que vous voulez associer.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma być sterowane 
przez inne urządzenie w tryb 
programowania*1.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma sterować innym 
urządzeniem w tryb programowania*1.

Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique qui doit être manié par d'autre 
accessoire dans le mode de 
programmation*1. 

Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
qui doit être manié par d'autre accessoire 
dans le mode de programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 7.  
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POWIĄZANIE URZĄDZEŃ LIAISON DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać.

STEROWANE STERUJĄCE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej 

sieci Z-Wave, aby urządzenie sterowane uruchamiało inne urządzenie. Na 
przykład, okno posiadające czujnik deszczu może wysłać sygnał 
zamknięcia do innych okien, po wykryciu opadów. Należy sprawdzić w 
instrukcjach urządzeń, które mają zostać powiązane, czy funkcja jest 
dostępna.

Cette fontion permet de telle configuration etant dans 1 réseau Z-Wave 
que l'accessoire éléctrique etant commandé fait démarrer d'autres 
accessoires éléctriques. Par ex., la fenêtre possèdant le détécteur de pluie 
peut envoyer le signal de fermeture à d'autres fenêtres, après la détection 
des chute de pluie. Il convient de vérifier dans les instructions des 
accessoires éléctriques, qui doivent être associés, si la fonction est 
accessible. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe d'association des 
accessoires éléctriques  (par ex. 1).

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

*Consultez les instructions des accessoires éléctriques  que vous voulez associer.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma być sterowane 
przez inne urządzenie w tryb 
programowania*1.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma sterować innym 
urządzeniem w tryb programowania*1.

Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique qui doit être manié par d'autre 
accessoire dans le mode de 
programmation*1. 

Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
qui doit être manié par d'autre accessoire 
dans le mode de programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 7.  

COMMANDE COMMANDANT

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ LIAISON DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać.

STEROWANE STERUJĄCE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej 

sieci Z-Wave, aby urządzenie sterowane uruchamiało inne urządzenie. Na 
przykład, okno posiadające czujnik deszczu może wysłać sygnał 
zamknięcia do innych okien, po wykryciu opadów. Należy sprawdzić w 
instrukcjach urządzeń, które mają zostać powiązane, czy funkcja jest 
dostępna.

Cette fontion permet de telle configuration etant dans 1 réseau Z-Wave 
que l'accessoire éléctrique etant commandé fait démarrer d'autres 
accessoires éléctriques. Par ex., la fenêtre possèdant le détécteur de pluie 
peut envoyer le signal de fermeture à d'autres fenêtres, après la détection 
des chute de pluie. Il convient de vérifier dans les instructions des 
accessoires éléctriques, qui doivent être associés, si la fonction est 
accessible. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Appuyez le bouton HAUTE et STOP en 
même temps jusqu'au moment d'entrée 
dans le mode de configuration. 

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

A l'aide des boutons GAUCHE/DROIT 
sélectionnez le groupe d'association des 
accessoires éléctriques  (par ex. 1).

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

*Consultez les instructions des accessoires éléctriques  que vous voulez associer.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma być sterowane 
przez inne urządzenie w tryb 
programowania*1.

W ciągu 99 sekund wprowadź
urządzenie, które ma sterować innym 
urządzeniem w tryb programowania*1.

Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
éléctrique qui doit être manié par d'autre 
accessoire dans le mode de 
programmation*1. 

Pendant 12 s, introduissez l'accessoire 
qui doit être manié par d'autre accessoire 
dans le mode de programmation*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

La procédure suivie correctement. 
L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Erreur. L'éclairage rouche clignote 3 fois. 
Recommencez la procédure ou consultez 
la page 18, point 7.  

COMMANDE COMMANDANT
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Arkusz14

Strona 14

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 14
RESETOWANIE PILOTA REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterRESETOWANIE PILOTA NADRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 

informacje o sieci, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po usunięciu wszystkich urządzeń (strona 11) oraz ponownym ich 
dodaniu (strona 5 lub 6 i 7).
RESETOWANIE PILOTA PODRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 
informacje. Sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po ponownym 
przypisaniu pilota podrzędnego do sieci (strona 12) oraz dodaniu 
urządzeń do grup (strona 7).

REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE PRINCIPALE – 
supprime toutes les informations sur les réseaux, groupes etc. La 
commande des accessoires éléctriques n'est que possible après la 
suppression de tous les accessoires (page 11) et les attribution (page 5 ou 
6 et 7).
REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE SECONDAIRE – efface 
toutes les informations. La commande des accessoires éléctriques n'est 
que possible après l'attribution la télécommande secondaire au réseau 
(page 12) et l'attribution des accessoires éléctriques aux groupes (page 7). 

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans le 
mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

La procédure suivie correctement. L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Arkusz14

Strona 14

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 14
RESETOWANIE PILOTA REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterRESETOWANIE PILOTA NADRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 

informacje o sieci, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po usunięciu wszystkich urządzeń (strona 11) oraz ponownym ich 
dodaniu (strona 5 lub 6 i 7).
RESETOWANIE PILOTA PODRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 
informacje. Sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po ponownym 
przypisaniu pilota podrzędnego do sieci (strona 12) oraz dodaniu 
urządzeń do grup (strona 7).

REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE PRINCIPALE – 
supprime toutes les informations sur les réseaux, groupes etc. La 
commande des accessoires éléctriques n'est que possible après la 
suppression de tous les accessoires (page 11) et les attribution (page 5 ou 
6 et 7).
REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE SECONDAIRE – efface 
toutes les informations. La commande des accessoires éléctriques n'est 
que possible après l'attribution la télécommande secondaire au réseau 
(page 12) et l'attribution des accessoires éléctriques aux groupes (page 7). 

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans le 
mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

La procédure suivie correctement. L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Arkusz14

Strona 14

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 14
RESETOWANIE PILOTA REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterRESETOWANIE PILOTA NADRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 

informacje o sieci, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po usunięciu wszystkich urządzeń (strona 11) oraz ponownym ich 
dodaniu (strona 5 lub 6 i 7).
RESETOWANIE PILOTA PODRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 
informacje. Sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po ponownym 
przypisaniu pilota podrzędnego do sieci (strona 12) oraz dodaniu 
urządzeń do grup (strona 7).

REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE PRINCIPALE – 
supprime toutes les informations sur les réseaux, groupes etc. La 
commande des accessoires éléctriques n'est que possible après la 
suppression de tous les accessoires (page 11) et les attribution (page 5 ou 
6 et 7).
REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE SECONDAIRE – efface 
toutes les informations. La commande des accessoires éléctriques n'est 
que possible après l'attribution la télécommande secondaire au réseau 
(page 12) et l'attribution des accessoires éléctriques aux groupes (page 7). 

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans le 
mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

La procédure suivie correctement. L'éclairage vert clignote 1 fois. 

Arkusz14

Strona 14

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 14
RESETOWANIE PILOTA REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterRESETOWANIE PILOTA NADRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 

informacje o sieci, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po usunięciu wszystkich urządzeń (strona 11) oraz ponownym ich 
dodaniu (strona 5 lub 6 i 7).
RESETOWANIE PILOTA PODRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 
informacje. Sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po ponownym 
przypisaniu pilota podrzędnego do sieci (strona 12) oraz dodaniu 
urządzeń do grup (strona 7).

REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE PRINCIPALE – 
supprime toutes les informations sur les réseaux, groupes etc. La 
commande des accessoires éléctriques n'est que possible après la 
suppression de tous les accessoires (page 11) et les attribution (page 5 ou 
6 et 7).
REDEMMARAGE DE LA TELECOMMANDE SECONDAIRE – efface 
toutes les informations. La commande des accessoires éléctriques n'est 
que possible après l'attribution la télécommande secondaire au réseau 
(page 12) et l'attribution des accessoires éléctriques aux groupes (page 7). 

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

Appuyez le bouton BAS et STOP en même temps jusqu'au moment d'entrer dans le 
mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

A l'aide des boutons HAUTE/BAS 
sélectionnez la position marquée.

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

La procédure suivie correctement. L'éclairage vert clignote 1 fois. 
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Arkusz15

Strona 15

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 15
TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D'ECOUTE

Funkcja zaawansowana

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Fontion avancée 

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

La télécommande introduite dans le mode d'écoute permet  la commande à 
distance au niveau d'un autre contrôleur, par ex. Gateway Z-Wave. La 
délivrance de la fonction de transmission*2 – page 16. 

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

Appuyez le bouton STOP et HAUTE en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

A l'aide des boutons HAUTEBAS 
sélectionnez la position marquée.

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

Pilot przechodzi w tryb nasłuchiwania. Zielone diody LED kolejno migają, zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 
30 sekund od zakończenia transmisji danych.

La télécommande passe au mode d'écoute. Les diodes vertes clignotent tour à tour 
comme dans le sens horaire. La télécommande reste dans le mode d'écoute après 30s à 
partir de la fin de  transmission de données.

Arkusz15

Strona 15

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 15
TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D'ECOUTE

Funkcja zaawansowana

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Fontion avancée 

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

La télécommande introduite dans le mode d'écoute permet  la commande à 
distance au niveau d'un autre contrôleur, par ex. Gateway Z-Wave. La 
délivrance de la fonction de transmission*2 – page 16. 

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

Appuyez le bouton STOP et HAUTE en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

A l'aide des boutons HAUTEBAS 
sélectionnez la position marquée.

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

Pilot przechodzi w tryb nasłuchiwania. Zielone diody LED kolejno migają, zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 
30 sekund od zakończenia transmisji danych.

La télécommande passe au mode d'écoute. Les diodes vertes clignotent tour à tour 
comme dans le sens horaire. La télécommande reste dans le mode d'écoute après 30s à 
partir de la fin de  transmission de données.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 15
TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D'ECOUTE

Funkcja zaawansowana

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Fontion avancée 

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

La télécommande introduite dans le mode d'écoute permet  la commande à 
distance au niveau d'un autre contrôleur, par ex. Gateway Z-Wave. La 
délivrance de la fonction de transmission*2 – page 16. 

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

Appuyez le bouton STOP et HAUTE en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

A l'aide des boutons HAUTEBAS 
sélectionnez la position marquée.

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

Pilot przechodzi w tryb nasłuchiwania. Zielone diody LED kolejno migają, zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 
30 sekund od zakończenia transmisji danych.

La télécommande passe au mode d'écoute. Les diodes vertes clignotent tour à tour 
comme dans le sens horaire. La télécommande reste dans le mode d'écoute après 30s à 
partir de la fin de  transmission de données.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 15
TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D'ECOUTE

Funkcja zaawansowana

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Fontion avancée 

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

La télécommande introduite dans le mode d'écoute permet  la commande à 
distance au niveau d'un autre contrôleur, par ex. Gateway Z-Wave. La 
délivrance de la fonction de transmission*2 – page 16. 

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

Appuyez le bouton STOP et HAUTE en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

A l'aide des boutons HAUTEBAS 
sélectionnez la position marquée.

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

Pilot przechodzi w tryb nasłuchiwania. Zielone diody LED kolejno migają, zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 
30 sekund od zakończenia transmisji danych.

La télécommande passe au mode d'écoute. Les diodes vertes clignotent tour à tour 
comme dans le sens horaire. La télécommande reste dans le mode d'écoute après 30s à 
partir de la fin de  transmission de données.
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TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D'ECOUTE

Funkcja zaawansowana

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Fontion avancée 

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

La télécommande introduite dans le mode d'écoute permet  la commande à 
distance au niveau d'un autre contrôleur, par ex. Gateway Z-Wave. La 
délivrance de la fonction de transmission*2 – page 16. 

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

Appuyez le bouton STOP et HAUTE en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

A l'aide des boutons HAUTEBAS 
sélectionnez la position marquée.

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

Pilot przechodzi w tryb nasłuchiwania. Zielone diody LED kolejno migają, zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 
30 sekund od zakończenia transmisji danych.

La télécommande passe au mode d'écoute. Les diodes vertes clignotent tour à tour 
comme dans le sens horaire. La télécommande reste dans le mode d'écoute après 30s à 
partir de la fin de  transmission de données.
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TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D'ECOUTE

Funkcja zaawansowana

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Fontion avancée 

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

La télécommande introduite dans le mode d'écoute permet  la commande à 
distance au niveau d'un autre contrôleur, par ex. Gateway Z-Wave. La 
délivrance de la fonction de transmission*2 – page 16. 

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

Appuyez le bouton STOP et HAUTE en même temps jusqu'au moment d'entrée dans 
le mode de configuration. 

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

A l'aide des boutons HAUTEBAS 
sélectionnez la position marquée.

Approuvez par l'appui du bouton STOP.

Pilot przechodzi w tryb nasłuchiwania. Zielone diody LED kolejno migają, zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 
30 sekund od zakończenia transmisji danych.

La télécommande passe au mode d'écoute. Les diodes vertes clignotent tour à tour 
comme dans le sens horaire. La télécommande reste dans le mode d'écoute après 30s à 
partir de la fin de  transmission de données.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 16
MONTAŻ UCHWYTU PILOTA INSTALLATION POIGNEE DE LA TELECOMMANDE

INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

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

*1 – mode de 
programmation

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton 
de programmation sur l'accessoire etant attribué/supprimé. 
Les produits FAKRO possède des boutons de 
programmation marqués par la lettre „P”

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 – fontion de 
transmission

La fontion n'est qu'accessible dans les télécommandes 
avec la possibilité permetant de la transmission à distance 
des changements dans les paramètres de la télécommande 
d'écoute, Chaque télécommande de ce type peut avoir le 
nom séparée de ces fontions.

CODES D'INFORMATION 

Manque de portée de fontionnement, manque d'appui sur le bouton de 
fontionnement.

Le niveau faible des batteries de la télécommande. 

La sortie automatique du menu. 

L'arrêt de la procédure (à l'aide du bouton arrêt)

Le groupe, auquel nous voulons attribué des accessoires éléctrique, est 
complet.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Il est impossible de vérifier le niveau des batteries si il y a plus d'un 
accessoire dans le groupe. L'accessoire ne dispose pas de batteries.

Le groupe est vide. 

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: le niveau faible des batteries, après le 
clique sur le n'importe quel bouton, cela veut dire après un réveil de la 
télécommande, le symbole allume en 2 s. L'accessoire peut être toujours 
commandé.

