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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

1

PL

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

NL

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

Pilot Z-Wave Afstandsbediening Z-Wave

VOORBEREIDING 
AFSTANDSBEDIENING

BESTURING

BESCHRIJVING MENU 
AFSTANDSBEDIENING

DODANIE URZĄDZENIA 
(SZYBKI START)

TOEVOEGEN APPARAAT 
(SNELLE START)

DODANIE URZĄDZENIA DO 
SIECI

TOEVOEGEN VAN 
APPARAAT AAN NETWERK

DODANIE URZĄDZENIA DO 
GRUPY

TOEVOEGEN VAN 
APPARAAT AAN GROEP

USUWANIE URZĄDZENIA Z 
GRUPY

VERWIJDEREN VAN 
APPARAAT UIT GROEP

GROEP VERWIJDEREN

GROEP KOPIËREN

USUWANIE URZĄDZENIA Z 
SIECI

VERWIJDEREN VAN 
APPARAAT UIT NETWERK

PRZYPISANIE ZRH12 JAKO 
PODRZĘDNY

TOEVOEGEN VAN ZRH12 
ALS SECUNDAIR

KOPPELING VAN 
APPARATEN

RESETTEN 
AFSTANDSBEDIENING

LUISTERMODUS

MONTAGE HOUDER 
AFSTANDSBEDIENING

AANVULLENDE 
INFORMATIE

PROBLEMEN

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.

Bedankt voor uw aankoop van een product van FAKRO. Wij hopen dat het voldoet 
aan uw verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat u dit product op de juiste manier 
gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
door te lezen.

Afstandsbediening (bedieningsapparaat)

Houder afstandsbediening

De afstandsbediening bevat 2x1,5 V AAA-batterijen

BESCHRIJVING AFSTANDSBEDIENING
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.

De afstandsbediening ZRH12 is bestemd voor het op afstand besturen van 
apparaten die compatibel zijn met het Z-Wave systeem. Met de
afstandsbediening kunt u maximaal 12 apparaten bedienen, in elk van de
12 groepen (totaal 144 apparaten). De actueel geselecteerde groep wordt
met het betreffende getal aangeduid op de display.
In het Z-Wave netwerk worden PRIMAIRE afstandsbedieningen en 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen onderscheiden.

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

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

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

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

TECHNISCHE PARAMETERS

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)

Voeding:
2 x 1,5V AAA
Bereik:
tot 20 m binnen het gebouw
Bedrijfstemperatuur:
0 - 40oC
Afmetingen:
125/48/16 mm

Radioprotocol:
Z-Wave
Frequentie:
EU - 868,42 MHz;
AS/NZ - 921,42 MHz;
US/Canada - 908,4 MHz;
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)
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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.

Bedankt voor uw aankoop van een product van FAKRO. Wij hopen dat het voldoet
aan uw verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat u dit product op de juiste manier 
gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
door te lezen.

Afstandsbediening (bedieningsapparaat)

Houder afstandsbediening

De afstandsbediening bevat 2x1,5 V AAA-batterijen

BESCHRIJVING AFSTANDSBEDIENING
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.

De afstandsbediening ZRH12 is bestemd voor het op afstand besturen van 
apparaten die compatibel zijn met het Z-Wave systeem. Met de
afstandsbediening kunt u maximaal 12 apparaten bedienen, in elk van de
12 groepen (totaal 144 apparaten). De actueel geselecteerde groep wordt
met het betreffende getal aangeduid op de display.
In het Z-Wave netwerk worden PRIMAIRE afstandsbedieningen en 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen onderscheiden.

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

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

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

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

TECHNISCHE PARAMETERS

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)

Voeding:
2 x 1,5V AAA
Bereik:
tot 20 m binnen het gebouw
Bedrijfstemperatuur:
0 - 40oC
Afmetingen:
125/48/16 mm

Radioprotocol:
Z-Wave
Frequentie:
EU - 868,42 MHz;
AS/NZ - 921,42 MHz;
US/Canada - 908,4 MHz;
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)
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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.

Bedankt voor uw aankoop van een product van FAKRO. Wij hopen dat het voldoet
aan uw verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat u dit product op de juiste manier 
gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
door te lezen.

Afstandsbediening (bedieningsapparaat)

Houder afstandsbediening

De afstandsbediening bevat 2x1,5 V AAA-batterijen

BESCHRIJVING AFSTANDSBEDIENING
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.

De afstandsbediening ZRH12 is bestemd voor het op afstand besturen van 
apparaten die compatibel zijn met het Z-Wave systeem. Met de 
afstandsbediening kunt u maximaal 12 apparaten bedienen, in elk van de 
12 groepen (totaal 144 apparaten). De actueel geselecteerde groep wordt 
met het betreffende getal aangeduid op de display.
In het Z-Wave netwerk worden PRIMAIRE afstandsbedieningen en 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen onderscheiden.

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

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

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

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

TECHNISCHE PARAMETERS

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)

Voeding:
2 x 1,5V AAA
Bereik:
tot 20 m binnen het gebouw
Bedrijfstemperatuur:
0 - 40oC
Afmetingen:
125/48/16 mm

Radioprotocol:
Z-Wave
Frequentie:
EU - 868,42 MHz;
AS/NZ - 921,42 MHz;
US/Canada - 908,4 MHz;
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)
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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.

Bedankt voor uw aankoop van een product van FAKRO. Wij hopen dat het voldoet
aan uw verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat u dit product op de juiste manier 
gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
door te lezen.

Afstandsbediening (bedieningsapparaat)

Houder afstandsbediening

De afstandsbediening bevat 2x1,5 V AAA-batterijen

BESCHRIJVING AFSTANDSBEDIENING
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.

De afstandsbediening ZRH12 is bestemd voor het op afstand besturen van 
apparaten die compatibel zijn met het Z-Wave systeem. Met de
afstandsbediening kunt u maximaal 12 apparaten bedienen, in elk van de
12 groepen (totaal 144 apparaten). De actueel geselecteerde groep wordt
met het betreffende getal aangeduid op de display.
In het Z-Wave netwerk worden PRIMAIRE afstandsbedieningen en 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen onderscheiden.

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

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

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

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

TECHNISCHE PARAMETERS

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)

Voeding:
2 x 1,5V AAA
Bereik:
tot 20 m binnen het gebouw
Bedrijfstemperatuur:
0 - 40oC
Afmetingen:
125/48/16 mm

Radioprotocol:
Z-Wave
Frequentie:
EU - 868,42 MHz;
AS/NZ - 921,42 MHz;
US/Canada - 908,4 MHz;
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)
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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.

Bedankt voor uw aankoop van een product van FAKRO. Wij hopen dat het voldoet
aan uw verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat u dit product op de juiste manier 
gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
door te lezen.

Afstandsbediening (bedieningsapparaat)

Houder afstandsbediening

De afstandsbediening bevat 2x1,5 V AAA-batterijen

BESCHRIJVING AFSTANDSBEDIENING
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.

De afstandsbediening ZRH12 is bestemd voor het op afstand besturen van 
apparaten die compatibel zijn met het Z-Wave systeem. Met de
afstandsbediening kunt u maximaal 12 apparaten bedienen, in elk van de
12 groepen (totaal 144 apparaten). De actueel geselecteerde groep wordt
met het betreffende getal aangeduid op de display.
In het Z-Wave netwerk worden PRIMAIRE afstandsbedieningen en 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen onderscheiden.

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

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

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

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

TECHNISCHE PARAMETERS

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)

Voeding:
2 x 1,5V AAA
Bereik:
tot 20 m binnen het gebouw
Bedrijfstemperatuur:
0 - 40oC
Afmetingen:
125/48/16 mm

Radioprotocol:
Z-Wave
Frequentie:
EU - 868,42 MHz;
AS/NZ - 921,42 MHz;
US/Canada - 908,4 MHz;
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)
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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.

Bedankt voor uw aankoop van een product van FAKRO. Wij hopen dat het voldoet
aan uw verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat u dit product op de juiste manier 
gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
door te lezen.

Afstandsbediening (bedieningsapparaat)

Houder afstandsbediening

De afstandsbediening bevat 2x1,5 V AAA-batterijen

BESCHRIJVING AFSTANDSBEDIENING
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.

De afstandsbediening ZRH12 is bestemd voor het op afstand besturen van 
apparaten die compatibel zijn met het Z-Wave systeem. Met de
afstandsbediening kunt u maximaal 12 apparaten bedienen, in elk van de
12 groepen (totaal 144 apparaten). De actueel geselecteerde groep wordt
met het betreffende getal aangeduid op de display.
In het Z-Wave netwerk worden PRIMAIRE afstandsbedieningen en 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen onderscheiden.

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

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

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

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

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)

Voeding:
2 x 1,5V AAA
Bereik:
tot 20 m binnen het gebouw
Bedrijfstemperatuur:
0 - 40oC
Afmetingen:
125/48/16 mm

Radioprotocol:
Z-Wave
Frequentie:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)
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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.

Bedankt voor uw aankoop van een product van FAKRO. Wij hopen dat het voldoet
aan uw verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat u dit product op de juiste manier 
gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
door te lezen.

Afstandsbediening (bedieningsapparaat)

Houder afstandsbediening

De afstandsbediening bevat 2x1,5 V AAA-batterijen

BESCHRIJVING AFSTANDSBEDIENING
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.

De afstandsbediening ZRH12 is bestemd voor het op afstand besturen van 
apparaten die compatibel zijn met het Z-Wave systeem. Met de
afstandsbediening kunt u maximaal 12 apparaten bedienen, in elk van de
12 groepen (totaal 144 apparaten). De actueel geselecteerde groep wordt
met het betreffende getal aangeduid op de display.
In het Z-Wave netwerk worden PRIMAIRE afstandsbedieningen en 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen onderscheiden.

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

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

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

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

TECHNISCHE PARAMETERS

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)

Voeding:
2 x 1,5V AAA
Bereik:
tot 20 m binnen het gebouw
Bedrijfstemperatuur:
0 - 40oC
Afmetingen:
125/48/16 mm

Radioprotocol:
Z-Wave
Frequentie:
EU - 868,42 MHz;
AS/NZ - 921,42 MHz;
US/Canada - 908,4 MHz;
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)
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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.

Bedankt voor uw aankoop van een product van FAKRO. Wij hopen dat het voldoet
aan uw verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat u dit product op de juiste manier 
gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
door te lezen.

Afstandsbediening (bedieningsapparaat)

Houder afstandsbediening

De afstandsbediening bevat 2x1,5 V AAA-batterijen

BESCHRIJVING AFSTANDSBEDIENING
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.

De afstandsbediening ZRH12 is bestemd voor het op afstand besturen van 
apparaten die compatibel zijn met het Z-Wave systeem. Met de
afstandsbediening kunt u maximaal 12 apparaten bedienen, in elk van de
12 groepen (totaal 144 apparaten). De actueel geselecteerde groep wordt
met het betreffende getal aangeduid op de display.
In het Z-Wave netwerk worden PRIMAIRE afstandsbedieningen en 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen onderscheiden.

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

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening dient voor het besturen van
apparaten. De afstandsbediening kan apparaten toevoegen of verwijderen.
In één netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening 
bevinden.

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

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening dient uitsluitend
voor de besturing van apparaten. In het netwerk kunnen zich meerdere 
SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.

