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INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZWMR230 ZWMR230

WAŻNE INFORMACJE 2 2
INSTALACJA MODUŁU 3 3

STEROWANIE 3 3
PROGRAMOWANIE 4 4

USTAWIENIA PARAMETRÓW MODUŁU 4 4
RESETOWANIE PARAMETRÓW MODUŁU 5 5

RESETOWANIE MODUŁU 5 5
PROBLEMY 5 5

GWARANCJA 6 6

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

INSTRUCTION ORIGINALE

Moduł ROLETOWY Z-Wave Module domotique ZWMR23

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.

INFORMATION IMPORTANTE

INSTALLATION DE MODULE

COMMANDE

PROGRAMMATION 

PARAMETRES DE MODULES

REDEMMARAGE DES PARAMETRES

REDEMMARAGE DE MODULE

PROBLEMES

GARANTIE
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OPIS MODUŁU

PARAMETRY TECHNICZNE 

BUDOWA MODUŁU ZWMR230

① -  Antena ①
② -  Przycisk programowania ②
③ -  Terminal przyłączeniowy ③

N -  Zasilanie: 110-230V AC N
L -  Zasilanie: 110-230V AC L

↑ -  Zacisk wyjścia GÓRA ↑
↓ -  Zacisk wyjścia DÓŁ ↓ - Borne de sortie BAS

S1 -  Przycisk sterowania GÓRA S1
S2 -  Przycisk sterowania DÓŁ S2

WAŻNE INFORMACJE INFORMATION IMPORTANTE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU

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

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

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

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

DESCRIPTION
Moduł ZWMR230 przeznaczony jest do sterowania urządzeniami do mocy 
1kW. Urządzeniami można sterować za pomocą kontrolera Z-Wave lub za 
pomocą łącznika naściennego. Dopuszczalny prąd na stykach roboczych to 5A 
przy 230V AC. Przykładem urządzenia sterowanego może być roleta 230V.

Le module ZWMR230 est conçu pour contrôler des accessoires jusqu'à 1 kW. 
Les accessoires peuvent être contrôlés avec un contrôleur Z‑Wave ou avec un 
interrupteur mural. Le courant admissible sur les contacts de travail est de 5A 
à 230V AC. Un exemple d'accessoires commandé est un volet roulant 230V. 

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, 
przycisk naścienny, bramka internetowa.

CONTROLEUR - un accessoires Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, passerelle internet.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, 
przycisk naścienny, bramka internetowa.

CONTROLEUR - un accessoires Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, passerelle internet.

PARAMETRES TECHNIQUE
Zasilanie:
110-230V AC
Maksymalne obciążenie:
5A, 230V AC
Wymiary:
46x44x20mm
Temperatura pracy:
0-40oC

Protokół radiowy:
Z-Wave
Zasięg radiowy:
do 20m w budynku
Częstotliwość radiowa:
EU - 868,4 MHz

Source de courant:
110-230V AC
Charge maximale:
5A, 230V AC
Dimensions:
46x44x20mm
Température de fonctionnement:
0-40oC

Protocole radio:
Z-Wave
Portée radio:
jusqu'à 20m dans le bâtiment
Fréquence radio:
UE - 868,4 MHz 

CONSTRUCTION DE MODULE ZWMR230

- Antenne
- Bouton de programmation
- Borne de connexion 

- Puissance: 110-230V AC
- Puissance: 110-230V AC

- Borne de sortie HAUT

- Bouton de commande HAUT
- Bouton de commande BAS

● Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
● Urządzenie należy zamontować tak, aby nie miały do niego dostępu dzieci.
● Zasięg radiowy jest bezpośrednio uwarunkowany od otoczenia.
● Programując moduł ZWMR230  do innego urządzenia Z-Wave zapoznaj się
dokładnie z instrukcją tego urządzenia.

● Lisez attentivement les instructions avant utilisation.
● Installez le module de manière à ce qu'il ne soit pas accessible aux enfants.
● La portée radio est directement influencée par la zone environnante.
● Lors de la programmation du module ZWMR230 sur le contrôleur Z‑Wave, 
lisez attentivement le manuel de cet appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE 
FAKRO PP Sp. z o.o.  niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 
ZWMR230 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym: 
http://www.fakro.pl/architekci/certyfikaty-i-deklaracje/

"FAKRO PP Sp. Z o.o. déclare par la présente que le type d'équipement radio 
ZWMR230 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse 
Internet suivante :
http://www.fakro.pl/architekci/certyfikaty-i-deklaracje/

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ WEEE CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE DEEE 

Urządzenia oznaczonego tym symbolem nie należy utylizować lub 
wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika 
jest dostarczenie zużytego urządzenia do wyznaczonego punktu 
Recyklingu.

Les équipements marqués de ce symbole ne doivent pas être utilisés ou 
jetés avec les déchets municipaux. Il est de la responsabilité de 
l'utilisateur de livrer l'appareil usagé à un point de recyclage désigné.
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przycisk naścienny, bramka internetowa.

CONTROLEUR - un accessoires Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, passerelle internet.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, 
przycisk naścienny, bramka internetowa.

CONTROLEUR - un accessoires Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, passerelle internet.

PARAMETRES TECHNIQUE
Zasilanie:
110-230V AC
Maksymalne obciążenie:
5A, 230V AC
Wymiary:
46x44x20mm
Temperatura pracy:
0-40oC

Protokół radiowy:
Z-Wave
Zasięg radiowy:
do 20m w budynku
Częstotliwość radiowa:
EU - 868,4 MHz

Source de courant:
110-230V AC
Charge maximale:
5A, 230V AC
Dimensions:
46x44x20mm
Température de fonctionnement:
0-40oC

Protocole radio:
Z-Wave
Portée radio:
jusqu'à 20m dans le bâtiment
Fréquence radio:
UE - 868,4 MHz 

CONSTRUCTION DE MODULE ZWMR230

- Antenne
- Bouton de programmation
- Borne de connexion 

- Puissance: 110-230V AC
- Puissance: 110-230V AC

- Borne de sortie HAUT

- Bouton de commande HAUT
- Bouton de commande BAS

● Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
● Urządzenie należy zamontować tak, aby nie miały do niego dostępu dzieci.
● Zasięg radiowy jest bezpośrednio uwarunkowany od otoczenia.
● Programując moduł ZWMR230  do innego urządzenia Z-Wave zapoznaj się
dokładnie z instrukcją tego urządzenia.

● Lisez attentivement les instructions avant utilisation.
● Installez le module de manière à ce qu'il ne soit pas accessible aux enfants.
● La portée radio est directement influencée par la zone environnante.
● Lors de la programmation du module ZWMR230 sur le contrôleur Z‑Wave, 
lisez attentivement le manuel de cet appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE 
FAKRO PP Sp. z o.o.  niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 
ZWMR230 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym: 
http://www.fakro.pl/architekci/certyfikaty-i-deklaracje/

"FAKRO PP Sp. Z o.o. déclare par la présente que le type d'équipement radio 
ZWMR230 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse 
Internet suivante :
http://www.fakro.pl/architekci/certyfikaty-i-deklaracje/

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ WEEE CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE DEEE 

Urządzenia oznaczonego tym symbolem nie należy utylizować lub 
wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika 
jest dostarczenie zużytego urządzenia do wyznaczonego punktu 
Recyklingu.