L'ETAT CRITIQUE: le niveau critiquement faible, le symbole allume en 
2s, de plus l'éclairage rouge clignote rapidement en 2s. L'accessoire 
éléctrique ne peut pas être commandé.

Arkusz16

Strona 16

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE
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NC 896 16
MONTAŻ UCHWYTU PILOTA INSTALLATION POIGNEE DE LA TELECOMMANDE

INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

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

*1 – mode de 
programmation

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton 
de programmation sur l'accessoire etant attribué/supprimé. 
Les produits FAKRO possède des boutons de 
programmation marqués par la lettre „P”

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 – fontion de 
transmission

La fontion n'est qu'accessible dans les télécommandes 
avec la possibilité permetant de la transmission à distance 
des changements dans les paramètres de la télécommande 
d'écoute, Chaque télécommande de ce type peut avoir le 
nom séparée de ces fontions.

CODES D'INFORMATION 

Manque de portée de fontionnement, manque d'appui sur le bouton de 
fontionnement.

Le niveau faible des batteries de la télécommande. 

La sortie automatique du menu. 

L'arrêt de la procédure (à l'aide du bouton arrêt)

Le groupe, auquel nous voulons attribué des accessoires éléctrique, est 
complet.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Il est impossible de vérifier le niveau des batteries si il y a plus d'un 
accessoire dans le groupe. L'accessoire ne dispose pas de batteries.

Le groupe est vide. 

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: le niveau faible des batteries, après le 
clique sur le n'importe quel bouton, cela veut dire après un réveil de la 
télécommande, le symbole allume en 2 s. L'accessoire peut être toujours 
commandé.

L'ETAT CRITIQUE: le niveau critiquement faible, le symbole allume en 
2s, de plus l'éclairage rouge clignote rapidement en 2s. L'accessoire 
éléctrique ne peut pas être commandé.
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MONTAŻ UCHWYTU PILOTA INSTALLATION POIGNEE DE LA TELECOMMANDE

INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

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

*1 – mode de 
programmation

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton 
de programmation sur l'accessoire etant attribué/supprimé. 
Les produits FAKRO possède des boutons de 
programmation marqués par la lettre „P”

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 – fontion de 
transmission

La fontion n'est qu'accessible dans les télécommandes 
avec la possibilité permetant de la transmission à distance 
des changements dans les paramètres de la télécommande 
d'écoute, Chaque télécommande de ce type peut avoir le 
nom séparée de ces fontions.

CODES D'INFORMATION 

Manque de portée de fontionnement, manque d'appui sur le bouton de 
fontionnement.

Le niveau faible des batteries de la télécommande. 

La sortie automatique du menu. 

L'arrêt de la procédure (à l'aide du bouton arrêt)

Le groupe, auquel nous voulons attribué des accessoires éléctrique, est 
complet.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Il est impossible de vérifier le niveau des batteries si il y a plus d'un 
accessoire dans le groupe. L'accessoire ne dispose pas de batteries.

Le groupe est vide. 

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: le niveau faible des batteries, après le 
clique sur le n'importe quel bouton, cela veut dire après un réveil de la 
télécommande, le symbole allume en 2 s. L'accessoire peut être toujours 
commandé.

L'ETAT CRITIQUE: le niveau critiquement faible, le symbole allume en 
2s, de plus l'éclairage rouge clignote rapidement en 2s. L'accessoire 
éléctrique ne peut pas être commandé.
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MONTAŻ UCHWYTU PILOTA INSTALLATION POIGNEE DE LA TELECOMMANDE

INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

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

*1 – mode de 
programmation

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton 
de programmation sur l'accessoire etant attribué/supprimé. 
Les produits FAKRO possède des boutons de 
programmation marqués par la lettre „P”

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 – fontion de 
transmission

La fontion n'est qu'accessible dans les télécommandes 
avec la possibilité permetant de la transmission à distance 
des changements dans les paramètres de la télécommande 
d'écoute, Chaque télécommande de ce type peut avoir le 
nom séparée de ces fontions.

CODES D'INFORMATION 

Manque de portée de fontionnement, manque d'appui sur le bouton de 
fontionnement.

Le niveau faible des batteries de la télécommande. 

La sortie automatique du menu. 

L'arrêt de la procédure (à l'aide du bouton arrêt)

Le groupe, auquel nous voulons attribué des accessoires éléctrique, est 
complet.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Il est impossible de vérifier le niveau des batteries si il y a plus d'un 
accessoire dans le groupe. L'accessoire ne dispose pas de batteries.

Le groupe est vide. 

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: le niveau faible des batteries, après le 
clique sur le n'importe quel bouton, cela veut dire après un réveil de la 
télécommande, le symbole allume en 2 s. L'accessoire peut être toujours 
commandé.

L'ETAT CRITIQUE: le niveau critiquement faible, le symbole allume en 
2s, de plus l'éclairage rouge clignote rapidement en 2s. L'accessoire 
éléctrique ne peut pas être commandé.
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MONTAŻ UCHWYTU PILOTA INSTALLATION POIGNEE DE LA TELECOMMANDE

INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

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

*1 – mode de 
programmation

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton 
de programmation sur l'accessoire etant attribué/supprimé. 
Les produits FAKRO possède des boutons de 
programmation marqués par la lettre „P”

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 – fontion de 
transmission

La fontion n'est qu'accessible dans les télécommandes 
avec la possibilité permetant de la transmission à distance 
des changements dans les paramètres de la télécommande 
d'écoute, Chaque télécommande de ce type peut avoir le 
nom séparée de ces fontions.

CODES D'INFORMATION 

Manque de portée de fontionnement, manque d'appui sur le bouton de 
fontionnement.

Le niveau faible des batteries de la télécommande. 

La sortie automatique du menu. 

L'arrêt de la procédure (à l'aide du bouton arrêt)

Le groupe, auquel nous voulons attribué des accessoires éléctrique, est 
complet.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Il est impossible de vérifier le niveau des batteries si il y a plus d'un 
accessoire dans le groupe. L'accessoire ne dispose pas de batteries.

Le groupe est vide. 

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: le niveau faible des batteries, après le 
clique sur le n'importe quel bouton, cela veut dire après un réveil de la 
télécommande, le symbole allume en 2 s. L'accessoire peut être toujours 
commandé.

L'ETAT CRITIQUE: le niveau critiquement faible, le symbole allume en 
2s, de plus l'éclairage rouge clignote rapidement en 2s. L'accessoire 
éléctrique ne peut pas être commandé.

Arkusz16

Strona 16

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE
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INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

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

*1 – mode de 
programmation

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton 
de programmation sur l'accessoire etant attribué/supprimé. 
Les produits FAKRO possède des boutons de 
programmation marqués par la lettre „P”

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 – fontion de 
transmission

La fontion n'est qu'accessible dans les télécommandes 
avec la possibilité permetant de la transmission à distance 
des changements dans les paramètres de la télécommande 
d'écoute, Chaque télécommande de ce type peut avoir le 
nom séparée de ces fontions.

CODES D'INFORMATION 

Manque de portée de fontionnement, manque d'appui sur le bouton de 
fontionnement.

Le niveau faible des batteries de la télécommande. 