TECHNISCHE PARAMETERS

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)

Voeding:
2 x 1,5V AAA
Bereik:
tot 20 m binnen het gebouw
Bedrijfstemperatuur:
0 - 40oC
Afmetingen:
125/48/16 mm

Radioprotocol:
Z-Wave
Frequentie:
EU - 868,42 MHz;
AS/NZ - 921,42 MHz;
US/Canada - 908,4 MHz;
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)

De PRIMAIRE (PRIMARY) afstandsbediening gebruikt u voor het 
volledig besturen van apparaten. De afstandsbediening heeft de 
mogelijkheid om apparaten toe te voegen of te verwijderen. In één 
netwerk mag zich slechts één PRIMAIRE afstandsbediening bevinden.

De SECUNDAIRE (SECONDARY) afstandsbediening gebruikt u 
uitsluitend voor het aansturen van apparaten. In het netwerk kunnen 
zich meerdere SECUNDAIRE afstandsbedieningen bevinden.
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① Wyświetlacz ① Display

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 VOORBEREIDING AFSTANDSBEDIENING

STEROWANIE BESTURING

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

BOUW AFSTANDSBEDIENING

Navigatieknop, bediening - OMHOOG

Navigatieknop, bediening - RECHTS

Stopknop, bevestiging – STOP

Navigatieknop, bediening - OMLAAG

Navigatieknop, bediening - LINKS

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

- Open het batterijklepje door het naar beneden te schuiven.
- Verwijder de folie.
-Sluit het batterijklepje door het naar boven te schuiven tot de sluiting
vastklikt.

BESTURINGSMODI

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

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

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

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Naciśnięcie przycisku STOP
powoduje zatrzymanie akcji.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.
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⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥

PRZYGOTOWANIE PILOTA VOORBEREIDING AFSTANDSBEDIENING

STEROWANIE BESTURING

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

BOUW AFSTANDSBEDIENING

Navigatieknop, bediening - OMHOOG

Navigatieknop, bediening - RECHTS

Stopknop, bevestiging – STOP

Navigatieknop, bediening - OMLAAG

Navigatieknop, bediening - LINKS

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

- Open het batterijklepje door het naar beneden te schuiven.
- Verwijder de folie.
-Sluit het batterijklepje door het naar boven te schuiven tot de sluiting
vastklikt.

BESTURINGSMODI

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

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

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

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Naciśnięcie przycisku STOP
powoduje zatrzymanie akcji.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.
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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

BOUW AFSTANDSBEDIENING

Navigatieknop, bediening - OMHOOG

Navigatieknop, bediening - RECHTS

Stopknop, bevestiging – STOP

Navigatieknop, bediening - OMLAAG

Navigatieknop, bediening - LINKS

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

- Open het batterijklepje door het naar beneden te schuiven.
- Verwijder de folie.
- Sluit het batterijklepje door het naar boven te schuiven tot de sluiting 
 vastklikt.

BESTURINGSMODI

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

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

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

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Naciśnięcie przycisku STOP
powoduje zatrzymanie akcji.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.
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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

BOUW AFSTANDSBEDIENING

Navigatieknop, bediening - OMHOOG

Navigatieknop, bediening - RECHTS

Stopknop, bevestiging – STOP

Navigatieknop, bediening - OMLAAG

Navigatieknop, bediening - LINKS

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

- Open het batterijklepje door het naar beneden te schuiven.
- Verwijder de folie.
-Sluit het batterijklepje door het naar boven te schuiven tot de sluiting
vastklikt.

BESTURINGSMODI

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

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

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

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Naciśnięcie przycisku STOP
powoduje zatrzymanie akcji.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.
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STEROWANIE BESTURING

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

BOUW AFSTANDSBEDIENING

Navigatieknop, bediening - OMHOOG

Navigatieknop, bediening - RECHTS

Stopknop, bevestiging – STOP

Navigatieknop, bediening - OMLAAG

Navigatieknop, bediening - LINKS

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

- Open het batterijklepje door het naar beneden te schuiven.
- Verwijder de folie.
-Sluit het batterijklepje door het naar boven te schuiven tot de sluiting
vastklikt.

BESTURINGSMODI

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

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

Het KORT indrukken van de 
besturingsknop (korter dan 
0,5 sec) zorgt voor een actie tot 
de eindpositie.

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

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Naciśnięcie przycisku STOP
powoduje zatrzymanie akcji.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.
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PRZYGOTOWANIE PILOTA VOORBEREIDING AFSTANDSBEDIENING

STEROWANIE BESTURING

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

BOUW AFSTANDSBEDIENING

Navigatieknop, bediening - OMHOOG

Navigatieknop, bediening - RECHTS

Stopknop, bevestiging – STOP

Navigatieknop, bediening - OMLAAG

Navigatieknop, bediening - LINKS

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

- Open het batterijklepje door het naar beneden te schuiven.
- Verwijder de folie.
-Sluit het batterijklepje door het naar boven te schuiven tot de sluiting
vastklikt.

BESTURINGSMODI

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

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

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

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Het LANG indrukken van de 
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u 
de knop weer loslaat.

Naciśnięcie przycisku STOP
powoduje zatrzymanie akcji.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.
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PRZYGOTOWANIE PILOTA VOORBEREIDING AFSTANDSBEDIENING
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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

BOUW AFSTANDSBEDIENING

Navigatieknop, bediening - OMHOOG

Navigatieknop, bediening - RECHTS

Stopknop, bevestiging – STOP

Navigatieknop, bediening - OMLAAG

Navigatieknop, bediening - LINKS

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

- Open het batterijklepje door het naar beneden te schuiven.
- Verwijder de folie.
-Sluit het batterijklepje door het naar boven te schuiven tot de sluiting
vastklikt.

BESTURINGSMODI

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

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

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

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Naciśnięcie przycisku STOP
powoduje zatrzymanie akcji.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen 
van de actie.
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BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ① Display

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 VOORBEREIDING AFSTANDSBEDIENING

STEROWANIE BESTURING

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

BOUW AFSTANDSBEDIENING

Navigatieknop, bediening - OMHOOG

Navigatieknop, bediening - RECHTS

Stopknop, bevestiging – STOP

Navigatieknop, bediening - OMLAAG

Navigatieknop, bediening - LINKS

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

- Open het batterijklepje door het naar beneden te schuiven.
- Verwijder de folie.
-Sluit het batterijklepje door het naar boven te schuiven tot de sluiting
vastklikt.

BESTURINGSMODI

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

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

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

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Naciśnięcie przycisku STOP
powoduje zatrzymanie akcji.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.
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BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ① Display

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 VOORBEREIDING AFSTANDSBEDIENING

STEROWANIE BESTURING

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

BOUW AFSTANDSBEDIENING

Navigatieknop, bediening - OMHOOG

Navigatieknop, bediening - RECHTS

Stopknop, bevestiging – STOP

Navigatieknop, bediening - OMLAAG

Navigatieknop, bediening - LINKS

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

- Open het batterijklepje door het naar beneden te schuiven.
- Verwijder de folie.
-Sluit het batterijklepje door het naar boven te schuiven tot de sluiting
vastklikt.

BESTURINGSMODI

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

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

Het KORT indrukken van de
besturingsknop (korter dan
0,5 sec) zorgt voor een actie tot
de eindpositie.

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

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Het LANG indrukken van de
besturingsknop (langer dan 0,5 
sec) zorgt voor een actie totdat u
de knop weer loslaat.

Naciśnięcie przycisku STOP
powoduje zatrzymanie akcji.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.

Het indrukken van de knop 
STOP zorgt voor het stoppen
van de actie.
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STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA BESCHRIJVING MENU AFSTANDSBEDIENING

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te 
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan 
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen 
LINKS/RECHTS 
selecteert u de groep die u 
wilt bedienen (alleen 
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen 
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de 
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de 
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe 
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) - 
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere 
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE 
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen 
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de 
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12 
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de 
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen 
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en 
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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OPIS MENU PILOTA BESCHRIJVING MENU AFSTANDSBEDIENING

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

BEDIENING VAN APPARATEN

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

U bedient apparaten met de ZRH12 afstandsbediening door gebruik te
maken van de verschillende groepen op de afstandsbediening. Wanneer u 
apparaten onafhankelijk wilt bedienen, is het van belang dat u ze aan
aparte groepen toeschrijft.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ
steruj urządzeniem lub
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Met de knoppen
LINKS/RECHTS
selecteert u de groep die u
wilt bedienen (alleen
actieve groepen).

Bedien het apparaat met de 
knoppen
OMHOOG/OMLAAG.

U stopt de actie met de 
knop 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.

De ZRH12 afstandsbediening heeft een verborgen scherm dat onder de
voorste wand van de behuizing is geplaatst. Hierdoor kunt u eenvoudig de
door u gewenste functies vinden. Hieronder lichten wij de afkortingen toe
die op het scherm verschijnen.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMHOOG

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

QUICK START/TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START) -
Voegt een apparaat aan zowel het netwerk als aan een groep toe.

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE - Voegt een apparaat aan een groep toe.

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE - Voegt een apparaat aan het netwerk toe.

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

COPY GROUP/GROEP KOPIËREN – Kopieert groepen naar andere
afstandsbedieningen in hetzelfde netwerk.

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

ASSIGN A ROUTE/ROUTE TOEWIJZEN GEKOPPELDE
APPARATEN - Het besturingssignaal wordt verzonden tussen
gekoppelde apparaten.

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

LISTENING MODE/LUISTERMODUS - Maakt configuratie van de
afstandsbediening op afstand mogelijk vanaf een andere afstandsbediening.

Terugkeren naar het vorige scherm.

DRIE SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN VAN DE KNOPPEN STOP + OMLAAG

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

LEARN MODE/LEERMODUS - Hiermee kunt u de ZRH12
afstandsbediening toevoegen aan het netwerk als SECUNDAIRE.

DELETE NODE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT DE GROEP.

DELETE GROUP/GROEP VERWIJDEREN - Verwijdert de
geselecteerde groep in zijn geheel.

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE/VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT HET NETWERK.

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

DEFAULT/RESETTEN AFSTANDSBEDIENING - Reset de instellingen
van de afstandsbediening en verwijdert informatie over apparaten en
netwerk.

Terugkeren naar het vorige scherm.
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DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START)

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

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

przypisywaniem go do wybranej grupy.
Met deze functie kunt u apparaten toevoegen aan het Z-Wave netwerk, 
terwijl u ze tegelijkertijd aan een groep toewijst.

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

Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Selecteer met de knoppen
LINKS/RECHTS de groep waaraan u het
apparaat wilt toeschrijven (bijvoorbeeld
1).

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het
toegevoegde apparaat toe in
programmamodus*1.

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

U gaat naar de programmamodus door de programmeerknop op het toe te 
voegen/te verwijderen apparaat in te drukken. De producten van FAKRO 
hebben programmeerknoppen die zijn aangeduid met de letter "P".

U gaat naar de programmamodus door de programmeerknop op het
toe te voegen/te verwijderen apparaat in te drukken. De producten van 
FAKRO hebben programmeerknoppen die zijn aangeduid met de
letter "P".

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Voer de procedure opnieuw uit of
lees pagina 18, punt 1 of 2.
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DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START)

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

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

przypisywaniem go do wybranej grupy.
Met deze functie kunt u apparaten toevoegen aan het Z-Wave netwerk,
terwijl u ze tegelijkertijd aan een groep toewijst.