Les équipements marqués de ce symbole ne doivent pas être utilisés ou 
jetés avec les déchets municipaux. Il est de la responsabilité de 
l'utilisateur de livrer l'appareil usagé à un point de recyclage désigné.
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OPIS MODUŁU

PARAMETRY TECHNICZNE 

BUDOWA MODUŁU ZWMR230

① -  Antena ①
② -  Przycisk programowania ②
③ -  Terminal przyłączeniowy ③

N -  Zasilanie: 110-230V AC N
L -  Zasilanie: 110-230V AC L

↑ -  Zacisk wyjścia GÓRA ↑
↓ -  Zacisk wyjścia DÓŁ ↓ - Borne de sortie BAS

S1 -  Przycisk sterowania GÓRA S1
S2 -  Przycisk sterowania DÓŁ S2

WAŻNE INFORMACJE INFORMATION IMPORTANTE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU

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

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

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

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

DESCRIPTION
Moduł ZWMR230 przeznaczony jest do sterowania urządzeniami do mocy 
1kW. Urządzeniami można sterować za pomocą kontrolera Z-Wave lub za 
pomocą łącznika naściennego. Dopuszczalny prąd na stykach roboczych to 5A 
przy 230V AC. Przykładem urządzenia sterowanego może być roleta 230V.
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Les accessoires peuvent être contrôlés avec un contrôleur Z‑Wave ou avec un 
interrupteur mural. Le courant admissible sur les contacts de travail est de 5A 
à 230V AC. Un exemple d'accessoires commandé est un volet roulant 230V. 

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, 
przycisk naścienny, bramka internetowa.
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jetés avec les déchets municipaux. Il est de la responsabilité de 
l'utilisateur de livrer l'appareil usagé à un point de recyclage désigné.



3

L
N

M

Arkusz3

Strona 3

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

8A6 3

INSTALACJA MODUŁU INSTALLATION DE MODULE

STEROWANIE COMMANDE

KONTROLER Z-WAVE

Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku stop.

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

ŁĄCZNIK NAŚCIENNY

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

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

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

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

Moduł ZWMR230 umożliwia  sterowanie przewodowe przy użyciu łącznika 
żaluzjowego.
Przewody łączące moduł ZWMR230 z przyciskiem powinny posiadać przekrój 
minimum 0,75mm2.
Moduł ZWMR230 powinien zostać zamontowany w takim miejscu aby 
możliwy był zasięg z kontrolera sterującego Z-Wave.

Le module ZWMR230 permet une commande filaire à l'aide d'un interrupteur 
de store.
Les fils reliant le module ZWMR230 au bouton doivent avoir une section 
minimale de 0,75 mm2.
Le module ZWMR230 doit être installé dans un endroit tel que la portée du 
contrôleur Z‑Wave soit possible. 

Modułem ZWMR230 można sterować przy pomocy dowolnego kontrolera 
Z-Wave lub łącznika żaluzjowego.

Le module ZWMR230 peut être contrôlé par n'importe quel contrôleur Z‑Wave 
ou connecteur de persienne.

CONTROLEUR Z-WAVE

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

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

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

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

INTERRUPTEUR MURAL 

Naciśnięcie przycisku sterowania powoduje akcję do pozycji 
krańcowej.

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku 
sterowania o przeciwnym kierunku.

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 
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INSTALACJA MODUŁU INSTALLATION DE MODULE

STEROWANIE COMMANDE

KONTROLER Z-WAVE

Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku stop.

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

ŁĄCZNIK NAŚCIENNY

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

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

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

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

Moduł ZWMR230 umożliwia  sterowanie przewodowe przy użyciu łącznika 
żaluzjowego.
Przewody łączące moduł ZWMR230 z przyciskiem powinny posiadać przekrój 
minimum 0,75mm2.
Moduł ZWMR230 powinien zostać zamontowany w takim miejscu aby 
możliwy był zasięg z kontrolera sterującego Z-Wave.

Le module ZWMR230 permet une commande filaire à l'aide d'un interrupteur 
de store.
Les fils reliant le module ZWMR230 au bouton doivent avoir une section 
minimale de 0,75 mm2.
Le module ZWMR230 doit être installé dans un endroit tel que la portée du 
contrôleur Z‑Wave soit possible. 

Modułem ZWMR230 można sterować przy pomocy dowolnego kontrolera 
Z-Wave lub łącznika żaluzjowego.

Le module ZWMR230 peut être contrôlé par n'importe quel contrôleur Z‑Wave 
ou connecteur de persienne.

CONTROLEUR Z-WAVE

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

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

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

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

INTERRUPTEUR MURAL 

Naciśnięcie przycisku sterowania powoduje akcję do pozycji 
krańcowej.

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku 
sterowania o przeciwnym kierunku.

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 
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STEROWANIE COMMANDE

KONTROLER Z-WAVE

Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku stop.

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

ŁĄCZNIK NAŚCIENNY

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

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

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

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

Moduł ZWMR230 umożliwia  sterowanie przewodowe przy użyciu łącznika 
żaluzjowego.
Przewody łączące moduł ZWMR230 z przyciskiem powinny posiadać przekrój 
minimum 0,75mm2.
Moduł ZWMR230 powinien zostać zamontowany w takim miejscu aby 
możliwy był zasięg z kontrolera sterującego Z-Wave.

Le module ZWMR230 permet une commande filaire à l'aide d'un interrupteur 
de store.
Les fils reliant le module ZWMR230 au bouton doivent avoir une section 
minimale de 0,75 mm2.
Le module ZWMR230 doit être installé dans un endroit tel que la portée du 
contrôleur Z‑Wave soit possible. 

Modułem ZWMR230 można sterować przy pomocy dowolnego kontrolera 
Z-Wave lub łącznika żaluzjowego.

Le module ZWMR230 peut être contrôlé par n'importe quel contrôleur Z‑Wave 
ou connecteur de persienne.

CONTROLEUR Z-WAVE

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

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

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

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

INTERRUPTEUR MURAL 

Naciśnięcie przycisku sterowania powoduje akcję do pozycji 
krańcowej.

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku 
sterowania o przeciwnym kierunku.

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 
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Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku stop.

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

ŁĄCZNIK NAŚCIENNY

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

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

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

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

Moduł ZWMR230 umożliwia  sterowanie przewodowe przy użyciu łącznika 
żaluzjowego.
Przewody łączące moduł ZWMR230 z przyciskiem powinny posiadać przekrój 
minimum 0,75mm2.
Moduł ZWMR230 powinien zostać zamontowany w takim miejscu aby 
możliwy był zasięg z kontrolera sterującego Z-Wave.

Le module ZWMR230 permet une commande filaire à l'aide d'un interrupteur 
de store.
Les fils reliant le module ZWMR230 au bouton doivent avoir une section 
minimale de 0,75 mm2.
Le module ZWMR230 doit être installé dans un endroit tel que la portée du 
contrôleur Z‑Wave soit possible. 

Modułem ZWMR230 można sterować przy pomocy dowolnego kontrolera 
Z-Wave lub łącznika żaluzjowego.

Le module ZWMR230 peut être contrôlé par n'importe quel contrôleur Z‑Wave 
ou connecteur de persienne.

CONTROLEUR Z-WAVE

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

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

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

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

INTERRUPTEUR MURAL 

Naciśnięcie przycisku sterowania powoduje akcję do pozycji 
krańcowej.

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku 
sterowania o przeciwnym kierunku.

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 
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Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku stop.

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

ŁĄCZNIK NAŚCIENNY

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

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

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

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

Moduł ZWMR230 umożliwia  sterowanie przewodowe przy użyciu łącznika 
żaluzjowego.
Przewody łączące moduł ZWMR230 z przyciskiem powinny posiadać przekrój 
minimum 0,75mm2.
Moduł ZWMR230 powinien zostać zamontowany w takim miejscu aby 
możliwy był zasięg z kontrolera sterującego Z-Wave.

Le module ZWMR230 permet une commande filaire à l'aide d'un interrupteur 
de store.
Les fils reliant le module ZWMR230 au bouton doivent avoir une section 
minimale de 0,75 mm2.
Le module ZWMR230 doit être installé dans un endroit tel que la portée du 
contrôleur Z‑Wave soit possible. 

Modułem ZWMR230 można sterować przy pomocy dowolnego kontrolera 
Z-Wave lub łącznika żaluzjowego.

Le module ZWMR230 peut être contrôlé par n'importe quel contrôleur Z‑Wave 
ou connecteur de persienne.