La sortie automatique du menu. 

L'arrêt de la procédure (à l'aide du bouton arrêt)

Le groupe, auquel nous voulons attribué des accessoires éléctrique, est 
complet.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Il est impossible de vérifier le niveau des batteries si il y a plus d'un 
accessoire dans le groupe. L'accessoire ne dispose pas de batteries.

Le groupe est vide. 

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: le niveau faible des batteries, après le 
clique sur le n'importe quel bouton, cela veut dire après un réveil de la 
télécommande, le symbole allume en 2 s. L'accessoire peut être toujours 
commandé.

L'ETAT CRITIQUE: le niveau critiquement faible, le symbole allume en 
2s, de plus l'éclairage rouge clignote rapidement en 2s. L'accessoire 
éléctrique ne peut pas être commandé.
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MONTAŻ UCHWYTU PILOTA INSTALLATION POIGNEE DE LA TELECOMMANDE

INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

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

*1 – mode de 
programmation

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton 
de programmation sur l'accessoire etant attribué/supprimé. 
Les produits FAKRO possède des boutons de 
programmation marqués par la lettre „P”

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 – fontion de 
transmission

La fontion n'est qu'accessible dans les télécommandes 
avec la possibilité permetant de la transmission à distance 
des changements dans les paramètres de la télécommande 
d'écoute, Chaque télécommande de ce type peut avoir le 
nom séparée de ces fontions.

CODES D'INFORMATION 

Manque de portée de fontionnement, manque d'appui sur le bouton de 
fontionnement.

Le niveau faible des batteries de la télécommande. 

La sortie automatique du menu. 

L'arrêt de la procédure (à l'aide du bouton arrêt)

Le groupe, auquel nous voulons attribué des accessoires éléctrique, est 
complet.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Il est impossible de vérifier le niveau des batteries si il y a plus d'un 
accessoire dans le groupe. L'accessoire ne dispose pas de batteries.

Le groupe est vide. 

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: le niveau faible des batteries, après le 
clique sur le n'importe quel bouton, cela veut dire après un réveil de la 
télécommande, le symbole allume en 2 s. L'accessoire peut être toujours 
commandé.

L'ETAT CRITIQUE: le niveau critiquement faible, le symbole allume en 
2s, de plus l'éclairage rouge clignote rapidement en 2s. L'accessoire 
éléctrique ne peut pas être commandé.
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INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

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

*1 – mode de 
programmation

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton 
de programmation sur l'accessoire etant attribué/supprimé. 
Les produits FAKRO possède des boutons de 
programmation marqués par la lettre „P”

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 – fontion de 
transmission

La fontion n'est qu'accessible dans les télécommandes 
avec la possibilité permetant de la transmission à distance 
des changements dans les paramètres de la télécommande 
d'écoute, Chaque télécommande de ce type peut avoir le 
nom séparée de ces fontions.

CODES D'INFORMATION 

Manque de portée de fontionnement, manque d'appui sur le bouton de 
fontionnement.

Le niveau faible des batteries de la télécommande. 

La sortie automatique du menu. 

L'arrêt de la procédure (à l'aide du bouton arrêt)

Le groupe, auquel nous voulons attribué des accessoires éléctrique, est 
complet.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Il est impossible de vérifier le niveau des batteries si il y a plus d'un 
accessoire dans le groupe. L'accessoire ne dispose pas de batteries.

Le groupe est vide. 

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: le niveau faible des batteries, après le 
clique sur le n'importe quel bouton, cela veut dire après un réveil de la 
télécommande, le symbole allume en 2 s. L'accessoire peut être toujours 
commandé.

L'ETAT CRITIQUE: le niveau critiquement faible, le symbole allume en 
2s, de plus l'éclairage rouge clignote rapidement en 2s. L'accessoire 
éléctrique ne peut pas être commandé.
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INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

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

*1 – mode de 
programmation

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton 
de programmation sur l'accessoire etant attribué/supprimé. 
Les produits FAKRO possède des boutons de 
programmation marqués par la lettre „P”

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 – fontion de 
transmission

La fontion n'est qu'accessible dans les télécommandes 
avec la possibilité permetant de la transmission à distance 
des changements dans les paramètres de la télécommande 
d'écoute, Chaque télécommande de ce type peut avoir le 
nom séparée de ces fontions.

CODES D'INFORMATION 

Manque de portée de fontionnement, manque d'appui sur le bouton de 
fontionnement.

Le niveau faible des batteries de la télécommande. 

La sortie automatique du menu. 

L'arrêt de la procédure (à l'aide du bouton arrêt)

Le groupe, auquel nous voulons attribué des accessoires éléctrique, est 
complet.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Il est impossible de vérifier le niveau des batteries si il y a plus d'un 
accessoire dans le groupe. L'accessoire ne dispose pas de batteries.

Le groupe est vide. 

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: le niveau faible des batteries, après le 
clique sur le n'importe quel bouton, cela veut dire après un réveil de la 
télécommande, le symbole allume en 2 s. L'accessoire peut être toujours 
commandé.

L'ETAT CRITIQUE: le niveau critiquement faible, le symbole allume en 
2s, de plus l'éclairage rouge clignote rapidement en 2s. L'accessoire 
éléctrique ne peut pas être commandé.
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INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

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

*1 – mode de 
programmation

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton 
de programmation sur l'accessoire etant attribué/supprimé. 
Les produits FAKRO possède des boutons de 
programmation marqués par la lettre „P”

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 – fontion de 
transmission

La fontion n'est qu'accessible dans les télécommandes 
avec la possibilité permetant de la transmission à distance 
des changements dans les paramètres de la télécommande 
d'écoute, Chaque télécommande de ce type peut avoir le 
nom séparée de ces fontions.

CODES D'INFORMATION 

Manque de portée de fontionnement, manque d'appui sur le bouton de 
fontionnement.

Le niveau faible des batteries de la télécommande. 

La sortie automatique du menu. 

L'arrêt de la procédure (à l'aide du bouton arrêt)

Le groupe, auquel nous voulons attribué des accessoires éléctrique, est 
complet.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Il est impossible de vérifier le niveau des batteries si il y a plus d'un 
accessoire dans le groupe. L'accessoire ne dispose pas de batteries.

Le groupe est vide. 

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: le niveau faible des batteries, après le 
clique sur le n'importe quel bouton, cela veut dire après un réveil de la 
télécommande, le symbole allume en 2 s. L'accessoire peut être toujours 
commandé.

L'ETAT CRITIQUE: le niveau critiquement faible, le symbole allume en 
2s, de plus l'éclairage rouge clignote rapidement en 2s. L'accessoire 
éléctrique ne peut pas être commandé.
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INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania.

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu.

Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania

Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie 
przycisku programowania na dodawanym / usuwanym 
urządzeniu. Produkty FAKRO posiadają przyciski 
programowania oznaczone literą ,,P”.

*1 – mode de 
programmation

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton 
de programmation sur l'accessoire etant attribué/supprimé. 
Les produits FAKRO possède des boutons de 
programmation marqués par la lettre „P”

*2 - Funkcja 
przekazywania

Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 – fontion de 
transmission

La fontion n'est qu'accessible dans les télécommandes 
avec la possibilité permetant de la transmission à distance 
des changements dans les paramètres de la télécommande 
d'écoute, Chaque télécommande de ce type peut avoir le 
nom séparée de ces fontions.