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

Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Selecteer met de knoppen
LINKS/RECHTS de groep waaraan u het
apparaat wilt toeschrijven (bijvoorbeeld
1).

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het
toegevoegde apparaat toe in
programmamodus*1.

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

U gaat naar de programmamodus door de programmeerknop op het toe te 
voegen/te verwijderen apparaat in te drukken. De producten van FAKRO 
hebben programmeerknoppen die zijn aangeduid met de letter "P".

U gaat naar de programmamodus door de programmeerknop op het
toe te voegen/te verwijderen apparaat in te drukken. De producten van 
FAKRO hebben programmeerknoppen die zijn aangeduid met de
letter "P".

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Voer de procedure opnieuw uit of
lees pagina 18, punt 1 of 2.
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DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START)

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

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

przypisywaniem go do wybranej grupy.
Met deze functie kunt u apparaten toevoegen aan het Z-Wave netwerk,
terwijl u ze tegelijkertijd aan een groep toewijst.

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

Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Selecteer met de knoppen 
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide 
optie.

Selecteer met de knoppen 
LINKS/RECHTS de groep waaraan u het 
apparaat wilt toeschrijven (bijvoorbeeld 
1).

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het
toegevoegde apparaat toe in
programmamodus*1.

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

U gaat naar de programmamodus door de programmeerknop op het toe te 
voegen/te verwijderen apparaat in te drukken. De producten van FAKRO 
hebben programmeerknoppen die zijn aangeduid met de letter "P".

U gaat naar de programmamodus door de programmeerknop op het
toe te voegen/te verwijderen apparaat in te drukken. De producten van 
FAKRO hebben programmeerknoppen die zijn aangeduid met de
letter "P".

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Voer de procedure opnieuw uit of
lees pagina 18, punt 1 of 2.
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DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) TOEVOEGEN APPARAAT (SNELLE START)

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
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EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do sieci Z-Wave, z jednoczesnym
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terwijl u ze tegelijkertijd aan een groep toewijst.
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konfiguracji.
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Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
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Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
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1).
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toegevoegde apparaat toe in 
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razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 1 lub 2.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
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De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
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Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
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18, punkt 1 lub 2.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
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Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Selecteer met de knoppen
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1).
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Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku 
programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. Produkty
FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

U gaat naar de programmamodus door de programmeerknop op het toe te 
voegen/te verwijderen apparaat in te drukken. De producten van FAKRO 
hebben programmeerknoppen die zijn aangeduid met de letter "P".

U gaat naar de programmamodus door de programmeerknop op het
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letter "P".

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert 
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Voer de procedure opnieuw uit of 
lees pagina 18, punt 1 of 2.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 6
DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - pagina 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.

Met deze functie kunt u apparaten toevoegen aan het netwerk, zonder dat 
u ze aan een groep toewijst. Na het uitvoeren van deze operatie voegt u 
het apparaat toe aan de groep (pagina 7). Met de functie TOEVOEGEN 
VAN APPARAAT AAN NETWERK kunt u ook nieuwe SECUNDAIRE 
afstandsbedieningen toevoegen.

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

Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het
toegevoegde apparaat toe in
programmamodus*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.

Wanneer u, in plaats van een apparaat, een volgende afstandsbediening toevoegt,
activeer dan de functie AFSTANDSBEDIENING TOEVOEGEN ALS
SECUNDAIRE. Afstandsbediening ZRH 12 - pagina 12. Afstandsbediening van een 
ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 1.
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<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
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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.

Met deze functie kunt u apparaten toevoegen aan het netwerk, zonder dat
u ze aan een groep toewijst. Na het uitvoeren van deze operatie voegt u 
het apparaat toe aan de groep (pagina 7). Met de functie TOEVOEGEN 
VAN APPARAAT AAN NETWERK kunt u ook nieuwe SECUNDAIRE
afstandsbedieningen toevoegen.

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

Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het
toegevoegde apparaat toe in
programmamodus*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.

Wanneer u, in plaats van een apparaat, een volgende afstandsbediening toevoegt,
activeer dan de functie AFSTANDSBEDIENING TOEVOEGEN ALS
SECUNDAIRE. Afstandsbediening ZRH 12 - pagina 12. Afstandsbediening van een 
ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 1.
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activeer dan de functie AFSTANDSBEDIENING TOEVOEGEN ALS
SECUNDAIRE. Afstandsbediening ZRH 12 - pagina 12. Afstandsbediening van een 
ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
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Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het 
toegevoegde apparaat toe in 
programmamodus*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.

Wanneer u, in plaats van een apparaat, een volgende afstandsbediening toevoegt,
activeer dan de functie AFSTANDSBEDIENING TOEVOEGEN ALS
SECUNDAIRE. Afstandsbediening ZRH 12 - pagina 12. Afstandsbediening van een 
ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 1.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 6
DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - pagina 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.

Met deze functie kunt u apparaten toevoegen aan het netwerk, zonder dat
u ze aan een groep toewijst. Na het uitvoeren van deze operatie voegt u 
het apparaat toe aan de groep (pagina 7). Met de functie TOEVOEGEN 
VAN APPARAAT AAN NETWERK kunt u ook nieuwe SECUNDAIRE
afstandsbedieningen toevoegen.

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

Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het
toegevoegde apparaat toe in
programmamodus*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.

Wanneer u, in plaats van een apparaat, een volgende afstandsbediening toevoegt, 
activeer dan de functie AFSTANDSBEDIENING TOEVOEGEN ALS 
SECUNDAIRE. Afstandsbediening ZRH 12 - pagina 12. Afstandsbediening van een 
ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 1.
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UWAGA !!!
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DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - pagina 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.

Met deze functie kunt u apparaten toevoegen aan het netwerk, zonder dat
u ze aan een groep toewijst. Na het uitvoeren van deze operatie voegt u 
het apparaat toe aan de groep (pagina 7). Met de functie TOEVOEGEN 
VAN APPARAAT AAN NETWERK kunt u ook nieuwe SECUNDAIRE
afstandsbedieningen toevoegen.

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

Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het
toegevoegde apparaat toe in
programmamodus*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.

Wanneer u, in plaats van een apparaat, een volgende afstandsbediening toevoegt,
activeer dan de functie AFSTANDSBEDIENING TOEVOEGEN ALS
SECUNDAIRE. Afstandsbediening ZRH 12 - pagina 12. Afstandsbediening van een 
ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert 
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 1.
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DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN NETWERK

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - pagina 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.

Met deze functie kunt u apparaten toevoegen aan het netwerk, zonder dat
u ze aan een groep toewijst. Na het uitvoeren van deze operatie voegt u 
het apparaat toe aan de groep (pagina 7). Met de functie TOEVOEGEN 
VAN APPARAAT AAN NETWERK kunt u ook nieuwe SECUNDAIRE
afstandsbedieningen toevoegen.

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

Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het
toegevoegde apparaat toe in
programmamodus*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.

Wanneer u, in plaats van een apparaat, een volgende afstandsbediening toevoegt,
activeer dan de functie AFSTANDSBEDIENING TOEVOEGEN ALS
SECUNDAIRE. Afstandsbediening ZRH 12 - pagina 12. Afstandsbediening van een 
ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 1.
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DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN GROEP

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - pagina 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.

Met deze functie kunt u een apparaat toevoegen aan maximaal 12 groepen. 
U kunt aan iedere groep maximaal 12 apparaten toevoegen. U kunt alleen 
apparaten aan een groep toevoegen die al eerder zijn toegevoegd aan het 
Z-Wave netwerk. Een groep wordt actief op het moment dat u er een 
apparaat aan toevoegt.

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

Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Selecteer met de knoppen
LINKS/RECHTS de groep waaraan u het
apparaat wilt toeschrijven (bijvoorbeeld
1).

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het
toegevoegde apparaat toe in
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 2.
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DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY TOEVOEGEN VAN APPARAAT AAN GROEP

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - pagina 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.

Met deze functie kunt u een apparaat toevoegen aan maximaal 12 groepen.
U kunt aan iedere groep maximaal 12 apparaten toevoegen. U kunt alleen
apparaten aan een groep toevoegen die al eerder zijn toegevoegd aan het
Z-Wave netwerk. Een groep wordt actief op het moment dat u er een
apparaat aan toevoegt.

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

Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Selecteer met de knoppen
LINKS/RECHTS de groep waaraan u het
apparaat wilt toeschrijven (bijvoorbeeld
1).

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het
toegevoegde apparaat toe in
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 2.
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - pagina 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.

Met deze functie kunt u een apparaat toevoegen aan maximaal 12 groepen.
U kunt aan iedere groep maximaal 12 apparaten toevoegen. U kunt alleen
apparaten aan een groep toevoegen die al eerder zijn toegevoegd aan het
Z-Wave netwerk. Een groep wordt actief op het moment dat u er een
apparaat aan toevoegt.

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

Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Selecteer met de knoppen 
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide 
optie.

Selecteer met de knoppen 
LINKS/RECHTS de groep waaraan u het 
apparaat wilt toeschrijven (bijvoorbeeld 
1).

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het
toegevoegde apparaat toe in
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 2.
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - pagina 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.

Met deze functie kunt u een apparaat toevoegen aan maximaal 12 groepen.
U kunt aan iedere groep maximaal 12 apparaten toevoegen. U kunt alleen
apparaten aan een groep toevoegen die al eerder zijn toegevoegd aan het
Z-Wave netwerk. Een groep wordt actief op het moment dat u er een
apparaat aan toevoegt.

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

Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Selecteer met de knoppen
LINKS/RECHTS de groep waaraan u het
apparaat wilt toeschrijven (bijvoorbeeld
1).

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het 
toegevoegde apparaat toe in 
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 2.
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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
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.

Met deze functie kunt u een apparaat toevoegen aan maximaal 12 groepen.
U kunt aan iedere groep maximaal 12 apparaten toevoegen. U kunt alleen
apparaten aan een groep toevoegen die al eerder zijn toegevoegd aan het
Z-Wave netwerk. Een groep wordt actief op het moment dat u er een
apparaat aan toevoegt.

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

Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Selecteer met de knoppen
LINKS/RECHTS de groep waaraan u het
apparaat wilt toeschrijven (bijvoorbeeld
1).

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het
toegevoegde apparaat toe in
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert 
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 2.
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Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
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.

Met deze functie kunt u een apparaat toevoegen aan maximaal 12 groepen.
U kunt aan iedere groep maximaal 12 apparaten toevoegen. U kunt alleen
apparaten aan een groep toevoegen die al eerder zijn toegevoegd aan het
Z-Wave netwerk. Een groep wordt actief op het moment dat u er een
apparaat aan toevoegt.

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

Houd de knoppen OMHOOG en STOP tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Selecteer met de knoppen
LINKS/RECHTS de groep waaraan u het
apparaat wilt toeschrijven (bijvoorbeeld
1).

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het
toegevoegde apparaat toe in
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 2.
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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
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.

Met deze functie verwijdert u een apparaat uit de groep, zonder dat het 
wordt verwijderd uit het Z-Wave netwerk. U kunt het apparaat opnieuw 
toevoegen aan een groep van een willekeurige afstandsbediening die zich 
in hetzelfde netwerk bevindt.

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

Selecteer met de knoppen LINKS/RECHTS de groep waaruit u het apparaat wilt
verwijderen (bijvoorbeeld 1).