CONTROLEUR Z-WAVE

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

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

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

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

INTERRUPTEUR MURAL 

Naciśnięcie przycisku sterowania powoduje akcję do pozycji 
krańcowej.

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku 
sterowania o przeciwnym kierunku.

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 
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Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku stop.

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

ŁĄCZNIK NAŚCIENNY

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

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

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

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

Moduł ZWMR230 umożliwia  sterowanie przewodowe przy użyciu łącznika 
żaluzjowego.
Przewody łączące moduł ZWMR230 z przyciskiem powinny posiadać przekrój 
minimum 0,75mm2.
Moduł ZWMR230 powinien zostać zamontowany w takim miejscu aby 
możliwy był zasięg z kontrolera sterującego Z-Wave.

Le module ZWMR230 permet une commande filaire à l'aide d'un interrupteur 
de store.
Les fils reliant le module ZWMR230 au bouton doivent avoir une section 
minimale de 0,75 mm2.
Le module ZWMR230 doit être installé dans un endroit tel que la portée du 
contrôleur Z‑Wave soit possible. 

Modułem ZWMR230 można sterować przy pomocy dowolnego kontrolera 
Z-Wave lub łącznika żaluzjowego.

Le module ZWMR230 peut être contrôlé par n'importe quel contrôleur Z‑Wave 
ou connecteur de persienne.

CONTROLEUR Z-WAVE

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

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

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

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

INTERRUPTEUR MURAL 

Naciśnięcie przycisku sterowania powoduje akcję do pozycji 
krańcowej.

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku 
sterowania o przeciwnym kierunku.

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 
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Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku stop.

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

ŁĄCZNIK NAŚCIENNY

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

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

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

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

Moduł ZWMR230 umożliwia  sterowanie przewodowe przy użyciu łącznika 
żaluzjowego.
Przewody łączące moduł ZWMR230 z przyciskiem powinny posiadać przekrój 
minimum 0,75mm2.
Moduł ZWMR230 powinien zostać zamontowany w takim miejscu aby 
możliwy był zasięg z kontrolera sterującego Z-Wave.

Le module ZWMR230 permet une commande filaire à l'aide d'un interrupteur 
de store.
Les fils reliant le module ZWMR230 au bouton doivent avoir une section 
minimale de 0,75 mm2.
Le module ZWMR230 doit être installé dans un endroit tel que la portée du 
contrôleur Z‑Wave soit possible. 

Modułem ZWMR230 można sterować przy pomocy dowolnego kontrolera 
Z-Wave lub łącznika żaluzjowego.

Le module ZWMR230 peut être contrôlé par n'importe quel contrôleur Z‑Wave 
ou connecteur de persienne.

CONTROLEUR Z-WAVE

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

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

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

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

INTERRUPTEUR MURAL 

Naciśnięcie przycisku sterowania powoduje akcję do pozycji 
krańcowej.

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku 
sterowania o przeciwnym kierunku.

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 
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Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku stop.

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

ŁĄCZNIK NAŚCIENNY

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

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

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

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

Moduł ZWMR230 umożliwia  sterowanie przewodowe przy użyciu łącznika 
żaluzjowego.
Przewody łączące moduł ZWMR230 z przyciskiem powinny posiadać przekrój 
minimum 0,75mm2.
Moduł ZWMR230 powinien zostać zamontowany w takim miejscu aby 
możliwy był zasięg z kontrolera sterującego Z-Wave.

Le module ZWMR230 permet une commande filaire à l'aide d'un interrupteur 
de store.
Les fils reliant le module ZWMR230 au bouton doivent avoir une section 
minimale de 0,75 mm2.
Le module ZWMR230 doit être installé dans un endroit tel que la portée du 
contrôleur Z‑Wave soit possible. 

Modułem ZWMR230 można sterować przy pomocy dowolnego kontrolera 
Z-Wave lub łącznika żaluzjowego.

Le module ZWMR230 peut être contrôlé par n'importe quel contrôleur Z‑Wave 
ou connecteur de persienne.

CONTROLEUR Z-WAVE

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

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

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

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

INTERRUPTEUR MURAL 

Naciśnięcie przycisku sterowania powoduje akcję do pozycji 
krańcowej.

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku 
sterowania o przeciwnym kierunku.

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 

Arkusz3

Strona 3

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

8A6 3

INSTALACJA MODUŁU INSTALLATION DE MODULE

STEROWANIE COMMANDE

KONTROLER Z-WAVE

Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku stop.

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

ŁĄCZNIK NAŚCIENNY

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

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

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

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

Moduł ZWMR230 umożliwia  sterowanie przewodowe przy użyciu łącznika 
żaluzjowego.
Przewody łączące moduł ZWMR230 z przyciskiem powinny posiadać przekrój 
minimum 0,75mm2.
Moduł ZWMR230 powinien zostać zamontowany w takim miejscu aby 
możliwy był zasięg z kontrolera sterującego Z-Wave.

Le module ZWMR230 permet une commande filaire à l'aide d'un interrupteur 
de store.
Les fils reliant le module ZWMR230 au bouton doivent avoir une section 
minimale de 0,75 mm2.
Le module ZWMR230 doit être installé dans un endroit tel que la portée du 
contrôleur Z‑Wave soit possible. 

Modułem ZWMR230 można sterować przy pomocy dowolnego kontrolera 
Z-Wave lub łącznika żaluzjowego.

Le module ZWMR230 peut être contrôlé par n'importe quel contrôleur Z‑Wave 
ou connecteur de persienne.

CONTROLEUR Z-WAVE

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

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

Un appui LONG sur le bouton de commande (plus de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à ce que le bouton soit relâché. 

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

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

Un appui COURT sur le bouton de commande (moins de 0,5s) 
provoque l'action jusqu'à la position finale. 

L'arrêt se fait en appuyant sur le bouton d'arrêt. 

INTERRUPTEUR MURAL 

Naciśnięcie przycisku sterowania powoduje akcję do pozycji 
krańcowej.

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Une pression sur le bouton de commande amène l'action à la 
position finale. 

Zatrzymanie realizowane jest przez wciśnięcie przycisku 
sterowania o przeciwnym kierunku.

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 

L'arrêt s'effectue en appuyant sur le bouton de commande dans le 
sens inverse. 
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PROGRAMOWANIE PROGRAMMATION 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. ETC

Uruchom wybraną funkcję na NADRZĘDNYM kontrolerze Z-Wave.

USTAWIENIA PARAMETRÓW MODUŁU PARAMETRES DE MODULES

KONFIGURACJA PARAMETRÓW MODUŁU ZWMR230
NUMER PARAMETRU

WARTOŚĆ PARAMETRU

Parametry pracy [w nawiasie kwadratowym wartości domyślne].

NUMER PARAMETRU

PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU

Detekcja prądowa 1 1

Tryb kalibracji 12 12

Poprzednia pozycja 13 13

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

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

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

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

Informacji odnośnie programowania należy szukać w instrukcji kontrolera Z-
Wave, który ma sterować urządzeniem.

Des informations sur la programmation peuvent être trouvées dans le manuel du 
contrôleur Z‑Wave qui doit contrôler l'accessoire. 

AJOUTER AU RESEAU Z-WAVE
AJOUTER AU GROUPE

SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE RESEAU Z-WAVE
SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE GROUPE

Exécutez la fonction sélectionnée sur le contrôleur MASTER Z‑Wave. 

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na 
module ZWMR230.

A l'heure spécifiée par le contrôleur, appuyez sur le bouton de programmation 
du module ZWMR230. 

- Moduł przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania nie 
świeci.
- Moduł nie przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania 
świeci.

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

Moduł ZWMR230 posiada zmienne parametry pracy, które mogą być
modyfikowane za pomocą zaawansowanych kontrolerów. Należy sprawdzić w 
instrukcji obsługi kontrolera czy funkcja jest dostępna.

Le module ZWMR230 a des paramètres de fonctionnement variables qui 
peuvent être modifiés avec des contrôleurs avancés. Consultez le manuel 
d'instructions du contrôleur pour voir si la fonction est disponible. 