CODES D'INFORMATION 

Manque de portée de fontionnement, manque d'appui sur le bouton de 
fontionnement.

Le niveau faible des batteries de la télécommande. 

La sortie automatique du menu. 

L'arrêt de la procédure (à l'aide du bouton arrêt)

Le groupe, auquel nous voulons attribué des accessoires éléctrique, est 
complet.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

Il est impossible de vérifier le niveau des batteries si il y a plus d'un 
accessoire dans le groupe. L'accessoire ne dispose pas de batteries.

Le groupe est vide. 

STAN OSTRZEGAWCZY: niski poziom baterii, po wciśnięciu 
dowolnego przycisku, czyli po tzw. wybudzeniu pilota, symbol świeci 
przez 2 sekundy. Urządzeniem nadal można sterować.

STAN KRYTYCZNY: krytycznie niski poziom baterii,  symbol świeci 
przez 2 sekundy, dodatkowo czerwone podświetlenie miga szybko przez 
2 sekundy. Urządzeniem nie można sterować.

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: le niveau faible des batteries, après le 
clique sur le n'importe quel bouton, cela veut dire après un réveil de la 
télécommande, le symbole allume en 2 s. L'accessoire peut être toujours 
commandé.

L'ETAT CRITIQUE: le niveau critiquement faible, le symbole allume en 
2s, de plus l'éclairage rouge clignote rapidement en 2s. L'accessoire 
éléctrique ne peut pas être commandé.
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INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
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Przerwanie procedury (przyciskiem stop).

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna.

Grupa jest pusta.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

*1 - Tryb 
programowania
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*1 – mode de 
programmation

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton 
de programmation sur l'accessoire etant attribué/supprimé. 
Les produits FAKRO possède des boutons de 
programmation marqués par la lettre „P”
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przekazywania
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Funkcja dostępna tylko w pilotach z możliwością
pozwalającą na zdalne przekazywanie zmian w 
ustawieniach w pilocie nasłuchującym. Każdy tego typu 
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2s, de plus l'éclairage rouge clignote rapidement en 2s. L'accessoire 
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ZMIANA PARAMETRÓW URZĄDZENIA SOLARNEGO

PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada).

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGEMENT DES PARAMETRES DE L'ACCESSOIRE SOLAIRE

PARAMETRES BASIQUES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy. Pojawi się pierwszy zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 3s. Le premier ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BVAS sélectionnez le paramètre, éntrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Reglage du temps, après lequel le store travaille dans le mode semi-
automatique et automatique entre 3 et 10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym 
i automatycznym, w zakresie 1-99.

Reglage de la sensabilité à  l'ensoleillement du store dans le mode semi-
automatique et automatique entre 1 et 99.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changement du mode de travail (A0 – Manuel), (A1 
– Semi-Automatique) ou (A2 – Automatique).

PARAMETRES AVANCES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 6 sekund. Pojawi się drugi zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 6s. Le deuxieme ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez le paramètre, entrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Verification le niveau de batterie (à moins que l'accessoire éléctrique l'ait).

Le changement du paramètre/La demande sur la valeur de paramètre.

La changement du valeur de paramètre.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Afin de changer le valeur de paramètre, il convient de choisir le paramètre CP, ensuite 
à l'aide des boutons HAUTE/BAS passer à l'option changement du valeur de 
paramètre Cd. Après avoir choisi la valeur voulue, approver à l'aide du bouton STOP. 
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LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 6s. Le deuxieme ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez le paramètre, entrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Verification le niveau de batterie (à moins que l'accessoire éléctrique l'ait).

Le changement du paramètre/La demande sur la valeur de paramètre.

La changement du valeur de paramètre.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Afin de changer le valeur de paramètre, il convient de choisir le paramètre CP, ensuite 
à l'aide des boutons HAUTE/BAS passer à l'option changement du valeur de 
paramètre Cd. Après avoir choisi la valeur voulue, approver à l'aide du bouton STOP. 
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PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada).

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGEMENT DES PARAMETRES DE L'ACCESSOIRE SOLAIRE

PARAMETRES BASIQUES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy. Pojawi się pierwszy zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 3s. Le premier ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BVAS sélectionnez le paramètre, éntrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Reglage du temps, après lequel le store travaille dans le mode semi-
automatique et automatique entre 3 et 10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym 
i automatycznym, w zakresie 1-99.

Reglage de la sensabilité à  l'ensoleillement du store dans le mode semi-
automatique et automatique entre 1 et 99.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changement du mode de travail (A0 – Manuel), (A1 
– Semi-Automatique) ou (A2 – Automatique).

PARAMETRES AVANCES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 6 sekund. Pojawi się drugi zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 6s. Le deuxieme ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez le paramètre, entrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Verification le niveau de batterie (à moins que l'accessoire éléctrique l'ait).

Le changement du paramètre/La demande sur la valeur de paramètre.

La changement du valeur de paramètre.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Afin de changer le valeur de paramètre, il convient de choisir le paramètre CP, ensuite 
à l'aide des boutons HAUTE/BAS passer à l'option changement du valeur de 
paramètre Cd. Après avoir choisi la valeur voulue, approver à l'aide du bouton STOP. 

Arkusz17

Strona 17

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 17
ZMIANA PARAMETRÓW URZĄDZENIA SOLARNEGO

PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada).

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGEMENT DES PARAMETRES DE L'ACCESSOIRE SOLAIRE

PARAMETRES BASIQUES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy. Pojawi się pierwszy zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 3s. Le premier ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BVAS sélectionnez le paramètre, éntrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Reglage du temps, après lequel le store travaille dans le mode semi-
automatique et automatique entre 3 et 10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym 
i automatycznym, w zakresie 1-99.

Reglage de la sensabilité à  l'ensoleillement du store dans le mode semi-
automatique et automatique entre 1 et 99.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changement du mode de travail (A0 – Manuel), (A1 
– Semi-Automatique) ou (A2 – Automatique).

PARAMETRES AVANCES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 6 sekund. Pojawi się drugi zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 6s. Le deuxieme ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez le paramètre, entrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Verification le niveau de batterie (à moins que l'accessoire éléctrique l'ait).

Le changement du paramètre/La demande sur la valeur de paramètre.

La changement du valeur de paramètre.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Afin de changer le valeur de paramètre, il convient de choisir le paramètre CP, ensuite 
à l'aide des boutons HAUTE/BAS passer à l'option changement du valeur de 
paramètre Cd. Après avoir choisi la valeur voulue, approver à l'aide du bouton STOP. 
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PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada).

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGEMENT DES PARAMETRES DE L'ACCESSOIRE SOLAIRE

PARAMETRES BASIQUES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy. Pojawi się pierwszy zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 3s. Le premier ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BVAS sélectionnez le paramètre, éntrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Reglage du temps, après lequel le store travaille dans le mode semi-
automatique et automatique entre 3 et 10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym 
i automatycznym, w zakresie 1-99.

Reglage de la sensabilité à  l'ensoleillement du store dans le mode semi-
automatique et automatique entre 1 et 99.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changement du mode de travail (A0 – Manuel), (A1 
– Semi-Automatique) ou (A2 – Automatique).