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Houd de knoppen STOP en OMLAAG
tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG /
OMLAAG de aangeduide optie.

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het te 
verwijderen apparaat toe in
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 3.
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1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

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

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.

Met deze functie verwijdert u een apparaat uit de groep, zonder dat het
wordt verwijderd uit het Z-Wave netwerk. U kunt het apparaat opnieuw
toevoegen aan een groep van een willekeurige afstandsbediening die zich 
in hetzelfde netwerk bevindt.

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

Selecteer met de knoppen LINKS/RECHTS de groep waaruit u het apparaat wilt
verwijderen (bijvoorbeeld 1).

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Houd de knoppen STOP en OMLAAG
tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG /
OMLAAG de aangeduide optie.

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het te 
verwijderen apparaat toe in
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 3.
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1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

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

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.

Met deze functie verwijdert u een apparaat uit de groep, zonder dat het
wordt verwijderd uit het Z-Wave netwerk. U kunt het apparaat opnieuw
toevoegen aan een groep van een willekeurige afstandsbediening die zich 
in hetzelfde netwerk bevindt.

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

Selecteer met de knoppen LINKS/RECHTS de groep waaruit u het apparaat wilt
verwijderen (bijvoorbeeld 1).

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Houd de knoppen STOP en OMLAAG 
tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG / 
OMLAAG de aangeduide optie.

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het te 
verwijderen apparaat toe in
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 3.
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1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

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

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.

Met deze functie verwijdert u een apparaat uit de groep, zonder dat het
wordt verwijderd uit het Z-Wave netwerk. U kunt het apparaat opnieuw
toevoegen aan een groep van een willekeurige afstandsbediening die zich 
in hetzelfde netwerk bevindt.

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

Selecteer met de knoppen LINKS/RECHTS de groep waaruit u het apparaat wilt
verwijderen (bijvoorbeeld 1).

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Houd de knoppen STOP en OMLAAG
tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG /
OMLAAG de aangeduide optie.

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het te 
verwijderen apparaat toe in 
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 3.
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1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

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

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.

Met deze functie verwijdert u een apparaat uit de groep, zonder dat het
wordt verwijderd uit het Z-Wave netwerk. U kunt het apparaat opnieuw
toevoegen aan een groep van een willekeurige afstandsbediening die zich 
in hetzelfde netwerk bevindt.

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

Selecteer met de knoppen LINKS/RECHTS de groep waaruit u het apparaat wilt
verwijderen (bijvoorbeeld 1).

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Houd de knoppen STOP en OMLAAG
tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG /
OMLAAG de aangeduide optie.

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het te 
verwijderen apparaat toe in
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert 
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 3.
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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
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.

Met deze functie verwijdert u een apparaat uit de groep, zonder dat het
wordt verwijderd uit het Z-Wave netwerk. U kunt het apparaat opnieuw
toevoegen aan een groep van een willekeurige afstandsbediening die zich 
in hetzelfde netwerk bevindt.

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

Selecteer met de knoppen LINKS/RECHTS de groep waaruit u het apparaat wilt
verwijderen (bijvoorbeeld 1).

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Houd de knoppen STOP en OMLAAG
tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG /
OMLAAG de aangeduide optie.

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

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het te 
verwijderen apparaat toe in
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 3.
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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).
Met deze functie kunt u een volledige groep apparaten verwijderen. U 
kunt de apparaten pas weer besturen, nadat u ze opnieuw heeft toegevoegd 
aan een groep (pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład
1).

Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Selecteer met de knoppen
LINKS/RECHTS de groep die u wilt
verwijderen (bijvoorbeeld 1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Bevestig met de knop STOP. Na enkele seconden verschijnen er twee,
van elkaar afwisselende, streepjes.

De procedure is correct uitgevoerd. De GROENE achtergrondverlichting knippert één 
keer.
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Zatwierdź przyciskiem STOP.
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
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<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
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aan een groep (pagina 7).
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1).
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optie.

Selecteer met de knoppen
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Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.
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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 umożliwia skopiowanie całej grupy, do innego pilota 

znajdującego się w tej samej sieci.
Met de functie kunt u een volledige groep kopiëren naar een willekeurige 
afstandsbediening die zich in hetzelfde netwerk bevindt.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

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

Selecteer met de knoppen 
LINKS/RECHTS de groep die u wilt 
kopiëren.

Houd de knoppen OMHOOG en STOP 
tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

Selecteer met de knoppen 
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide 
optie.

Selecteer met de knoppen 
LINKS/RECHTS de doelgroep.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
doelafstandsbediening de 
LUISTERMODUS.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert 
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 4.
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LINKS/RECHTS de groep die u wilt 
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kopiëren.

Houd de knoppen OMHOOG en STOP 
tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

Selecteer met de knoppen 
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide 
optie.

Selecteer met de knoppen 
LINKS/RECHTS de doelgroep.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
doelafstandsbediening de 
LUISTERMODUS.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert 
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 4.

Arkusz10

Pagina 10

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 10
KOPIOWANIE GRUPY GROEP KOPIËREN

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.
Met de functie kunt u een volledige groep kopiëren naar een willekeurige 
afstandsbediening die zich in hetzelfde netwerk bevindt.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

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

Selecteer met de knoppen 
LINKS/RECHTS de groep die u wilt 
kopiëren.

Houd de knoppen OMHOOG en STOP 
tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

Selecteer met de knoppen 
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide 
optie.

Selecteer met de knoppen 
LINKS/RECHTS de doelgroep.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
doelafstandsbediening de 
LUISTERMODUS.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert 
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 4.
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Arkusz11

Pagina 11

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 11
USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT NETWERK

Urządzenia można usuwać z sieci pilotami NADRZĘDNYMI.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - pagina 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
EnterU kunt apparaten verwijderen uit het netwerk met PRIMAIRE 

afstandsbedieningen.

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund wprowadź
usuwane/resetowane urządzenie w tryb 
programowania*1.

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het 
verwijderde/geresette apparaat toe in 
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 5.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert 
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 5.

Arkusz11

Pagina 11

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 11
USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT NETWERK

Urządzenia można usuwać z sieci pilotami NADRZĘDNYMI.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - pagina 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
EnterU kunt apparaten verwijderen uit het netwerk met PRIMAIRE 

afstandsbedieningen.

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund wprowadź
usuwane/resetowane urządzenie w tryb 
programowania*1.

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het 
verwijderde/geresette apparaat toe in 
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 5.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert 
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 5.
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Pagina 11

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 11
USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT NETWERK

Urządzenia można usuwać z sieci pilotami NADRZĘDNYMI.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - pagina 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
EnterU kunt apparaten verwijderen uit het netwerk met PRIMAIRE 

afstandsbedieningen.

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund wprowadź
usuwane/resetowane urządzenie w tryb 
programowania*1.

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het 
verwijderde/geresette apparaat toe in 
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 5.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert 
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 5.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 11
USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT NETWERK

Urządzenia można usuwać z sieci pilotami NADRZĘDNYMI.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - pagina 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
EnterU kunt apparaten verwijderen uit het netwerk met PRIMAIRE 

afstandsbedieningen.

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund wprowadź
usuwane/resetowane urządzenie w tryb 
programowania*1.

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het 
verwijderde/geresette apparaat toe in 
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 5.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert 
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 5.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 11
USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT NETWERK

Urządzenia można usuwać z sieci pilotami NADRZĘDNYMI.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - pagina 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
EnterU kunt apparaten verwijderen uit het netwerk met PRIMAIRE 

afstandsbedieningen.

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund wprowadź
usuwane/resetowane urządzenie w tryb 
programowania*1.

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het 
verwijderde/geresette apparaat toe in 
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 5.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert 
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 5.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 11
USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT NETWERK

Urządzenia można usuwać z sieci pilotami NADRZĘDNYMI.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - pagina 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
EnterU kunt apparaten verwijderen uit het netwerk met PRIMAIRE 

afstandsbedieningen.

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund wprowadź
usuwane/resetowane urządzenie w tryb 
programowania*1.

Bevestig met de knop STOP. Voeg binnen 12 seconden het 
verwijderde/geresette apparaat toe in 
programmamodus*1.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 5.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert 
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
18, punt 5.
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Pagina 12

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY TOEVOEGEN VAN ZRH12 ALS SECUNDAIR

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).

Met deze functie kunt u de ZRH12 afstandsbediening als SECUNDAIRE 
afstandsbediening toeschrijven aan een bestaand Z-Wave netwerk. De 
PRIMAIRE afstandsbediening in dit netwerk kan een willekeurig type 
zijn. Om met een SECUNDAIRE afstandsbediening apparaten aan te 
sturen, is het van belang dat deze wordt toegevoegd aan de 
afstandsbediening van de gekozen groep (pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
PRIMAIRE afstandsbediening de functie 
APPARAAT TOEVOEGEN AAN
NETWERK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Afstandsbediening ZRH12 - pagina 6
Afstandsbediening van een ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
ZIELONE podświetlenie miga
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
GROENE achtergrondverlichting
knippert één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 6.

ONDERGESCHIKT

Arkusz12
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY TOEVOEGEN VAN ZRH12 ALS SECUNDAIR

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).

Met deze functie kunt u de ZRH12 afstandsbediening als SECUNDAIRE
afstandsbediening toeschrijven aan een bestaand Z-Wave netwerk. De
PRIMAIRE afstandsbediening in dit netwerk kan een willekeurig type
zijn. Om met een SECUNDAIRE afstandsbediening apparaten aan te 
sturen, is het van belang dat deze wordt toegevoegd aan de 
afstandsbediening van de gekozen groep (pagina 7).

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

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
PRIMAIRE afstandsbediening de functie 
APPARAAT TOEVOEGEN AAN
NETWERK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Afstandsbediening ZRH12 - pagina 6
Afstandsbediening van een ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
ZIELONE podświetlenie miga
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
GROENE achtergrondverlichting
knippert één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 6.

ONDERGESCHIKT
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY TOEVOEGEN VAN ZRH12 ALS SECUNDAIR

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).

Met deze functie kunt u de ZRH12 afstandsbediening als SECUNDAIRE
afstandsbediening toeschrijven aan een bestaand Z-Wave netwerk. De
PRIMAIRE afstandsbediening in dit netwerk kan een willekeurig type
zijn. Om met een SECUNDAIRE afstandsbediening apparaten aan te 
sturen, is het van belang dat deze wordt toegevoegd aan de 
afstandsbediening van de gekozen groep (pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
PRIMAIRE afstandsbediening de functie 
APPARAAT TOEVOEGEN AAN
NETWERK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Afstandsbediening ZRH12 - pagina 6
Afstandsbediening van een ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
ZIELONE podświetlenie miga
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
GROENE achtergrondverlichting
knippert één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 6.
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY TOEVOEGEN VAN ZRH12 ALS SECUNDAIR

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).

Met deze functie kunt u de ZRH12 afstandsbediening als SECUNDAIRE
afstandsbediening toeschrijven aan een bestaand Z-Wave netwerk. De
PRIMAIRE afstandsbediening in dit netwerk kan een willekeurig type
zijn. Om met een SECUNDAIRE afstandsbediening apparaten aan te 
sturen, is het van belang dat deze wordt toegevoegd aan de 
afstandsbediening van de gekozen groep (pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
PRIMAIRE afstandsbediening de functie 
APPARAAT TOEVOEGEN AAN 
NETWERK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Afstandsbediening ZRH12 - pagina 6
Afstandsbediening van een ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
ZIELONE podświetlenie miga
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
GROENE achtergrondverlichting
knippert één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 6.
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY TOEVOEGEN VAN ZRH12 ALS SECUNDAIR

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).