CONFIGURATION DES PARAMETRES DU MODULE ZWMR230 
NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

X X
VALEUR DU PARAMÈTRE 

X X

- Wybierz moduł ZWMR230 z listy urządzeń,
- Wejdź w tryb konfiguracji parametrów,
- Wybierz parametr i jego wartość,
- Zatwierdź wybór.

- Sélectionnez le module ZWMR230 dans la liste des appareils,
- Entrer dans le mode de configuration des paramètres,
- Sélectionnez le paramètre et sa valeur,
- Confirmez votre sélection. 

Paramètres de fonctionnement [valeurs par défaut entre crochets]. 

NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

PARAMÈTRE VALEUR DU PARAMÈTRE 

[1]
2

- Detekcja włączona
- Detekcja wyłączona Détection de courant [1]

2
- Détection activée
- Détection désactivée

[1]
2

- Kalibrowanie
- Rozkalibrowanie Mode d'étalonnage [1]

2
- Étalonnage
- Décalibrage

[1]
2

- Pozycja maksymalna
- Ostatnio zapamiętana pozycja Position précédent [1]

2
- Position maximale
- Dernière position mémorisée
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PROGRAMOWANIE PROGRAMMATION 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. ETC

Uruchom wybraną funkcję na NADRZĘDNYM kontrolerze Z-Wave.

USTAWIENIA PARAMETRÓW MODUŁU PARAMETRES DE MODULES

KONFIGURACJA PARAMETRÓW MODUŁU ZWMR230
NUMER PARAMETRU

WARTOŚĆ PARAMETRU

Parametry pracy [w nawiasie kwadratowym wartości domyślne].

NUMER PARAMETRU

PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU

Detekcja prądowa 1 1

Tryb kalibracji 12 12

Poprzednia pozycja 13 13

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

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

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

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

Informacji odnośnie programowania należy szukać w instrukcji kontrolera Z-
Wave, który ma sterować urządzeniem.

Des informations sur la programmation peuvent être trouvées dans le manuel du 
contrôleur Z‑Wave qui doit contrôler l'accessoire. 

AJOUTER AU RESEAU Z-WAVE
AJOUTER AU GROUPE

SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE RESEAU Z-WAVE
SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE GROUPE

Exécutez la fonction sélectionnée sur le contrôleur MASTER Z‑Wave. 

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na 
module ZWMR230.

A l'heure spécifiée par le contrôleur, appuyez sur le bouton de programmation 
du module ZWMR230. 

- Moduł przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania nie 
świeci.
- Moduł nie przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania 
świeci.

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

Moduł ZWMR230 posiada zmienne parametry pracy, które mogą być
modyfikowane za pomocą zaawansowanych kontrolerów. Należy sprawdzić w 
instrukcji obsługi kontrolera czy funkcja jest dostępna.

Le module ZWMR230 a des paramètres de fonctionnement variables qui 
peuvent être modifiés avec des contrôleurs avancés. Consultez le manuel 
d'instructions du contrôleur pour voir si la fonction est disponible. 

CONFIGURATION DES PARAMETRES DU MODULE ZWMR230 
NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

X X
VALEUR DU PARAMÈTRE 

X X

- Wybierz moduł ZWMR230 z listy urządzeń,
- Wejdź w tryb konfiguracji parametrów,
- Wybierz parametr i jego wartość,
- Zatwierdź wybór.

- Sélectionnez le module ZWMR230 dans la liste des appareils,
- Entrer dans le mode de configuration des paramètres,
- Sélectionnez le paramètre et sa valeur,
- Confirmez votre sélection. 

Paramètres de fonctionnement [valeurs par défaut entre crochets]. 

NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

PARAMÈTRE VALEUR DU PARAMÈTRE 

[1]
2

- Detekcja włączona
- Detekcja wyłączona Détection de courant [1]

2
- Détection activée
- Détection désactivée

[1]
2

- Kalibrowanie
- Rozkalibrowanie Mode d'étalonnage [1]

2
- Étalonnage
- Décalibrage

[1]
2

- Pozycja maksymalna
- Ostatnio zapamiętana pozycja Position précédent [1]

2
- Position maximale
- Dernière position mémorisée

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

8A6 4

PROGRAMOWANIE PROGRAMMATION 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. ETC

Uruchom wybraną funkcję na NADRZĘDNYM kontrolerze Z-Wave.

USTAWIENIA PARAMETRÓW MODUŁU PARAMETRES DE MODULES

KONFIGURACJA PARAMETRÓW MODUŁU ZWMR230
NUMER PARAMETRU

WARTOŚĆ PARAMETRU

Parametry pracy [w nawiasie kwadratowym wartości domyślne].

NUMER PARAMETRU

PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU

Detekcja prądowa 1 1

Tryb kalibracji 12 12

Poprzednia pozycja 13 13

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

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

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

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

Informacji odnośnie programowania należy szukać w instrukcji kontrolera Z-
Wave, który ma sterować urządzeniem.

Des informations sur la programmation peuvent être trouvées dans le manuel du 
contrôleur Z‑Wave qui doit contrôler l'accessoire. 

AJOUTER AU RESEAU Z-WAVE
AJOUTER AU GROUPE

SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE RESEAU Z-WAVE
SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE GROUPE

Exécutez la fonction sélectionnée sur le contrôleur MASTER Z‑Wave. 

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na 
module ZWMR230.

A l'heure spécifiée par le contrôleur, appuyez sur le bouton de programmation 
du module ZWMR230. 

- Moduł przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania nie 
świeci.
- Moduł nie przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania 
świeci.

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

Moduł ZWMR230 posiada zmienne parametry pracy, które mogą być
modyfikowane za pomocą zaawansowanych kontrolerów. Należy sprawdzić w 
instrukcji obsługi kontrolera czy funkcja jest dostępna.

Le module ZWMR230 a des paramètres de fonctionnement variables qui 
peuvent être modifiés avec des contrôleurs avancés. Consultez le manuel 
d'instructions du contrôleur pour voir si la fonction est disponible. 

CONFIGURATION DES PARAMETRES DU MODULE ZWMR230 
NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

X X
VALEUR DU PARAMÈTRE 

X X

- Wybierz moduł ZWMR230 z listy urządzeń,
- Wejdź w tryb konfiguracji parametrów,
- Wybierz parametr i jego wartość,
- Zatwierdź wybór.

- Sélectionnez le module ZWMR230 dans la liste des appareils,
- Entrer dans le mode de configuration des paramètres,
- Sélectionnez le paramètre et sa valeur,
- Confirmez votre sélection. 

Paramètres de fonctionnement [valeurs par défaut entre crochets]. 

NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

PARAMÈTRE VALEUR DU PARAMÈTRE 

[1]
2

- Detekcja włączona
- Detekcja wyłączona Détection de courant [1]

2
- Détection activée
- Détection désactivée

[1]
2

- Kalibrowanie
- Rozkalibrowanie Mode d'étalonnage [1]

2
- Étalonnage
- Décalibrage

[1]
2

- Pozycja maksymalna
- Ostatnio zapamiętana pozycja Position précédent [1]

2
- Position maximale
- Dernière position mémorisée

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

8A6 4

PROGRAMOWANIE PROGRAMMATION 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. ETC

Uruchom wybraną funkcję na NADRZĘDNYM kontrolerze Z-Wave.

USTAWIENIA PARAMETRÓW MODUŁU PARAMETRES DE MODULES

KONFIGURACJA PARAMETRÓW MODUŁU ZWMR230
NUMER PARAMETRU

WARTOŚĆ PARAMETRU

Parametry pracy [w nawiasie kwadratowym wartości domyślne].

NUMER PARAMETRU

PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU

Detekcja prądowa 1 1

Tryb kalibracji 12 12

Poprzednia pozycja 13 13

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

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

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

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

Informacji odnośnie programowania należy szukać w instrukcji kontrolera Z-
Wave, który ma sterować urządzeniem.