PARAMETRES AVANCES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 6 sekund. Pojawi się drugi zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 6s. Le deuxieme ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez le paramètre, entrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Verification le niveau de batterie (à moins que l'accessoire éléctrique l'ait).

Le changement du paramètre/La demande sur la valeur de paramètre.

La changement du valeur de paramètre.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Afin de changer le valeur de paramètre, il convient de choisir le paramètre CP, ensuite 
à l'aide des boutons HAUTE/BAS passer à l'option changement du valeur de 
paramètre Cd. Après avoir choisi la valeur voulue, approver à l'aide du bouton STOP. 

Arkusz17

Strona 17

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 17
ZMIANA PARAMETRÓW URZĄDZENIA SOLARNEGO

PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada).

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGEMENT DES PARAMETRES DE L'ACCESSOIRE SOLAIRE

PARAMETRES BASIQUES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy. Pojawi się pierwszy zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 3s. Le premier ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BVAS sélectionnez le paramètre, éntrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Reglage du temps, après lequel le store travaille dans le mode semi-
automatique et automatique entre 3 et 10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym 
i automatycznym, w zakresie 1-99.

Reglage de la sensabilité à  l'ensoleillement du store dans le mode semi-
automatique et automatique entre 1 et 99.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changement du mode de travail (A0 – Manuel), (A1 
– Semi-Automatique) ou (A2 – Automatique).

PARAMETRES AVANCES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 6 sekund. Pojawi się drugi zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 6s. Le deuxieme ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez le paramètre, entrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Verification le niveau de batterie (à moins que l'accessoire éléctrique l'ait).

Le changement du paramètre/La demande sur la valeur de paramètre.

La changement du valeur de paramètre.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Afin de changer le valeur de paramètre, il convient de choisir le paramètre CP, ensuite 
à l'aide des boutons HAUTE/BAS passer à l'option changement du valeur de 
paramètre Cd. Après avoir choisi la valeur voulue, approver à l'aide du bouton STOP. 
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PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada).

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGEMENT DES PARAMETRES DE L'ACCESSOIRE SOLAIRE

PARAMETRES BASIQUES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy. Pojawi się pierwszy zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 3s. Le premier ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BVAS sélectionnez le paramètre, éntrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Reglage du temps, après lequel le store travaille dans le mode semi-
automatique et automatique entre 3 et 10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym 
i automatycznym, w zakresie 1-99.

Reglage de la sensabilité à  l'ensoleillement du store dans le mode semi-
automatique et automatique entre 1 et 99.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changement du mode de travail (A0 – Manuel), (A1 
– Semi-Automatique) ou (A2 – Automatique).

PARAMETRES AVANCES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 6 sekund. Pojawi się drugi zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 6s. Le deuxieme ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez le paramètre, entrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Verification le niveau de batterie (à moins que l'accessoire éléctrique l'ait).

Le changement du paramètre/La demande sur la valeur de paramètre.

La changement du valeur de paramètre.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Afin de changer le valeur de paramètre, il convient de choisir le paramètre CP, ensuite 
à l'aide des boutons HAUTE/BAS passer à l'option changement du valeur de 
paramètre Cd. Après avoir choisi la valeur voulue, approver à l'aide du bouton STOP. 
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PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada).

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGEMENT DES PARAMETRES DE L'ACCESSOIRE SOLAIRE

PARAMETRES BASIQUES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy. Pojawi się pierwszy zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 3s. Le premier ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BVAS sélectionnez le paramètre, éntrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Reglage du temps, après lequel le store travaille dans le mode semi-
automatique et automatique entre 3 et 10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym 
i automatycznym, w zakresie 1-99.

Reglage de la sensabilité à  l'ensoleillement du store dans le mode semi-
automatique et automatique entre 1 et 99.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changement du mode de travail (A0 – Manuel), (A1 
– Semi-Automatique) ou (A2 – Automatique).

PARAMETRES AVANCES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 6 sekund. Pojawi się drugi zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 6s. Le deuxieme ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez le paramètre, entrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Verification le niveau de batterie (à moins que l'accessoire éléctrique l'ait).

Le changement du paramètre/La demande sur la valeur de paramètre.

La changement du valeur de paramètre.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Afin de changer le valeur de paramètre, il convient de choisir le paramètre CP, ensuite 
à l'aide des boutons HAUTE/BAS passer à l'option changement du valeur de 
paramètre Cd. Après avoir choisi la valeur voulue, approver à l'aide du bouton STOP. 
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ZMIANA PARAMETRÓW URZĄDZENIA SOLARNEGO

PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada).

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGEMENT DES PARAMETRES DE L'ACCESSOIRE SOLAIRE

PARAMETRES BASIQUES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy. Pojawi się pierwszy zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 3s. Le premier ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BVAS sélectionnez le paramètre, éntrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Reglage du temps, après lequel le store travaille dans le mode semi-
automatique et automatique entre 3 et 10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym 
i automatycznym, w zakresie 1-99.

Reglage de la sensabilité à  l'ensoleillement du store dans le mode semi-
automatique et automatique entre 1 et 99.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changement du mode de travail (A0 – Manuel), (A1 
– Semi-Automatique) ou (A2 – Automatique).

PARAMETRES AVANCES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 6 sekund. Pojawi się drugi zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 6s. Le deuxieme ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez le paramètre, entrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Verification le niveau de batterie (à moins que l'accessoire éléctrique l'ait).

Le changement du paramètre/La demande sur la valeur de paramètre.

La changement du valeur de paramètre.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Afin de changer le valeur de paramètre, il convient de choisir le paramètre CP, ensuite 
à l'aide des boutons HAUTE/BAS passer à l'option changement du valeur de 
paramètre Cd. Après avoir choisi la valeur voulue, approver à l'aide du bouton STOP. 
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ZMIANA PARAMETRÓW URZĄDZENIA SOLARNEGO

PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada).

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGEMENT DES PARAMETRES DE L'ACCESSOIRE SOLAIRE

PARAMETRES BASIQUES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy. Pojawi się pierwszy zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 3s. Le premier ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BVAS sélectionnez le paramètre, éntrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Reglage du temps, après lequel le store travaille dans le mode semi-
automatique et automatique entre 3 et 10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym 
i automatycznym, w zakresie 1-99.

Reglage de la sensabilité à  l'ensoleillement du store dans le mode semi-
automatique et automatique entre 1 et 99.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changement du mode de travail (A0 – Manuel), (A1 
– Semi-Automatique) ou (A2 – Automatique).

PARAMETRES AVANCES 

Przytrzymaj przycisk STOP przez 6 sekund. Pojawi się drugi zestaw parametrów. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Tenez le bouton STOP pendant 6s. Le deuxieme ensemble de paramètres apparaît. A 
l'aide des boutons HAUTE/BAS sélectionnez le paramètre, entrez avec le bouton 
STOP, à l'aide des boutons GAUCHE/DROIT changez une valeur de paramètre.

Verification le niveau de batterie (à moins que l'accessoire éléctrique l'ait).

Le changement du paramètre/La demande sur la valeur de paramètre.