Met deze functie kunt u de ZRH12 afstandsbediening als SECUNDAIRE
afstandsbediening toeschrijven aan een bestaand Z-Wave netwerk. De
PRIMAIRE afstandsbediening in dit netwerk kan een willekeurig type
zijn. Om met een SECUNDAIRE afstandsbediening apparaten aan te 
sturen, is het van belang dat deze wordt toegevoegd aan de 
afstandsbediening van de gekozen groep (pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
PRIMAIRE afstandsbediening de functie 
APPARAAT TOEVOEGEN AAN
NETWERK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Afstandsbediening ZRH12 - pagina 6
Afstandsbediening van een ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
ZIELONE podświetlenie miga
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
GROENE achtergrondverlichting
knippert één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 6.
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY TOEVOEGEN VAN ZRH12 ALS SECUNDAIR

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).

Met deze functie kunt u de ZRH12 afstandsbediening als SECUNDAIRE
afstandsbediening toeschrijven aan een bestaand Z-Wave netwerk. De
PRIMAIRE afstandsbediening in dit netwerk kan een willekeurig type
zijn. Om met een SECUNDAIRE afstandsbediening apparaten aan te 
sturen, is het van belang dat deze wordt toegevoegd aan de 
afstandsbediening van de gekozen groep (pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
PRIMAIRE afstandsbediening de functie 
APPARAAT TOEVOEGEN AAN
NETWERK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Afstandsbediening ZRH12 - pagina 6
Afstandsbediening van een ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
ZIELONE podświetlenie miga
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
GROENE achtergrondverlichting 
knippert één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 6.
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY TOEVOEGEN VAN ZRH12 ALS SECUNDAIR

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).

Met deze functie kunt u de ZRH12 afstandsbediening als SECUNDAIRE
afstandsbediening toeschrijven aan een bestaand Z-Wave netwerk. De
PRIMAIRE afstandsbediening in dit netwerk kan een willekeurig type
zijn. Om met een SECUNDAIRE afstandsbediening apparaten aan te 
sturen, is het van belang dat deze wordt toegevoegd aan de 
afstandsbediening van de gekozen groep (pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
PRIMAIRE afstandsbediening de functie 
APPARAAT TOEVOEGEN AAN
NETWERK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Afstandsbediening ZRH12 - pagina 6
Afstandsbediening van een ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
ZIELONE podświetlenie miga
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
GROENE achtergrondverlichting
knippert één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 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).

Met deze functie kunt u de ZRH12 afstandsbediening als SECUNDAIRE
afstandsbediening toeschrijven aan een bestaand Z-Wave netwerk. De
PRIMAIRE afstandsbediening in dit netwerk kan een willekeurig type
zijn. Om met een SECUNDAIRE afstandsbediening apparaten aan te 
sturen, is het van belang dat deze wordt toegevoegd aan de 
afstandsbediening van de gekozen groep (pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
PRIMAIRE afstandsbediening de functie 
APPARAAT TOEVOEGEN AAN
NETWERK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Afstandsbediening ZRH12 - pagina 6
Afstandsbediening van een ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
ZIELONE podświetlenie miga
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
GROENE achtergrondverlichting
knippert één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 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).

Met deze functie kunt u de ZRH12 afstandsbediening als SECUNDAIRE
afstandsbediening toeschrijven aan een bestaand Z-Wave netwerk. De
PRIMAIRE afstandsbediening in dit netwerk kan een willekeurig type
zijn. Om met een SECUNDAIRE afstandsbediening apparaten aan te 
sturen, is het van belang dat deze wordt toegevoegd aan de 
afstandsbediening van de gekozen groep (pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
PRIMAIRE afstandsbediening de functie 
APPARAAT TOEVOEGEN AAN
NETWERK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Afstandsbediening ZRH12 - pagina 6
Afstandsbediening van een ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
ZIELONE podświetlenie miga
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
GROENE achtergrondverlichting
knippert één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 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).

Met deze functie kunt u de ZRH12 afstandsbediening als SECUNDAIRE
afstandsbediening toeschrijven aan een bestaand Z-Wave netwerk. De
PRIMAIRE afstandsbediening in dit netwerk kan een willekeurig type
zijn. Om met een SECUNDAIRE afstandsbediening apparaten aan te 
sturen, is het van belang dat deze wordt toegevoegd aan de 
afstandsbediening van de gekozen groep (pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
PRIMAIRE afstandsbediening de functie 
APPARAAT TOEVOEGEN AAN
NETWERK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Afstandsbediening ZRH12 - pagina 6
Afstandsbediening van een ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
ZIELONE podświetlenie miga
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
GROENE achtergrondverlichting
knippert één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 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).

Met deze functie kunt u de ZRH12 afstandsbediening als SECUNDAIRE
afstandsbediening toeschrijven aan een bestaand Z-Wave netwerk. De
PRIMAIRE afstandsbediening in dit netwerk kan een willekeurig type
zijn. Om met een SECUNDAIRE afstandsbediening apparaten aan te 
sturen, is het van belang dat deze wordt toegevoegd aan de 
afstandsbediening van de gekozen groep (pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
PRIMAIRE afstandsbediening de functie 
APPARAAT TOEVOEGEN AAN
NETWERK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Afstandsbediening ZRH12 - pagina 6
Afstandsbediening van een ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
ZIELONE podświetlenie miga
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
GROENE achtergrondverlichting
knippert één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 6.

ONDERGESCHIKT

Arkusz12

Pagina 12

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY TOEVOEGEN VAN ZRH12 ALS SECUNDAIR

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).

Met deze functie kunt u de ZRH12 afstandsbediening als SECUNDAIRE
afstandsbediening toeschrijven aan een bestaand Z-Wave netwerk. De
PRIMAIRE afstandsbediening in dit netwerk kan een willekeurig type
zijn. Om met een SECUNDAIRE afstandsbediening apparaten aan te 
sturen, is het van belang dat deze wordt toegevoegd aan de 
afstandsbediening van de gekozen groep (pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen OMHOOG/OMLAAG de aangeduide optie.

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Bevestig met de knop STOP. Activeer binnen 12 seconden op de 
PRIMAIRE afstandsbediening de functie 
APPARAAT TOEVOEGEN AAN
NETWERK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

Afstandsbediening ZRH12 - pagina 6
Afstandsbediening van een ander type - zie de betreffende handleiding.

Prawidłowo wykonana procedura.
ZIELONE podświetlenie miga
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
GROENE achtergrondverlichting
knippert één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 6.

ONDERGESCHIKT

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.
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Pagina 13

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ KOPPELING VAN APPARATEN

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.

Deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave 
netwerk bevinden zo worden geconfigureerd, dat een reeds aangestuurd 
apparaat een ander apparaat aanstuurt. Zo kan bijvoorbeeld een dakraam 
met een regensensor een sluitsignaal sturen naar andere dakramen zodra 
het regen detecteert. Controleer in de handleidingen of de apparaten die 
gekoppeld gaan worden deze functie bezitten.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Houd de knoppen OMHOOG en STOP
tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Selecteer met de knoppen
LINKS/RECHTS de groep waarin u
apparaten wilt koppelen (bijvoorbeeld 1).

Bevestig met de knop STOP.

* Lees de handleidingen van de apparaten die u wilt koppelen.

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.

Voeg in programmamodus*1 binnen 99 
seconden het apparaat toe dat moet
worden bestuurd door andere apparaten.

Voeg in programmamodus*1 binnen 99 
seconden het apparaat in dat de andere 
apparaten moet besturen.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 7.

BESTUURDE BESTURENDE

Arkusz13
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ KOPPELING VAN APPARATEN

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.

Deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave 
netwerk bevinden zo worden geconfigureerd, dat een reeds aangestuurd
apparaat een ander apparaat aanstuurt. Zo kan bijvoorbeeld een dakraam
met een regensensor een sluitsignaal sturen naar andere dakramen zodra 
het regen detecteert. Controleer in de handleidingen of de apparaten die 
gekoppeld gaan worden deze functie bezitten.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Houd de knoppen OMHOOG en STOP

configuratiemodus terechtkomt.
tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Selecteer met de knoppen
LINKS/RECHTS de groep waarin u
apparaten wilt koppelen (bijvoorbeeld 1).

Bevestig met de knop STOP.

* Lees de handleidingen van de apparaten die u wilt koppelen.

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.

Voeg in programmamodus*1 binnen 99 
seconden het apparaat toe dat moet
worden bestuurd door andere apparaten.

Voeg in programmamodus*1 binnen 99 
seconden het apparaat in dat de andere 
apparaten moet besturen.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 7.

BESTUURDE BESTURENDE

Arkusz13
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ KOPPELING VAN APPARATEN

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.

Deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave 
netwerk bevinden zo worden geconfigureerd, dat een reeds aangestuurd
apparaat een ander apparaat aanstuurt. Zo kan bijvoorbeeld een dakraam
met een regensensor een sluitsignaal sturen naar andere dakramen zodra 
het regen detecteert. Controleer in de handleidingen of de apparaten die 
gekoppeld gaan worden deze functie bezitten.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Houd de knoppen OMHOOG en STOP
tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Selecteer met de knoppen 
LINKS/RECHTS de groep waarin u 
apparaten wilt koppelen (bijvoorbeeld 1).

Bevestig met de knop STOP.

* Lees de handleidingen van de apparaten die u wilt koppelen.

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.

Voeg in programmamodus*1 binnen 99 
seconden het apparaat toe dat moet
worden bestuurd door andere apparaten.

Voeg in programmamodus*1 binnen 99 
seconden het apparaat in dat de andere 
apparaten moet besturen.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 7.

BESTUURDE BESTURENDE

Arkusz13
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ KOPPELING VAN APPARATEN

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.

Deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave 
netwerk bevinden zo worden geconfigureerd, dat een reeds aangestuurd
apparaat een ander apparaat aanstuurt. Zo kan bijvoorbeeld een dakraam
met een regensensor een sluitsignaal sturen naar andere dakramen zodra 
het regen detecteert. Controleer in de handleidingen of de apparaten die 
gekoppeld gaan worden deze functie bezitten.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Houd de knoppen OMHOOG en STOP
tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Selecteer met de knoppen
LINKS/RECHTS de groep waarin u
apparaten wilt koppelen (bijvoorbeeld 1).

Bevestig met de knop STOP.

* Lees de handleidingen van de apparaten die u wilt koppelen.

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.

Voeg in programmamodus*1 binnen 99 
seconden het apparaat toe dat moet 
worden bestuurd door andere apparaten.

Voeg in programmamodus*1 binnen 99 
seconden het apparaat in dat de andere 
apparaten moet besturen.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 7.

BESTUURDE BESTURENDE

Arkusz13
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ KOPPELING VAN APPARATEN

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.

Deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave 
netwerk bevinden zo worden geconfigureerd, dat een reeds aangestuurd
apparaat een ander apparaat aanstuurt. Zo kan bijvoorbeeld een dakraam
met een regensensor een sluitsignaal sturen naar andere dakramen zodra 
het regen detecteert. Controleer in de handleidingen of de apparaten die 
gekoppeld gaan worden deze functie bezitten.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Houd de knoppen OMHOOG en STOP
tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Selecteer met de knoppen
LINKS/RECHTS de groep waarin u
apparaten wilt koppelen (bijvoorbeeld 1).

Bevestig met de knop STOP.

* Lees de handleidingen van de apparaten die u wilt koppelen.

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.

Voeg in programmamodus*1 binnen 99 
seconden het apparaat toe dat moet
worden bestuurd door andere apparaten.

Voeg in programmamodus*1 binnen 99 
seconden het apparaat in dat de andere 
apparaten moet besturen.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert 
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 7.

BESTUURDE BESTURENDE

Arkusz13

Pagina 13

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ KOPPELING VAN APPARATEN

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.

Deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave 
netwerk bevinden zo worden geconfigureerd, dat een reeds aangestuurd
apparaat een ander apparaat aanstuurt. Zo kan bijvoorbeeld een dakraam
met een regensensor een sluitsignaal sturen naar andere dakramen zodra 
het regen detecteert. Controleer in de handleidingen of de apparaten die 
gekoppeld gaan worden deze functie bezitten.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Houd de knoppen OMHOOG en STOP
tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Selecteer met de knoppen
LINKS/RECHTS de groep waarin u
apparaten wilt koppelen (bijvoorbeeld 1).

Bevestig met de knop STOP.

* Lees de handleidingen van de apparaten die u wilt koppelen.

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.

Voeg in programmamodus*1 binnen 99 
seconden het apparaat toe dat moet
worden bestuurd door andere apparaten.

Voeg in programmamodus*1 binnen 99 
seconden het apparaat in dat de andere 
apparaten moet besturen.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 7.

BESTUURDE BESTURENDE

Arkusz13

Pagina 13

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ KOPPELING VAN APPARATEN

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.

Deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave 
netwerk bevinden zo worden geconfigureerd, dat een reeds aangestuurd
apparaat een ander apparaat aanstuurt. Zo kan bijvoorbeeld een dakraam
met een regensensor een sluitsignaal sturen naar andere dakramen zodra 
het regen detecteert. Controleer in de handleidingen of de apparaten die 
gekoppeld gaan worden deze functie bezitten.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Houd de knoppen OMHOOG en STOP
tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de
configuratiemodus terechtkomt.

Selecteer met de knoppen
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide
optie.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Selecteer met de knoppen
LINKS/RECHTS de groep waarin u
apparaten wilt koppelen (bijvoorbeeld 1).

Bevestig met de knop STOP.

* Lees de handleidingen van de apparaten die u wilt koppelen.

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.

Voeg in programmamodus*1 binnen 99 
seconden het apparaat toe dat moet
worden bestuurd door andere apparaten.

Voeg in programmamodus*1 binnen 99 
seconden het apparaat in dat de andere 
apparaten moet besturen.

Prawidłowo wykonana procedura.
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga 3
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

De procedure is correct uitgevoerd. De 
groene achtergrondverlichting knippert
één keer.

De procedure is incorrect uitgevoerd. De 
rode achtergrondverlichting knippert drie 
keer. Herhaal de procedure of lees pagina 
19, punt 7.

BESTUURDE BESTURENDE

Selecteer de aangeduide optie met de 
knoppen OMHOOG/OMLAAG .
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 14
RESETOWANIE PILOTA RESETTEN AFSTANDSBEDIENING

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).

RESETTEN VAN DE PRIMAIRE AFSTANDSBEDIENING - 
Verwijdert alle informatie over het netwerk, groepen etc. Besturing van de 
apparaten is pas mogelijk, nadat alle apparaten (pagina 11) zijn verwijderd 
en opnieuw toegevoegd (pagina 5 of 6 en 7).
RESETTEN VAN DE SECUNDAIRE AFSTANDSBEDIENING - 
Verwijdert alle informatie. U kunt de apparaten pas weer besturen, nadat u 
de secundaire afstandsbediening opnieuw heeft toegevoegd aan het 
netwerk (pagina 12) en apparaten heeft toegevoegd aan de groepen 
(pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Selecteer met de knoppen 
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide 
optie.

Bevestig met de knop STOP.

De procedure is correct uitgevoerd. De groene achtergrondverlichting knippert één 
keer.

Arkusz14

Pagina 14

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 14
RESETOWANIE PILOTA RESETTEN AFSTANDSBEDIENING

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).

RESETTEN VAN DE PRIMAIRE AFSTANDSBEDIENING - 
Verwijdert alle informatie over het netwerk, groepen etc. Besturing van de 
apparaten is pas mogelijk, nadat alle apparaten (pagina 11) zijn verwijderd 
en opnieuw toegevoegd (pagina 5 of 6 en 7).
RESETTEN VAN DE SECUNDAIRE AFSTANDSBEDIENING - 
Verwijdert alle informatie. U kunt de apparaten pas weer besturen, nadat u 
de secundaire afstandsbediening opnieuw heeft toegevoegd aan het 
netwerk (pagina 12) en apparaten heeft toegevoegd aan de groepen 
(pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Selecteer met de knoppen 
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide 
optie.

Bevestig met de knop STOP.

De procedure is correct uitgevoerd. De groene achtergrondverlichting knippert één 
keer.

Arkusz14

Pagina 14

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 14
RESETOWANIE PILOTA RESETTEN AFSTANDSBEDIENING

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).

RESETTEN VAN DE PRIMAIRE AFSTANDSBEDIENING - 
Verwijdert alle informatie over het netwerk, groepen etc. Besturing van de 
apparaten is pas mogelijk, nadat alle apparaten (pagina 11) zijn verwijderd 
en opnieuw toegevoegd (pagina 5 of 6 en 7).
RESETTEN VAN DE SECUNDAIRE AFSTANDSBEDIENING - 
Verwijdert alle informatie. U kunt de apparaten pas weer besturen, nadat u 
de secundaire afstandsbediening opnieuw heeft toegevoegd aan het 
netwerk (pagina 12) en apparaten heeft toegevoegd aan de groepen 
(pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Selecteer met de knoppen 
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide 
optie.

Bevestig met de knop STOP.

De procedure is correct uitgevoerd. De groene achtergrondverlichting knippert één 
keer.

Arkusz14

Pagina 14

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 14
RESETOWANIE PILOTA RESETTEN AFSTANDSBEDIENING

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).

RESETTEN VAN DE PRIMAIRE AFSTANDSBEDIENING - 
Verwijdert alle informatie over het netwerk, groepen etc. Besturing van de 
apparaten is pas mogelijk, nadat alle apparaten (pagina 11) zijn verwijderd 
en opnieuw toegevoegd (pagina 5 of 6 en 7).
RESETTEN VAN DE SECUNDAIRE AFSTANDSBEDIENING - 
Verwijdert alle informatie. U kunt de apparaten pas weer besturen, nadat u 
de secundaire afstandsbediening opnieuw heeft toegevoegd aan het 
netwerk (pagina 12) en apparaten heeft toegevoegd aan de groepen 
(pagina 7).

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

Houd de knoppen STOP en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt, totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Selecteer met de knoppen 
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide 
optie.

Bevestig met de knop STOP.

De procedure is correct uitgevoerd. De groene achtergrondverlichting knippert één 
keer.
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Pagina 15

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 15
TRYB NASŁUCHIWANIA LUISTERMODUS

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

Geavanceerde functie

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

Een afstandsbediening in luistermodus maakt configuratie op afstand 
mogelijk vanaf een andere afstandsbediening, zoals bijvoorbeeld een 
Gateway Z-Wave. Activering van de overdrachtsfunctie*2 - pagina 16.

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

Houd de knoppen STOP en OMHOOG tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Selecteer met de knoppen 
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide 
optie.

Bevestig met de knop 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.

De afstandsbediening schakelt over op de luistermodus. De groene leddiodes 
knipperen achtereenvolgens in de richting van de klok. De afstandsbediening blijft in de 
luistermodus, totdat er na afloop van de datatransmissie 30 seconden verstreken zijn.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 15
TRYB NASŁUCHIWANIA LUISTERMODUS

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

Geavanceerde functie

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

Een afstandsbediening in luistermodus maakt configuratie op afstand 
mogelijk vanaf een andere afstandsbediening, zoals bijvoorbeeld een 
Gateway Z-Wave. Activering van de overdrachtsfunctie*2 - pagina 16.

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

Houd de knoppen STOP en OMHOOG tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Selecteer met de knoppen 
OMHOOG/OMLAAG de aangeduide 
optie.

Bevestig met de knop 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.

De afstandsbediening schakelt over op de luistermodus. De groene leddiodes 
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Funkcja zaawansowana

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

Geavanceerde functie
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Houd de knoppen STOP en OMHOOG tegelijkertijd ingedrukt totdat u in de 
configuratiemodus terechtkomt.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.
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OMHOOG/OMLAAG de aangeduide 
optie.
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MONTAŻ UCHWYTU PILOTA MONTAGE HOUDER AFSTANDSBEDIENING

INFORMACJE DODATKOWE AANVULLENDE INFORMATIE

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 - Programmamodus U gaat naar de programmamodus door de 
programmeerknop op het toe te voegen/te verwijderen 
apparaat in te drukken. De producten van FAKRO hebben 
programmeerknoppen die zijn aangeduid met de letter 
"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 - Overdrachtsfunctie Deze functie is alleen beschikbaar in afstandsbedieningen 
die de mogelijkheid hebben om op afstand wijzigingen aan 
te brengen in de instellingen van een afstandsbediening in 
luistermodus. Deze functie kan in elk van deze types 
afstandsbedieningen een andere naam hebben.

INFORMATIECODES

Geen bereik, programmeerknop is niet ingedrukt.

Laag batterijniveau afstandsbediening.

Automatisch verlaten van het menu.

Onderbreken van de procedure (stopknop).

De groep waaraan u het apparaat wilt toevoegen is vol.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż jedno 
urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

U kunt het batterijniveau niet controleren als de groep meer dan één 
apparaat bevat. Het apparaat heeft geen batterijen.

De groep is leeg.

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.

WAARSCHUWINGSTOESTAND: laag batterijniveau. Na het indrukken 
van een willekeurige knop, ofwel na het zgn. ontwaken van de 
afstandsbediening, brandt dit symbool gedurende twee seconden. U kunt het 
apparaat nog steeds besturen.

KRITIEKE TOESTAND: kritiek laag batterijniveau. Het symbool brandt 
gedurende twee seconden, bovendien knippert de rode 
achtergrondverlichting snel gedurende twee seconden. U kunt het apparaat 
niet besturen.
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pilot może mieć odrębną nazwę tej funkcji.

*2 - Overdrachtsfunctie Deze functie is alleen beschikbaar in afstandsbedieningen 
die de mogelijkheid hebben om op afstand wijzigingen aan 
te brengen in de instellingen van een afstandsbediening in 
luistermodus. Deze functie kan in elk van deze types 
afstandsbedieningen een andere naam hebben.

INFORMATIECODES

Geen bereik, programmeerknop is niet ingedrukt.

Laag batterijniveau afstandsbediening.

Automatisch verlaten van het menu.

Onderbreken van de procedure (stopknop).