Des informations sur la programmation peuvent être trouvées dans le manuel du 
contrôleur Z‑Wave qui doit contrôler l'accessoire. 

AJOUTER AU RESEAU Z-WAVE
AJOUTER AU GROUPE

SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE RESEAU Z-WAVE
SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE GROUPE

Exécutez la fonction sélectionnée sur le contrôleur MASTER Z‑Wave. 

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na 
module ZWMR230.

A l'heure spécifiée par le contrôleur, appuyez sur le bouton de programmation 
du module ZWMR230. 

- Moduł przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania nie 
świeci.
- Moduł nie przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania 
świeci.

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

Moduł ZWMR230 posiada zmienne parametry pracy, które mogą być
modyfikowane za pomocą zaawansowanych kontrolerów. Należy sprawdzić w 
instrukcji obsługi kontrolera czy funkcja jest dostępna.

Le module ZWMR230 a des paramètres de fonctionnement variables qui 
peuvent être modifiés avec des contrôleurs avancés. Consultez le manuel 
d'instructions du contrôleur pour voir si la fonction est disponible. 

CONFIGURATION DES PARAMETRES DU MODULE ZWMR230 
NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

X X
VALEUR DU PARAMÈTRE 

X X

- Wybierz moduł ZWMR230 z listy urządzeń,
- Wejdź w tryb konfiguracji parametrów,
- Wybierz parametr i jego wartość,
- Zatwierdź wybór.

- Sélectionnez le module ZWMR230 dans la liste des appareils,
- Entrer dans le mode de configuration des paramètres,
- Sélectionnez le paramètre et sa valeur,
- Confirmez votre sélection. 

Paramètres de fonctionnement [valeurs par défaut entre crochets]. 

NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

PARAMÈTRE VALEUR DU PARAMÈTRE 

[1]
2

- Detekcja włączona
- Detekcja wyłączona Détection de courant [1]

2
- Détection activée
- Détection désactivée

[1]
2

- Kalibrowanie
- Rozkalibrowanie Mode d'étalonnage [1]

2
- Étalonnage
- Décalibrage

[1]
2

- Pozycja maksymalna
- Ostatnio zapamiętana pozycja Position précédent [1]

2
- Position maximale
- Dernière position mémorisée
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PROGRAMOWANIE PROGRAMMATION 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. ETC

Uruchom wybraną funkcję na NADRZĘDNYM kontrolerze Z-Wave.

USTAWIENIA PARAMETRÓW MODUŁU PARAMETRES DE MODULES

KONFIGURACJA PARAMETRÓW MODUŁU ZWMR230
NUMER PARAMETRU

WARTOŚĆ PARAMETRU

Parametry pracy [w nawiasie kwadratowym wartości domyślne].

NUMER PARAMETRU

PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU

Detekcja prądowa 1 1

Tryb kalibracji 12 12

Poprzednia pozycja 13 13

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

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

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

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

Informacji odnośnie programowania należy szukać w instrukcji kontrolera Z-
Wave, który ma sterować urządzeniem.

Des informations sur la programmation peuvent être trouvées dans le manuel du 
contrôleur Z‑Wave qui doit contrôler l'accessoire. 

AJOUTER AU RESEAU Z-WAVE
AJOUTER AU GROUPE

SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE RESEAU Z-WAVE
SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE GROUPE

Exécutez la fonction sélectionnée sur le contrôleur MASTER Z‑Wave. 

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na 
module ZWMR230.

A l'heure spécifiée par le contrôleur, appuyez sur le bouton de programmation 
du module ZWMR230. 

- Moduł przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania nie 
świeci.
- Moduł nie przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania 
świeci.

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

Moduł ZWMR230 posiada zmienne parametry pracy, które mogą być
modyfikowane za pomocą zaawansowanych kontrolerów. Należy sprawdzić w 
instrukcji obsługi kontrolera czy funkcja jest dostępna.

Le module ZWMR230 a des paramètres de fonctionnement variables qui 
peuvent être modifiés avec des contrôleurs avancés. Consultez le manuel 
d'instructions du contrôleur pour voir si la fonction est disponible. 

CONFIGURATION DES PARAMETRES DU MODULE ZWMR230 
NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

X X
VALEUR DU PARAMÈTRE 

X X

- Wybierz moduł ZWMR230 z listy urządzeń,
- Wejdź w tryb konfiguracji parametrów,
- Wybierz parametr i jego wartość,
- Zatwierdź wybór.

- Sélectionnez le module ZWMR230 dans la liste des appareils,
- Entrer dans le mode de configuration des paramètres,
- Sélectionnez le paramètre et sa valeur,
- Confirmez votre sélection. 

Paramètres de fonctionnement [valeurs par défaut entre crochets]. 

NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

PARAMÈTRE VALEUR DU PARAMÈTRE 

[1]
2

- Detekcja włączona
- Detekcja wyłączona Détection de courant [1]

2
- Détection activée
- Détection désactivée

[1]
2

- Kalibrowanie
- Rozkalibrowanie Mode d'étalonnage [1]

2
- Étalonnage
- Décalibrage

[1]
2

- Pozycja maksymalna
- Ostatnio zapamiętana pozycja Position précédent [1]

2
- Position maximale
- Dernière position mémorisée
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PROGRAMOWANIE PROGRAMMATION 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. ETC

Uruchom wybraną funkcję na NADRZĘDNYM kontrolerze Z-Wave.

USTAWIENIA PARAMETRÓW MODUŁU PARAMETRES DE MODULES

KONFIGURACJA PARAMETRÓW MODUŁU ZWMR230
NUMER PARAMETRU

WARTOŚĆ PARAMETRU

Parametry pracy [w nawiasie kwadratowym wartości domyślne].

NUMER PARAMETRU

PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU

Detekcja prądowa 1 1

Tryb kalibracji 12 12

Poprzednia pozycja 13 13

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

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

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

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

Informacji odnośnie programowania należy szukać w instrukcji kontrolera Z-
Wave, który ma sterować urządzeniem.

Des informations sur la programmation peuvent être trouvées dans le manuel du 
contrôleur Z‑Wave qui doit contrôler l'accessoire. 

AJOUTER AU RESEAU Z-WAVE
AJOUTER AU GROUPE

SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE RESEAU Z-WAVE
SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE GROUPE

Exécutez la fonction sélectionnée sur le contrôleur MASTER Z‑Wave. 

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na 
module ZWMR230.

A l'heure spécifiée par le contrôleur, appuyez sur le bouton de programmation 
du module ZWMR230. 

- Moduł przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania nie 
świeci.
- Moduł nie przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania 
świeci.

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

Moduł ZWMR230 posiada zmienne parametry pracy, które mogą być
modyfikowane za pomocą zaawansowanych kontrolerów. Należy sprawdzić w 
instrukcji obsługi kontrolera czy funkcja jest dostępna.

Le module ZWMR230 a des paramètres de fonctionnement variables qui 
peuvent être modifiés avec des contrôleurs avancés. Consultez le manuel 
d'instructions du contrôleur pour voir si la fonction est disponible. 

CONFIGURATION DES PARAMETRES DU MODULE ZWMR230 
NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

X X
VALEUR DU PARAMÈTRE 

X X

- Wybierz moduł ZWMR230 z listy urządzeń,
- Wejdź w tryb konfiguracji parametrów,
- Wybierz parametr i jego wartość,
- Zatwierdź wybór.

- Sélectionnez le module ZWMR230 dans la liste des appareils,
- Entrer dans le mode de configuration des paramètres,
- Sélectionnez le paramètre et sa valeur,
- Confirmez votre sélection. 

Paramètres de fonctionnement [valeurs par défaut entre crochets]. 

NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

PARAMÈTRE VALEUR DU PARAMÈTRE 

[1]
2

- Detekcja włączona
- Detekcja wyłączona Détection de courant [1]

2
- Détection activée
- Détection désactivée

[1]
2

- Kalibrowanie
- Rozkalibrowanie Mode d'étalonnage [1]

2
- Étalonnage
- Décalibrage

[1]
2

- Pozycja maksymalna
- Ostatnio zapamiętana pozycja Position précédent [1]

2
- Position maximale
- Dernière position mémorisée
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PROGRAMOWANIE PROGRAMMATION 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. ETC

Uruchom wybraną funkcję na NADRZĘDNYM kontrolerze Z-Wave.

USTAWIENIA PARAMETRÓW MODUŁU PARAMETRES DE MODULES

KONFIGURACJA PARAMETRÓW MODUŁU ZWMR230
NUMER PARAMETRU

WARTOŚĆ PARAMETRU

Parametry pracy [w nawiasie kwadratowym wartości domyślne].

NUMER PARAMETRU

PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU

Detekcja prądowa 1 1

Tryb kalibracji 12 12

Poprzednia pozycja 13 13

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

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

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

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

Informacji odnośnie programowania należy szukać w instrukcji kontrolera Z-
Wave, który ma sterować urządzeniem.

Des informations sur la programmation peuvent être trouvées dans le manuel du 
contrôleur Z‑Wave qui doit contrôler l'accessoire. 

AJOUTER AU RESEAU Z-WAVE
AJOUTER AU GROUPE

SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE RESEAU Z-WAVE
SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE GROUPE

Exécutez la fonction sélectionnée sur le contrôleur MASTER Z‑Wave. 

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na 
module ZWMR230.

A l'heure spécifiée par le contrôleur, appuyez sur le bouton de programmation 
du module ZWMR230. 

- Moduł przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania nie 
świeci.
- Moduł nie przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania 
świeci.

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

Moduł ZWMR230 posiada zmienne parametry pracy, które mogą być
modyfikowane za pomocą zaawansowanych kontrolerów. Należy sprawdzić w 
instrukcji obsługi kontrolera czy funkcja jest dostępna.

Le module ZWMR230 a des paramètres de fonctionnement variables qui 
peuvent être modifiés avec des contrôleurs avancés. Consultez le manuel 
d'instructions du contrôleur pour voir si la fonction est disponible. 

CONFIGURATION DES PARAMETRES DU MODULE ZWMR230 
NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

X X
VALEUR DU PARAMÈTRE 

X X

- Wybierz moduł ZWMR230 z listy urządzeń,
- Wejdź w tryb konfiguracji parametrów,
- Wybierz parametr i jego wartość,
- Zatwierdź wybór.

- Sélectionnez le module ZWMR230 dans la liste des appareils,
- Entrer dans le mode de configuration des paramètres,
- Sélectionnez le paramètre et sa valeur,
- Confirmez votre sélection. 

Paramètres de fonctionnement [valeurs par défaut entre crochets]. 

NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

PARAMÈTRE VALEUR DU PARAMÈTRE 

[1]
2

- Detekcja włączona
- Detekcja wyłączona Détection de courant [1]

2
- Détection activée
- Détection désactivée

[1]
2

- Kalibrowanie
- Rozkalibrowanie Mode d'étalonnage [1]

2
- Étalonnage
- Décalibrage

[1]
2

- Pozycja maksymalna
- Ostatnio zapamiętana pozycja Position précédent [1]

2
- Position maximale
- Dernière position mémorisée
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PROGRAMOWANIE PROGRAMMATION 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. ETC

Uruchom wybraną funkcję na NADRZĘDNYM kontrolerze Z-Wave.

USTAWIENIA PARAMETRÓW MODUŁU PARAMETRES DE MODULES

KONFIGURACJA PARAMETRÓW MODUŁU ZWMR230
NUMER PARAMETRU

WARTOŚĆ PARAMETRU

Parametry pracy [w nawiasie kwadratowym wartości domyślne].

NUMER PARAMETRU

PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU

Detekcja prądowa 1 1

Tryb kalibracji 12 12

Poprzednia pozycja 13 13

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

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

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

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

Informacji odnośnie programowania należy szukać w instrukcji kontrolera Z-
Wave, który ma sterować urządzeniem.

Des informations sur la programmation peuvent être trouvées dans le manuel du 
contrôleur Z‑Wave qui doit contrôler l'accessoire. 

AJOUTER AU RESEAU Z-WAVE
AJOUTER AU GROUPE

SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE RESEAU Z-WAVE
SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE GROUPE

Exécutez la fonction sélectionnée sur le contrôleur MASTER Z‑Wave. 

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na 
module ZWMR230.

A l'heure spécifiée par le contrôleur, appuyez sur le bouton de programmation 
du module ZWMR230. 

- Moduł przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania nie 
świeci.
- Moduł nie przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania 
świeci.

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

Moduł ZWMR230 posiada zmienne parametry pracy, które mogą być
modyfikowane za pomocą zaawansowanych kontrolerów. Należy sprawdzić w 
instrukcji obsługi kontrolera czy funkcja jest dostępna.

Le module ZWMR230 a des paramètres de fonctionnement variables qui 
peuvent être modifiés avec des contrôleurs avancés. Consultez le manuel 
d'instructions du contrôleur pour voir si la fonction est disponible. 

CONFIGURATION DES PARAMETRES DU MODULE ZWMR230 
NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

X X
VALEUR DU PARAMÈTRE 

X X

- Wybierz moduł ZWMR230 z listy urządzeń,
- Wejdź w tryb konfiguracji parametrów,
- Wybierz parametr i jego wartość,
- Zatwierdź wybór.

- Sélectionnez le module ZWMR230 dans la liste des appareils,
- Entrer dans le mode de configuration des paramètres,
- Sélectionnez le paramètre et sa valeur,
- Confirmez votre sélection. 

Paramètres de fonctionnement [valeurs par défaut entre crochets]. 

NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

PARAMÈTRE VALEUR DU PARAMÈTRE 

[1]
2

- Detekcja włączona
- Detekcja wyłączona Détection de courant [1]

2
- Détection activée
- Détection désactivée

[1]
2

- Kalibrowanie
- Rozkalibrowanie Mode d'étalonnage [1]

2
- Étalonnage
- Décalibrage

[1]
2

- Pozycja maksymalna
- Ostatnio zapamiętana pozycja Position précédent [1]

2
- Position maximale
- Dernière position mémorisée
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PROGRAMOWANIE PROGRAMMATION 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. ETC

Uruchom wybraną funkcję na NADRZĘDNYM kontrolerze Z-Wave.

USTAWIENIA PARAMETRÓW MODUŁU PARAMETRES DE MODULES

KONFIGURACJA PARAMETRÓW MODUŁU ZWMR230
NUMER PARAMETRU

WARTOŚĆ PARAMETRU

Parametry pracy [w nawiasie kwadratowym wartości domyślne].

NUMER PARAMETRU

PARAMETR WARTOŚĆ PARAMETRU

Detekcja prądowa 1 1

Tryb kalibracji 12 12

Poprzednia pozycja 13 13

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

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

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

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

Informacji odnośnie programowania należy szukać w instrukcji kontrolera Z-
Wave, który ma sterować urządzeniem.

Des informations sur la programmation peuvent être trouvées dans le manuel du 
contrôleur Z‑Wave qui doit contrôler l'accessoire. 

AJOUTER AU RESEAU Z-WAVE
AJOUTER AU GROUPE

SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE RESEAU Z-WAVE
SUPRESSION DE L'ACCESSOIRE  DE GROUPE

Exécutez la fonction sélectionnée sur le contrôleur MASTER Z‑Wave. 

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na 
module ZWMR230.

A l'heure spécifiée par le contrôleur, appuyez sur le bouton de programmation 
du module ZWMR230. 

- Moduł przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania nie 
świeci.
- Moduł nie przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania 
świeci.

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

- Module attribué au réseau Z-Wave  la LED de programmation 
est éteinte.
- Le module n'est pas attribué au réseau Z‑Wave  la LED de 
programmation est allumée."