La changement du valeur de paramètre.

Aby zmienić wartość parametru, należy najpierw wybrać parametr CP, a następnie 
przyciskami GÓRA/DÓŁ przejść do opcji zmiana wartości parametru Cd. Po 
wybraniu pożądanej wartości zatwierdzić przyciskiem STOP.

Afin de changer le valeur de paramètre, il convient de choisir le paramètre CP, ensuite 
à l'aide des boutons HAUTE/BAS passer à l'option changement du valeur de 
paramètre Cd. Après avoir choisi la valeur voulue, approver à l'aide du bouton STOP. 



18

Arkusz18

Strona 18

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLEMES 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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PROBLEMY PROBLEMES 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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PROBLEMY PROBLEMES 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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PROBLEMY PROBLEMES 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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PROBLEMY PROBLEMES 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires

Arkusz18
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLEMES 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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POLSKI FRANCUSKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLEMES 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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PROBLEMY PROBLEMES 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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PROBLEMY PROBLEMES 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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PROBLEMY PROBLEMES 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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PROBLEMY PROBLEMES 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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PROBLEMY PROBLEMES 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
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nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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PROBLEMY PROBLEMES 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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PROBLEMY PROBLEMES 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. Le groupe ne peut pas être copié.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave n'est pas possible.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

L'accessoire est attribué à un autre réseau 
Z-Wave.

SUPPRIMER L'ACCESSOIRE DU 
RESEAU (page 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation 
pendant 2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'appuie de bouton de 
programmation sur le dispositif est trop 
longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires.

2. L'accessoire ne peut pas être attribué au groupe choisi.

CAUSE

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Le groupe est complet (le point à coté du 
numéro de groupe, par ex. „1.”

Attribuez l'accessoire à un autre groupe. 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur l'accessoire 
éléctrique est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

3. L'accessoire éléctrique ne peut pas être supprimé du groupe.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le delais d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

4. Le groupe ne peut pas être copié.

CAUSE

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji TRYB UCZENIA 
na kontrolerze docelowym.

Uruchom funkcję TRYB UCZENIA w 
kontrolerze docelowym, w czasie nie 
dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente la démarrage la fontion 
LE MODE D'APPRENTISSAGE sur le 
contrôleur -cible est trop longue. 

Démarrez la fontion LE MODE 
D'APPRENTISSAGE sur le contrôleur-
cible pendant la période inférièure à 12s. 

5. Le dispositif ne peut pas être enlevé du réseau.

CAUSE

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Le bouton de programmation n'est pas 
appuyé.

Appuyez le bouton de programmation en 
2s.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Le temps d'attente le clique sur le bouton 
de programmation sur le dispositif est 
trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la periode inférièure à 12s.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
wyłącznie kontroler NADRZĘDNY 
(PRIMARY).

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE (SECONDARY)

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et supprimer 
les accessoires
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6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY.

6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY. 6. La télécommande ZRH12 ne peut pas être attribué comme SECONDARY (SECONDAIRE)

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

7. Nie można powiązać urządzeń.

7. Nie można powiązać urządzeń. 7. Les accessories éléctriques ne peuvent pas être associés.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

8. Problem z zasięgiem.

8. Problem z zasięgiem. 8. Le souci avec la portée de fontionnement. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

6. La télécommande ZRH12 ne peut pas être attribué comme SECONDARY (SECONDAIRE)

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

L'accessoire éléctrique etant attribué est 
associé à un autre réseau Z-Wave.

Remettez le contrôleur etant attribué aux 
paramètres d'usine.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE na kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie dłuższym 
niż 12 sekund.

Le delais trop longue pour démmarrage 
ATTRIBUEZ L'ACCESSOIRE sur le 
contrôleur PRINCIPALE 

Démarrez la fontion ATTRIBUER 
L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE dans le 
contrôleur PRINCIPAL pendant la 
période inférieure à 12s. 

7. Les accessories éléctriques ne peuvent pas être associés.

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Les dispositifs ont été associés dans 
l'ordre inverse.

Réinitiez la procédure en gardant l'ordre 
correct d'attribution des accessoires 
éléctriques. 

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Le delais d'appuie sur le bouton de 
programmation sur l'accessoire éléctrique 
est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la période inférieure à 99s. 

8. Le souci avec la portée de fontionnement. 

Zbyt duża odległość urządzeń lub brak 
zasilania.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz 
sterować jest prawidłowo podłączone do 
źródła zasilania. Można tego dokonać
używając przycisku sterowania 
manualnego.

La distance entre les accessoires 
éléctriques est trop grande ou manque 
d'alimentation. 

Vérifiez si l'accessoire, que vous voulez 
commander est branché à la source 
d'alimentation. Vous pouvez le faire en 
utilisant le bouton de commande 
manuelle. 
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PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

7. Nie można powiązać urządzeń.

7. Nie można powiązać urządzeń. 7. Les accessories éléctriques ne peuvent pas être associés.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

8. Problem z zasięgiem.

8. Problem z zasięgiem. 8. Le souci avec la portée de fontionnement. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

6. La télécommande ZRH12 ne peut pas être attribué comme SECONDARY (SECONDAIRE)

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

L'accessoire éléctrique etant attribué est 
associé à un autre réseau Z-Wave.

Remettez le contrôleur etant attribué aux 
paramètres d'usine.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE na kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie dłuższym 
niż 12 sekund.

Le delais trop longue pour démmarrage 
ATTRIBUEZ L'ACCESSOIRE sur le 
contrôleur PRINCIPALE 

Démarrez la fontion ATTRIBUER 
L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE dans le 
contrôleur PRINCIPAL pendant la 
période inférieure à 12s. 

7. Les accessories éléctriques ne peuvent pas être associés.

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Les dispositifs ont été associés dans 
l'ordre inverse.

Réinitiez la procédure en gardant l'ordre 
correct d'attribution des accessoires 
éléctriques. 

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Le delais d'appuie sur le bouton de 
programmation sur l'accessoire éléctrique 
est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la période inférieure à 99s. 

8. Le souci avec la portée de fontionnement. 

Zbyt duża odległość urządzeń lub brak 
zasilania.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz 
sterować jest prawidłowo podłączone do 
źródła zasilania. Można tego dokonać
używając przycisku sterowania 
manualnego.

La distance entre les accessoires 
éléctriques est trop grande ou manque 
d'alimentation. 

Vérifiez si l'accessoire, que vous voulez 
commander est branché à la source 
d'alimentation. Vous pouvez le faire en 
utilisant le bouton de commande 
manuelle. 
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8. Problem z zasięgiem.

8. Problem z zasięgiem. 8. Le souci avec la portée de fontionnement. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

6. La télécommande ZRH12 ne peut pas être attribué comme SECONDARY (SECONDAIRE)

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

L'accessoire éléctrique etant attribué est 
associé à un autre réseau Z-Wave.

Remettez le contrôleur etant attribué aux 
paramètres d'usine.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE na kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie dłuższym 
niż 12 sekund.

Le delais trop longue pour démmarrage 
ATTRIBUEZ L'ACCESSOIRE sur le 
contrôleur PRINCIPALE 

Démarrez la fontion ATTRIBUER 
L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE dans le 
contrôleur PRINCIPAL pendant la 
période inférieure à 12s. 