De groep waaraan u het apparaat wilt toevoegen is vol.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż jedno 
urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

U kunt het batterijniveau niet controleren als de groep meer dan één 
apparaat bevat. Het apparaat heeft geen batterijen.

De groep is leeg.

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.

WAARSCHUWINGSTOESTAND: laag batterijniveau. Na het indrukken 
van een willekeurige knop, ofwel na het zgn. ontwaken van de 
afstandsbediening, brandt dit symbool gedurende twee seconden. U kunt het 
apparaat nog steeds besturen.

KRITIEKE TOESTAND: kritiek laag batterijniveau. Het symbool brandt 
gedurende twee seconden, bovendien knippert de rode 
achtergrondverlichting snel gedurende twee seconden. U kunt het apparaat 
niet besturen.
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INFORMACJE DODATKOWE AANVULLENDE INFORMATIE

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 - Programmamodus U gaat naar de programmamodus door de 
programmeerknop op het toe te voegen/te verwijderen 
apparaat in te drukken. De producten van FAKRO hebben 
programmeerknoppen die zijn aangeduid met de letter 
"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 - Overdrachtsfunctie Deze functie is alleen beschikbaar in afstandsbedieningen 
die de mogelijkheid hebben om op afstand wijzigingen aan 
te brengen in de instellingen van een afstandsbediening in 
luistermodus. Deze functie kan in elk van deze types 
afstandsbedieningen een andere naam hebben.

INFORMATIECODES

Geen bereik, programmeerknop is niet ingedrukt.

Laag batterijniveau afstandsbediening.

Automatisch verlaten van het menu.

Onderbreken van de procedure (stopknop).

De groep waaraan u het apparaat wilt toevoegen is vol.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż jedno 
urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

U kunt het batterijniveau niet controleren als de groep meer dan één 
apparaat bevat. Het apparaat heeft geen batterijen.

De groep is leeg.

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.

WAARSCHUWINGSTOESTAND: laag batterijniveau. Na het indrukken 
van een willekeurige knop, ofwel na het zgn. ontwaken van de 
afstandsbediening, brandt dit symbool gedurende twee seconden. U kunt het 
apparaat nog steeds besturen.

KRITIEKE TOESTAND: kritiek laag batterijniveau. Het symbool brandt 
gedurende twee seconden, bovendien knippert de rode 
achtergrondverlichting snel gedurende twee seconden. U kunt het apparaat 
niet besturen.
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MONTAŻ UCHWYTU PILOTA MONTAGE HOUDER AFSTANDSBEDIENING

INFORMACJE DODATKOWE AANVULLENDE INFORMATIE

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 - Programmamodus U gaat naar de programmamodus door de 
programmeerknop op het toe te voegen/te verwijderen 
apparaat in te drukken. De producten van FAKRO hebben 
programmeerknoppen die zijn aangeduid met de letter 
"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 - Overdrachtsfunctie Deze functie is alleen beschikbaar in afstandsbedieningen 
die de mogelijkheid hebben om op afstand wijzigingen aan 
te brengen in de instellingen van een afstandsbediening in 
luistermodus. Deze functie kan in elk van deze types 
afstandsbedieningen een andere naam hebben.

INFORMATIECODES

Geen bereik, programmeerknop is niet ingedrukt.

Laag batterijniveau afstandsbediening.

Automatisch verlaten van het menu.

Onderbreken van de procedure (stopknop).

De groep waaraan u het apparaat wilt toevoegen is vol.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż jedno 
urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

U kunt het batterijniveau niet controleren als de groep meer dan één 
apparaat bevat. Het apparaat heeft geen batterijen.

De groep is leeg.

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.

WAARSCHUWINGSTOESTAND: laag batterijniveau. Na het indrukken 
van een willekeurige knop, ofwel na het zgn. ontwaken van de 
afstandsbediening, brandt dit symbool gedurende twee seconden. U kunt het 
apparaat nog steeds besturen.

KRITIEKE TOESTAND: kritiek laag batterijniveau. Het symbool brandt 
gedurende twee seconden, bovendien knippert de rode 
achtergrondverlichting snel gedurende twee seconden. U kunt het apparaat 
niet besturen.

Arkusz16

Pagina 16

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 16
MONTAŻ UCHWYTU PILOTA MONTAGE HOUDER AFSTANDSBEDIENING

INFORMACJE DODATKOWE AANVULLENDE INFORMATIE

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 - Programmamodus U gaat naar de programmamodus door de 
programmeerknop op het toe te voegen/te verwijderen 
apparaat in te drukken. De producten van FAKRO hebben 
programmeerknoppen die zijn aangeduid met de letter 
"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 - Overdrachtsfunctie Deze functie is alleen beschikbaar in afstandsbedieningen 
die de mogelijkheid hebben om op afstand wijzigingen aan 
te brengen in de instellingen van een afstandsbediening in 
luistermodus. Deze functie kan in elk van deze types 
afstandsbedieningen een andere naam hebben.

INFORMATIECODES

Geen bereik, programmeerknop is niet ingedrukt.

Laag batterijniveau afstandsbediening.

Automatisch verlaten van het menu.

Onderbreken van de procedure (stopknop).

De groep waaraan u het apparaat wilt toevoegen is vol.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż jedno 
urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

U kunt het batterijniveau niet controleren als de groep meer dan één 
apparaat bevat. Het apparaat heeft geen batterijen.

De groep is leeg.

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.

WAARSCHUWINGSTOESTAND: laag batterijniveau. Na het indrukken 
van een willekeurige knop, ofwel na het zgn. ontwaken van de 
afstandsbediening, brandt dit symbool gedurende twee seconden. U kunt het 
apparaat nog steeds besturen.

KRITIEKE TOESTAND: kritiek laag batterijniveau. Het symbool brandt 
gedurende twee seconden, bovendien knippert de rode 
achtergrondverlichting snel gedurende twee seconden. U kunt het apparaat 
niet besturen.
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INFORMACJE DODATKOWE AANVULLENDE INFORMATIE

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 - Programmamodus U gaat naar de programmamodus door de 
programmeerknop op het toe te voegen/te verwijderen 
apparaat in te drukken. De producten van FAKRO hebben 
programmeerknoppen die zijn aangeduid met de letter 
"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 - Overdrachtsfunctie Deze functie is alleen beschikbaar in afstandsbedieningen 
die de mogelijkheid hebben om op afstand wijzigingen aan 
te brengen in de instellingen van een afstandsbediening in 
luistermodus. Deze functie kan in elk van deze types 
afstandsbedieningen een andere naam hebben.

INFORMATIECODES

Geen bereik, programmeerknop is niet ingedrukt.

Laag batterijniveau afstandsbediening.

Automatisch verlaten van het menu.

Onderbreken van de procedure (stopknop).

De groep waaraan u het apparaat wilt toevoegen is vol.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż jedno 
urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

U kunt het batterijniveau niet controleren als de groep meer dan één 
apparaat bevat. Het apparaat heeft geen batterijen.

De groep is leeg.

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.

WAARSCHUWINGSTOESTAND: laag batterijniveau. Na het indrukken 
van een willekeurige knop, ofwel na het zgn. ontwaken van de 
afstandsbediening, brandt dit symbool gedurende twee seconden. U kunt het 
apparaat nog steeds besturen.

KRITIEKE TOESTAND: kritiek laag batterijniveau. Het symbool brandt 
gedurende twee seconden, bovendien knippert de rode 
achtergrondverlichting snel gedurende twee seconden. U kunt het apparaat 
niet besturen.
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INFORMACJE DODATKOWE AANVULLENDE INFORMATIE

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 - Programmamodus U gaat naar de programmamodus door de 
programmeerknop op het toe te voegen/te verwijderen 
apparaat in te drukken. De producten van FAKRO hebben 
programmeerknoppen die zijn aangeduid met de letter 
"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 - Overdrachtsfunctie Deze functie is alleen beschikbaar in afstandsbedieningen 
die de mogelijkheid hebben om op afstand wijzigingen aan 
te brengen in de instellingen van een afstandsbediening in 
luistermodus. Deze functie kan in elk van deze types 
afstandsbedieningen een andere naam hebben.

INFORMATIECODES

Geen bereik, programmeerknop is niet ingedrukt.

Laag batterijniveau afstandsbediening.

Automatisch verlaten van het menu.

Onderbreken van de procedure (stopknop).

De groep waaraan u het apparaat wilt toevoegen is vol.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż jedno 
urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

U kunt het batterijniveau niet controleren als de groep meer dan één 
apparaat bevat. Het apparaat heeft geen batterijen.

De groep is leeg.

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.

WAARSCHUWINGSTOESTAND: laag batterijniveau. Na het indrukken 
van een willekeurige knop, ofwel na het zgn. ontwaken van de 
afstandsbediening, brandt dit symbool gedurende twee seconden. U kunt het 
apparaat nog steeds besturen.

KRITIEKE TOESTAND: kritiek laag batterijniveau. Het symbool brandt 
gedurende twee seconden, bovendien knippert de rode 
achtergrondverlichting snel gedurende twee seconden. U kunt het apparaat 
niet besturen.
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INFORMACJE DODATKOWE AANVULLENDE INFORMATIE

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 - Programmamodus U gaat naar de programmamodus door de 
programmeerknop op het toe te voegen/te verwijderen 
apparaat in te drukken. De producten van FAKRO hebben 
programmeerknoppen die zijn aangeduid met de letter 
"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 - Overdrachtsfunctie Deze functie is alleen beschikbaar in afstandsbedieningen 
die de mogelijkheid hebben om op afstand wijzigingen aan 
te brengen in de instellingen van een afstandsbediening in 
luistermodus. Deze functie kan in elk van deze types 
afstandsbedieningen een andere naam hebben.

INFORMATIECODES

Geen bereik, programmeerknop is niet ingedrukt.

Laag batterijniveau afstandsbediening.

Automatisch verlaten van het menu.

Onderbreken van de procedure (stopknop).

De groep waaraan u het apparaat wilt toevoegen is vol.

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż jedno 
urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

U kunt het batterijniveau niet controleren als de groep meer dan één 
apparaat bevat. Het apparaat heeft geen batterijen.

De groep is leeg.

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.

WAARSCHUWINGSTOESTAND: laag batterijniveau. Na het indrukken 
van een willekeurige knop, ofwel na het zgn. ontwaken van de 
afstandsbediening, brandt dit symbool gedurende twee seconden. U kunt het 
apparaat nog steeds besturen.

KRITIEKE TOESTAND: kritiek laag batterijniveau. Het symbool brandt 
gedurende twee seconden, bovendien knippert de rode 
achtergrondverlichting snel gedurende twee seconden. U kunt het apparaat 
niet besturen.
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INFORMACJE DODATKOWE AANVULLENDE INFORMATIE

KODY INFORMACYJNE
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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 
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*1 - Tryb 
programowania

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

*1 - Programmamodus U gaat naar de programmamodus door de 
programmeerknop op het toe te voegen/te verwijderen 
apparaat in te drukken. De producten van FAKRO hebben 
programmeerknoppen die zijn aangeduid met de letter 
"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 - Overdrachtsfunctie Deze functie is alleen beschikbaar in afstandsbedieningen 
die de mogelijkheid hebben om op afstand wijzigingen aan 
te brengen in de instellingen van een afstandsbediening in 
luistermodus. Deze functie kan in elk van deze types 
afstandsbedieningen een andere naam hebben.