Moduł ZWMR230 posiada zmienne parametry pracy, które mogą być
modyfikowane za pomocą zaawansowanych kontrolerów. Należy sprawdzić w 
instrukcji obsługi kontrolera czy funkcja jest dostępna.

Le module ZWMR230 a des paramètres de fonctionnement variables qui 
peuvent être modifiés avec des contrôleurs avancés. Consultez le manuel 
d'instructions du contrôleur pour voir si la fonction est disponible. 

CONFIGURATION DES PARAMETRES DU MODULE ZWMR230 
NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

X X
VALEUR DU PARAMÈTRE 

X X

- Wybierz moduł ZWMR230 z listy urządzeń,
- Wejdź w tryb konfiguracji parametrów,
- Wybierz parametr i jego wartość,
- Zatwierdź wybór.

- Sélectionnez le module ZWMR230 dans la liste des appareils,
- Entrer dans le mode de configuration des paramètres,
- Sélectionnez le paramètre et sa valeur,
- Confirmez votre sélection. 

Paramètres de fonctionnement [valeurs par défaut entre crochets]. 

NUMÉRO DE PARAMÈTRE 

PARAMÈTRE VALEUR DU PARAMÈTRE 

[1]
2

- Detekcja włączona
- Detekcja wyłączona Détection de courant [1]

2
- Détection activée
- Détection désactivée

[1]
2

- Kalibrowanie
- Rozkalibrowanie Mode d'étalonnage [1]

2
- Étalonnage
- Décalibrage

[1]
2

- Pozycja maksymalna
- Ostatnio zapamiętana pozycja Position précédent [1]

2
- Position maximale
- Dernière position mémorisée
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RESETOWANIE PARAMETRÓW MODUŁU REDEMMARAGE DES PARAMETRES
Funkcja pozwala przywrócić domyślne parametry modułu ZWMR230.

W odstępach 0,5s., wciśnij przycisk programowania 3 razy.

RESETOWANIE MODUŁU REDEMMARAGE DE MODULE

W odstępach 0,5s., wciśnij przycisk programowania 5 razy.

PROBLEMY PROBLEMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Nie można zaprogramować modułu ZWMR230.

2. Problemy ze sterowaniem.

Brak zasilania.

Roleta działa w niewłaściwą stronę.

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

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

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

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

La fonction permet de restaurer les paramètres par défaut du module 
ZWMR230.

A 0,5s d'intervalle, appuyez 3 fois sur le bouton de programmation. 

Funkcja pozwala usunąć moduł ZWMR230 z sieci Z-Wave oraz przywraca 
domyślne parametry modułu.

La fonction permet de retirer le module ZWMR230 du réseau Z-Wave et 
restaure les paramètres par défaut du module. 

A 0,5s d'intervalle, appuyez 5 fois sur le bouton de programmation. 

CAUSE SOLUTION 

1. Le module ZWMR230 ne peut pas être programmé. 

Moduł ZWMR230 przypisany jest do 
innej sieci Z-Wave (przycisk 
programowania nie jest podświetlony).

Usuń moduł ZWMR230 z sieci 
Z-Wave lub przeprowadź procedurę
RESETOWANIE MODUŁU 
(strona 5). 

Le module ZWMR230 est affecté à un 
autre réseau Z-Wave (le bouton de 
programmation n'est pas allumé). 

Retirez le module ZWMR230 du 
réseau Z‑Wave ou effectuer la 
procédure de RÉINITIALISATION 
DU MODULE
(page 5). 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania.

Sprawdź dostępny czas na wciśnięcie 
przycisku programowania w instrukcji 
obsługi danego kontrolera.

Temps d'attente trop long pour 
appuyer sur le bouton de 
programmation. 

Vérifiez le temps disponible pour 
appuyer sur le bouton de 
programmation dans le manuel 
d'utilisation du contrôleur donné. 

2. Problèmes de contrôle. 

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

Aucune puissance. Vérifiez si l'appareil que vous 
souhaitez contrôler est correctement 
connecté à la source d'alimentation. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Obstacles possibles 
limitant la portée. 

Essayez de contrôler l'appareil à partir 
d'un emplacement différent. 

Zamień przewody w zaciskach ↑ i ↓. Le store fonctionne dans le mauvais 
sens. 

Inversez les fils dans les bornes ↑ et ↓. 
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RESETOWANIE PARAMETRÓW MODUŁU REDEMMARAGE DES PARAMETRES
Funkcja pozwala przywrócić domyślne parametry modułu ZWMR230.

W odstępach 0,5s., wciśnij przycisk programowania 3 razy.

RESETOWANIE MODUŁU REDEMMARAGE DE MODULE

W odstępach 0,5s., wciśnij przycisk programowania 5 razy.

PROBLEMY PROBLEMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Nie można zaprogramować modułu ZWMR230.

2. Problemy ze sterowaniem.

Brak zasilania.

Roleta działa w niewłaściwą stronę.

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

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

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

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

La fonction permet de restaurer les paramètres par défaut du module 
ZWMR230.

A 0,5s d'intervalle, appuyez 3 fois sur le bouton de programmation. 

Funkcja pozwala usunąć moduł ZWMR230 z sieci Z-Wave oraz przywraca 
domyślne parametry modułu.

La fonction permet de retirer le module ZWMR230 du réseau Z-Wave et 
restaure les paramètres par défaut du module. 

A 0,5s d'intervalle, appuyez 5 fois sur le bouton de programmation. 

CAUSE SOLUTION 

1. Le module ZWMR230 ne peut pas être programmé. 

Moduł ZWMR230 przypisany jest do 
innej sieci Z-Wave (przycisk 
programowania nie jest podświetlony).

Usuń moduł ZWMR230 z sieci 
Z-Wave lub przeprowadź procedurę
RESETOWANIE MODUŁU 
(strona 5). 

Le module ZWMR230 est affecté à un 
autre réseau Z-Wave (le bouton de 
programmation n'est pas allumé). 

Retirez le module ZWMR230 du 
réseau Z‑Wave ou effectuer la 
procédure de RÉINITIALISATION 
DU MODULE
(page 5). 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania.

Sprawdź dostępny czas na wciśnięcie 
przycisku programowania w instrukcji 
obsługi danego kontrolera.

Temps d'attente trop long pour 
appuyer sur le bouton de 
programmation. 

Vérifiez le temps disponible pour 
appuyer sur le bouton de 
programmation dans le manuel 
d'utilisation du contrôleur donné. 

2. Problèmes de contrôle. 

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

Aucune puissance. Vérifiez si l'appareil que vous 
souhaitez contrôler est correctement 
connecté à la source d'alimentation. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Obstacles possibles 
limitant la portée. 

Essayez de contrôler l'appareil à partir 
d'un emplacement différent. 

Zamień przewody w zaciskach ↑ i ↓. Le store fonctionne dans le mauvais 
sens. 

Inversez les fils dans les bornes ↑ et ↓. 
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RESETOWANIE PARAMETRÓW MODUŁU REDEMMARAGE DES PARAMETRES
Funkcja pozwala przywrócić domyślne parametry modułu ZWMR230.

W odstępach 0,5s., wciśnij przycisk programowania 3 razy.

RESETOWANIE MODUŁU REDEMMARAGE DE MODULE

W odstępach 0,5s., wciśnij przycisk programowania 5 razy.

PROBLEMY PROBLEMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Nie można zaprogramować modułu ZWMR230.

2. Problemy ze sterowaniem.

Brak zasilania.

Roleta działa w niewłaściwą stronę.

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

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

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

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

La fonction permet de restaurer les paramètres par défaut du module 
ZWMR230.

A 0,5s d'intervalle, appuyez 3 fois sur le bouton de programmation. 

Funkcja pozwala usunąć moduł ZWMR230 z sieci Z-Wave oraz przywraca 
domyślne parametry modułu.

La fonction permet de retirer le module ZWMR230 du réseau Z-Wave et 
restaure les paramètres par défaut du module. 