7. Les accessories éléctriques ne peuvent pas être associés.

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Les dispositifs ont été associés dans 
l'ordre inverse.

Réinitiez la procédure en gardant l'ordre 
correct d'attribution des accessoires 
éléctriques. 

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Le delais d'appuie sur le bouton de 
programmation sur l'accessoire éléctrique 
est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la période inférieure à 99s. 

8. Le souci avec la portée de fontionnement. 

Zbyt duża odległość urządzeń lub brak 
zasilania.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz 
sterować jest prawidłowo podłączone do 
źródła zasilania. Można tego dokonać
używając przycisku sterowania 
manualnego.

La distance entre les accessoires 
éléctriques est trop grande ou manque 
d'alimentation. 

Vérifiez si l'accessoire, que vous voulez 
commander est branché à la source 
d'alimentation. Vous pouvez le faire en 
utilisant le bouton de commande 
manuelle. 
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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

6. La télécommande ZRH12 ne peut pas être attribué comme SECONDARY (SECONDAIRE)

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

L'accessoire éléctrique etant attribué est 
associé à un autre réseau Z-Wave.

Remettez le contrôleur etant attribué aux 
paramètres d'usine.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE na kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie dłuższym 
niż 12 sekund.

Le delais trop longue pour démmarrage 
ATTRIBUEZ L'ACCESSOIRE sur le 
contrôleur PRINCIPALE 

Démarrez la fontion ATTRIBUER 
L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE dans le 
contrôleur PRINCIPAL pendant la 
période inférieure à 12s. 

7. Les accessories éléctriques ne peuvent pas être associés.

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Les dispositifs ont été associés dans 
l'ordre inverse.

Réinitiez la procédure en gardant l'ordre 
correct d'attribution des accessoires 
éléctriques. 

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Le delais d'appuie sur le bouton de 
programmation sur l'accessoire éléctrique 
est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la période inférieure à 99s. 

8. Le souci avec la portée de fontionnement. 

Zbyt duża odległość urządzeń lub brak 
zasilania.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz 
sterować jest prawidłowo podłączone do 
źródła zasilania. Można tego dokonać
używając przycisku sterowania 
manualnego.

La distance entre les accessoires 
éléctriques est trop grande ou manque 
d'alimentation. 

Vérifiez si l'accessoire, que vous voulez 
commander est branché à la source 
d'alimentation. Vous pouvez le faire en 
utilisant le bouton de commande 
manuelle. 

Arkusz19

Strona 19

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 896 19
6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY.

6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY. 6. La télécommande ZRH12 ne peut pas être attribué comme SECONDARY (SECONDAIRE)

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

7. Nie można powiązać urządzeń.

7. Nie można powiązać urządzeń. 7. Les accessories éléctriques ne peuvent pas être associés.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

8. Problem z zasięgiem.

8. Problem z zasięgiem. 8. Le souci avec la portée de fontionnement. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

6. La télécommande ZRH12 ne peut pas être attribué comme SECONDARY (SECONDAIRE)
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innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

L'accessoire éléctrique etant attribué est 
associé à un autre réseau Z-Wave.

Remettez le contrôleur etant attribué aux 
paramètres d'usine.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE na kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie dłuższym 
niż 12 sekund.

Le delais trop longue pour démmarrage 
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contrôleur PRINCIPALE 
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Appuyez le bouton de programmation 
pendant la période inférieure à 99s. 

8. Le souci avec la portée de fontionnement. 

Zbyt duża odległość urządzeń lub brak 
zasilania.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz 
sterować jest prawidłowo podłączone do 
źródła zasilania. Można tego dokonać
używając przycisku sterowania 
manualnego.

La distance entre les accessoires 
éléctriques est trop grande ou manque 
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Vérifiez si l'accessoire, que vous voulez 
commander est branché à la source 
d'alimentation. Vous pouvez le faire en 
utilisant le bouton de commande 
manuelle. 
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utilisant le bouton de commande 
manuelle. 
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6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY.

6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY. 6. La télécommande ZRH12 ne peut pas être attribué comme SECONDARY (SECONDAIRE)

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

7. Nie można powiązać urządzeń.

7. Nie można powiązać urządzeń. 7. Les accessories éléctriques ne peuvent pas être associés.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

8. Problem z zasięgiem.

8. Problem z zasięgiem. 8. Le souci avec la portée de fontionnement. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

6. La télécommande ZRH12 ne peut pas être attribué comme SECONDARY (SECONDAIRE)

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

L'accessoire éléctrique etant attribué est 
associé à un autre réseau Z-Wave.

Remettez le contrôleur etant attribué aux 
paramètres d'usine.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
uruchomienie funkcji DODAJ 
URZĄDZENIE na kontrolerze 
NADRZĘDNYM.

Uruchom funkcję DODAJ 
URZĄDZENIE w kontrolerze 
NADRZĘDNYM w czasie nie dłuższym 
niż 12 sekund.

Le delais trop longue pour démmarrage 
ATTRIBUEZ L'ACCESSOIRE sur le 
contrôleur PRINCIPALE 

Démarrez la fontion ATTRIBUER 
L'ACCESSOIRE ELECTRIQUE dans le 
contrôleur PRINCIPAL pendant la 
période inférieure à 12s. 

7. Les accessories éléctriques ne peuvent pas être associés.

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Les dispositifs ont été associés dans 
l'ordre inverse.

Réinitiez la procédure en gardant l'ordre 
correct d'attribution des accessoires 
éléctriques. 

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Le delais d'appuie sur le bouton de 
programmation sur l'accessoire éléctrique 
est trop longue. 

Appuyez le bouton de programmation 
pendant la période inférieure à 99s. 

8. Le souci avec la portée de fontionnement. 

Zbyt duża odległość urządzeń lub brak 
zasilania.

Sprawdź czy urządzenie, którym chcesz 
sterować jest prawidłowo podłączone do 
źródła zasilania. Można tego dokonać
używając przycisku sterowania 
manualnego.

La distance entre les accessoires 
éléctriques est trop grande ou manque 
d'alimentation. 

Vérifiez si l'accessoire, que vous voulez 
commander est branché à la source 
d'alimentation. Vous pouvez le faire en 
utilisant le bouton de commande 
manuelle. 
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GWARANCJA GARANTIE

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterProducent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do 

naprawy lub wymiany urządzenia uszkodzonego jeżeli uszkodzenie to 
wynika z wad materiałów i konstrukcji. Gwarancja ważna jest 24 miesiące 
od daty sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:
- Instalacja została dokonana zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian 
konstrukcyjnych.
- Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, według 
instrukcji obsługi.
- Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie wykonanej instalacji 
elektrycznej czy też działania zjawisk atmosferycznych.
- Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego użytkowania i uszkodzenia 
mechaniczne producent nie odpowiada.

W przypadku awarii urządzenie należy dostarczyć do naprawy łącznie z 
Kartą Gwarancyjną. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane 
bezpłatnie w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia 
urządzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje 
producent FAKRO PP. Sp. z o.o.

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 de panne 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.

Certificat de qualité 

Accessoire

Modèle

Numéro de série

Vendeur

Adresse

Date d'achat

La signature (cachet) de l'installateur