A 0,5s d'intervalle, appuyez 5 fois sur le bouton de programmation. 

CAUSE SOLUTION 

1. Le module ZWMR230 ne peut pas être programmé. 

Moduł ZWMR230 przypisany jest do 
innej sieci Z-Wave (przycisk 
programowania nie jest podświetlony).

Usuń moduł ZWMR230 z sieci 
Z-Wave lub przeprowadź procedurę
RESETOWANIE MODUŁU 
(strona 5). 

Le module ZWMR230 est affecté à un 
autre réseau Z-Wave (le bouton de 
programmation n'est pas allumé). 

Retirez le module ZWMR230 du 
réseau Z‑Wave ou effectuer la 
procédure de RÉINITIALISATION 
DU MODULE
(page 5). 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania.

Sprawdź dostępny czas na wciśnięcie 
przycisku programowania w instrukcji 
obsługi danego kontrolera.

Temps d'attente trop long pour 
appuyer sur le bouton de 
programmation. 

Vérifiez le temps disponible pour 
appuyer sur le bouton de 
programmation dans le manuel 
d'utilisation du contrôleur donné. 

2. Problèmes de contrôle. 

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

Aucune puissance. Vérifiez si l'appareil que vous 
souhaitez contrôler est correctement 
connecté à la source d'alimentation. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Obstacles possibles 
limitant la portée. 

Essayez de contrôler l'appareil à partir 
d'un emplacement différent. 

Zamień przewody w zaciskach ↑ i ↓. Le store fonctionne dans le mauvais 
sens. 

Inversez les fils dans les bornes ↑ et ↓. 
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RESETOWANIE PARAMETRÓW MODUŁU REDEMMARAGE DES PARAMETRES
Funkcja pozwala przywrócić domyślne parametry modułu ZWMR230.

W odstępach 0,5s., wciśnij przycisk programowania 3 razy.

RESETOWANIE MODUŁU REDEMMARAGE DE MODULE

W odstępach 0,5s., wciśnij przycisk programowania 5 razy.

PROBLEMY PROBLEMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Nie można zaprogramować modułu ZWMR230.

2. Problemy ze sterowaniem.

Brak zasilania.

Roleta działa w niewłaściwą stronę.

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

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

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

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

La fonction permet de restaurer les paramètres par défaut du module 
ZWMR230.

A 0,5s d'intervalle, appuyez 3 fois sur le bouton de programmation. 

Funkcja pozwala usunąć moduł ZWMR230 z sieci Z-Wave oraz przywraca 
domyślne parametry modułu.

La fonction permet de retirer le module ZWMR230 du réseau Z-Wave et 
restaure les paramètres par défaut du module. 

A 0,5s d'intervalle, appuyez 5 fois sur le bouton de programmation. 

CAUSE SOLUTION 

1. Le module ZWMR230 ne peut pas être programmé. 

Moduł ZWMR230 przypisany jest do 
innej sieci Z-Wave (przycisk 
programowania nie jest podświetlony).

Usuń moduł ZWMR230 z sieci 
Z-Wave lub przeprowadź procedurę
RESETOWANIE MODUŁU 
(strona 5). 

Le module ZWMR230 est affecté à un 
autre réseau Z-Wave (le bouton de 
programmation n'est pas allumé). 

Retirez le module ZWMR230 du 
réseau Z‑Wave ou effectuer la 
procédure de RÉINITIALISATION 
DU MODULE
(page 5). 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania.

Sprawdź dostępny czas na wciśnięcie 
przycisku programowania w instrukcji 
obsługi danego kontrolera.

Temps d'attente trop long pour 
appuyer sur le bouton de 
programmation. 

Vérifiez le temps disponible pour 
appuyer sur le bouton de 
programmation dans le manuel 
d'utilisation du contrôleur donné. 

2. Problèmes de contrôle. 

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

Aucune puissance. Vérifiez si l'appareil que vous 
souhaitez contrôler est correctement 
connecté à la source d'alimentation. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Obstacles possibles 
limitant la portée. 

Essayez de contrôler l'appareil à partir 
d'un emplacement différent. 

Zamień przewody w zaciskach ↑ i ↓. Le store fonctionne dans le mauvais 
sens. 

Inversez les fils dans les bornes ↑ et ↓. 
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RESETOWANIE PARAMETRÓW MODUŁU REDEMMARAGE DES PARAMETRES
Funkcja pozwala przywrócić domyślne parametry modułu ZWMR230.

W odstępach 0,5s., wciśnij przycisk programowania 3 razy.

RESETOWANIE MODUŁU REDEMMARAGE DE MODULE

W odstępach 0,5s., wciśnij przycisk programowania 5 razy.

PROBLEMY PROBLEMES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Nie można zaprogramować modułu ZWMR230.

2. Problemy ze sterowaniem.

Brak zasilania.

Roleta działa w niewłaściwą stronę.

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

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

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

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

La fonction permet de restaurer les paramètres par défaut du module 
ZWMR230.

A 0,5s d'intervalle, appuyez 3 fois sur le bouton de programmation. 

Funkcja pozwala usunąć moduł ZWMR230 z sieci Z-Wave oraz przywraca 
domyślne parametry modułu.

La fonction permet de retirer le module ZWMR230 du réseau Z-Wave et 
restaure les paramètres par défaut du module. 

A 0,5s d'intervalle, appuyez 5 fois sur le bouton de programmation. 

CAUSE SOLUTION 

1. Le module ZWMR230 ne peut pas être programmé. 

Moduł ZWMR230 przypisany jest do 
innej sieci Z-Wave (przycisk 
programowania nie jest podświetlony).

Usuń moduł ZWMR230 z sieci 
Z-Wave lub przeprowadź procedurę
RESETOWANIE MODUŁU 
(strona 5). 

Le module ZWMR230 est affecté à un 
autre réseau Z-Wave (le bouton de 
programmation n'est pas allumé). 

Retirez le module ZWMR230 du 
réseau Z‑Wave ou effectuer la 
procédure de RÉINITIALISATION 
DU MODULE
(page 5). 

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania.

Sprawdź dostępny czas na wciśnięcie 
przycisku programowania w instrukcji 
obsługi danego kontrolera.

Temps d'attente trop long pour 
appuyer sur le bouton de 
programmation. 

Vérifiez le temps disponible pour 
appuyer sur le bouton de 
programmation dans le manuel 
d'utilisation du contrôleur donné. 

2. Problèmes de contrôle. 

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

Aucune puissance. Vérifiez si l'appareil que vous 
souhaitez contrôler est correctement 
connecté à la source d'alimentation. 

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

La distance entre les accessoires est 
trop grande. Obstacles possibles 
limitant la portée. 

Essayez de contrôler l'appareil à partir 
d'un emplacement différent. 

Zamień przewody w zaciskach ↑ i ↓. Le store fonctionne dans le mauvais 
sens. 

Inversez les fils dans les bornes ↑ et ↓. 
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GWARANCJA GARANTIE

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Numer faktury

Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Producent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do naprawy lub 
wymiany urządzenia uszkodzonego, jeżeli uszkodzenie to wynika z wad 
materiałów i konstrukcji. Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży 
przy zachowaniu następujących warunków:
- Instalacja została dokonana zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian 
konstrukcyjnych.
- Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, 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.

WYPRODUKOWANO DLA FAKRO PRZEZ:
MOBILUS MOTOR Spółka z o.o.

ul. Miętowa 37, 61-680 
Polska

tel. +48 61 825 81 11, fax +48 61 825 80 52
www.fakro.com

FABRIQUE POUR FAKRO PAR:
MOBILUS MOTOR Spółka z o.o.

ul. Miętowa 37, 61-680 
Polska

tel. +48 61 825 81 11, fax +48 61 825 80 52
www.fakro.com

Certificat de qualité

Dispositif

Modèle

Numéro de série

Vendeur

Adresse

Data d'achat

Numero de facture

Signature (cachet) de l’installateur



7



8