INFORMATIECODES
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Onderbreken van de procedure (stopknop).
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Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż jedno 
urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

U kunt het batterijniveau niet controleren als de groep meer dan één 
apparaat bevat. Het apparaat heeft geen batterijen.

De groep is leeg.

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.

WAARSCHUWINGSTOESTAND: laag batterijniveau. Na het indrukken 
van een willekeurige knop, ofwel na het zgn. ontwaken van de 
afstandsbediening, brandt dit symbool gedurende twee seconden. U kunt het 
apparaat nog steeds besturen.

KRITIEKE TOESTAND: kritiek laag batterijniveau. Het symbool brandt 
gedurende twee seconden, bovendien knippert de rode 
achtergrondverlichting snel gedurende twee seconden. U kunt het apparaat 
niet besturen.
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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

WIJZIGING VAN DE PARAMETERS VAN EEN APPARAAT OP ZONNE-
ENERGIE

BASISPARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende drie seconden ingedrukt. De eerste set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Instelling van de tijd waarna de screen gaat werken in halfautomatische en
automatische modus, binnen een bereik van 3-10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i
automatycznym, w zakresie 1-99.

Instelling van de gevoeligheid voor zonnestraling van de screen in de 
halfautomatische en automatische modus, binnen een bereik van 1-99 min.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Wijziging van de werkingsmodus (A0 - Handmatig),
(A1 - Halfautomatisch) of (A2 - Automatisch).

GEAVANCEERDE PARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende zes seconden ingedrukt. De tweede set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Vraag over het batterijniveau (voor zover het apparaat hierover beschikt).

Wijziging van de parameter/Vraag over de waarde van de parameter.

Wijziging van de parameterwaarde.

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.

Om de parameterwaarde te wijzigen, kiest u eerst de parameter CP en vervolgens gaat
u met de knoppen OMHOOG/OMLAAG naar de optie 'wijziging van de 
parameterwaarde Cd'. Na het kiezen van de gewenste waarde bevestigt u met de knop 
STOP.
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Instelling van de gevoeligheid voor zonnestraling van de screen in de 
halfautomatische en automatische modus, binnen een bereik van 1-99 min.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Wijziging van de werkingsmodus (A0 - Handmatig),
(A1 - Halfautomatisch) of (A2 - Automatisch).

GEAVANCEERDE PARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende zes seconden ingedrukt. De tweede set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Vraag over het batterijniveau (voor zover het apparaat hierover beschikt).

Wijziging van de parameter/Vraag over de waarde van de parameter.

Wijziging van de parameterwaarde.

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.

Om de parameterwaarde te wijzigen, kiest u eerst de parameter CP en vervolgens gaat
u met de knoppen OMHOOG/OMLAAG naar de optie 'wijziging van de 
parameterwaarde Cd'. Na het kiezen van de gewenste waarde bevestigt u met de knop 
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

WIJZIGING VAN DE PARAMETERS VAN EEN APPARAAT OP ZONNE-
ENERGIE

BASISPARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende drie seconden ingedrukt. De eerste set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Instelling van de tijd waarna de screen gaat werken in halfautomatische en 
automatische modus, binnen een bereik van 3-10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i
automatycznym, w zakresie 1-99.

Instelling van de gevoeligheid voor zonnestraling van de screen in de 
halfautomatische en automatische modus, binnen een bereik van 1-99 min.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Wijziging van de werkingsmodus (A0 - Handmatig),
(A1 - Halfautomatisch) of (A2 - Automatisch).

GEAVANCEERDE PARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende zes seconden ingedrukt. De tweede set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Vraag over het batterijniveau (voor zover het apparaat hierover beschikt).

Wijziging van de parameter/Vraag over de waarde van de parameter.

Wijziging van de parameterwaarde.

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.

Om de parameterwaarde te wijzigen, kiest u eerst de parameter CP en vervolgens gaat
u met de knoppen OMHOOG/OMLAAG naar de optie 'wijziging van de 
parameterwaarde Cd'. Na het kiezen van de gewenste waarde bevestigt u met de knop 
STOP.
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WIJZIGING VAN DE PARAMETERS VAN EEN APPARAAT OP ZONNE-
ENERGIE

BASISPARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende drie seconden ingedrukt. De eerste set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Instelling van de tijd waarna de screen gaat werken in halfautomatische en
automatische modus, binnen een bereik van 3-10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i
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Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Wijziging van de werkingsmodus (A0 - Handmatig),
(A1 - Halfautomatisch) of (A2 - Automatisch).

GEAVANCEERDE PARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende zes seconden ingedrukt. De tweede set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Vraag over het batterijniveau (voor zover het apparaat hierover beschikt).

Wijziging van de parameter/Vraag over de waarde van de parameter.

Wijziging van de parameterwaarde.

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.

Om de parameterwaarde te wijzigen, kiest u eerst de parameter CP en vervolgens gaat
u met de knoppen OMHOOG/OMLAAG naar de optie 'wijziging van de 
parameterwaarde Cd'. Na het kiezen van de gewenste waarde bevestigt u met de knop 
STOP.
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5. Przy wklejaniu używać funkcji

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

WIJZIGING VAN DE PARAMETERS VAN EEN APPARAAT OP ZONNE-
ENERGIE

BASISPARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende drie seconden ingedrukt. De eerste set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Instelling van de tijd waarna de screen gaat werken in halfautomatische en
automatische modus, binnen een bereik van 3-10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i
automatycznym, w zakresie 1-99.

Instelling van de gevoeligheid voor zonnestraling van de screen in de 
halfautomatische en automatische modus, binnen een bereik van 1-99 min.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Wijziging van de werkingsmodus (A0 - Handmatig), 
(A1 - Halfautomatisch) of (A2 - Automatisch).

GEAVANCEERDE PARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende zes seconden ingedrukt. De tweede set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Vraag over het batterijniveau (voor zover het apparaat hierover beschikt).

Wijziging van de parameter/Vraag over de waarde van de parameter.

Wijziging van de parameterwaarde.

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.

Om de parameterwaarde te wijzigen, kiest u eerst de parameter CP en vervolgens gaat
u met de knoppen OMHOOG/OMLAAG naar de optie 'wijziging van de 
parameterwaarde Cd'. Na het kiezen van de gewenste waarde bevestigt u met de knop 
STOP.
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PARAMETRY ZAAWANSOWANE
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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

WIJZIGING VAN DE PARAMETERS VAN EEN APPARAAT OP ZONNE-
ENERGIE

BASISPARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende drie seconden ingedrukt. De eerste set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Instelling van de tijd waarna de screen gaat werken in halfautomatische en
automatische modus, binnen een bereik van 3-10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i
automatycznym, w zakresie 1-99.

Instelling van de gevoeligheid voor zonnestraling van de screen in de 
halfautomatische en automatische modus, binnen een bereik van 1-99 min.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Wijziging van de werkingsmodus (A0 - Handmatig),
(A1 - Halfautomatisch) of (A2 - Automatisch).

GEAVANCEERDE PARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende zes seconden ingedrukt. De tweede set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Vraag over het batterijniveau (voor zover het apparaat hierover beschikt).

Wijziging van de parameter/Vraag over de waarde van de parameter.

Wijziging van de parameterwaarde.

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.

Om de parameterwaarde te wijzigen, kiest u eerst de parameter CP en vervolgens gaat
u met de knoppen OMHOOG/OMLAAG naar de optie 'wijziging van de 
parameterwaarde Cd'. Na het kiezen van de gewenste waarde bevestigt u met de knop 
STOP.
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<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

WIJZIGING VAN DE PARAMETERS VAN EEN APPARAAT OP ZONNE-
ENERGIE

BASISPARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende drie seconden ingedrukt. De eerste set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Instelling van de tijd waarna de screen gaat werken in halfautomatische en
automatische modus, binnen een bereik van 3-10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i
automatycznym, w zakresie 1-99.

Instelling van de gevoeligheid voor zonnestraling van de screen in de 
halfautomatische en automatische modus, binnen een bereik van 1-99 min.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Wijziging van de werkingsmodus (A0 - Handmatig),
(A1 - Halfautomatisch) of (A2 - Automatisch).

GEAVANCEERDE PARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende zes seconden ingedrukt. De tweede set parameters 
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig 
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de 
parameter.

Vraag over het batterijniveau (voor zover het apparaat hierover beschikt).

Wijziging van de parameter/Vraag over de waarde van de parameter.

Wijziging van de parameterwaarde.

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.

Om de parameterwaarde te wijzigen, kiest u eerst de parameter CP en vervolgens gaat
u met de knoppen OMHOOG/OMLAAG naar de optie 'wijziging van de 
parameterwaarde Cd'. Na het kiezen van de gewenste waarde bevestigt u met de knop 
STOP.

Arkusz17

Pagina 17

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

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

WIJZIGING VAN DE PARAMETERS VAN EEN APPARAAT OP ZONNE-
ENERGIE

BASISPARAMETERS

Przytrzymaj przycisk STOP przez 3 sekundy. Pojawi się pierwszy zestaw parametrów.
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met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
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Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz parametr, wejdź przyciskiem STOP, przyciskami 
LEWO/PRAWO zmieniaj wartości parametru.

Houd de knop STOP gedurende zes seconden ingedrukt. De tweede set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Vraag over het batterijniveau (voor zover het apparaat hierover beschikt).

Wijziging van de parameter/Vraag over de waarde van de parameter.

Wijziging van de parameterwaarde.

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.

Om de parameterwaarde te wijzigen, kiest u eerst de parameter CP en vervolgens gaat
u met de knoppen OMHOOG/OMLAAG naar de optie 'wijziging van de 
parameterwaarde Cd'. Na het kiezen van de gewenste waarde bevestigt u met de knop 
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

WIJZIGING VAN DE PARAMETERS VAN EEN APPARAAT OP ZONNE-
ENERGIE

BASISPARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende drie seconden ingedrukt. De eerste set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Instelling van de tijd waarna de screen gaat werken in halfautomatische en
automatische modus, binnen een bereik van 3-10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i
automatycznym, w zakresie 1-99.

Instelling van de gevoeligheid voor zonnestraling van de screen in de 
halfautomatische en automatische modus, binnen een bereik van 1-99 min.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Wijziging van de werkingsmodus (A0 - Handmatig),
(A1 - Halfautomatisch) of (A2 - Automatisch).

GEAVANCEERDE PARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende zes seconden ingedrukt. De tweede set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Vraag over het batterijniveau (voor zover het apparaat hierover beschikt).

Wijziging van de parameter/Vraag over de waarde van de parameter.

Wijziging van de parameterwaarde.

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.

Om de parameterwaarde te wijzigen, kiest u eerst de parameter CP en vervolgens gaat
u met de knoppen OMHOOG/OMLAAG naar de optie 'wijziging van de 
parameterwaarde Cd'. Na het kiezen van de gewenste waarde bevestigt u met de knop 
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

WIJZIGING VAN DE PARAMETERS VAN EEN APPARAAT OP ZONNE-
ENERGIE

BASISPARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende drie seconden ingedrukt. De eerste set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Instelling van de tijd waarna de screen gaat werken in halfautomatische en
automatische modus, binnen een bereik van 3-10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i
automatycznym, w zakresie 1-99.

Instelling van de gevoeligheid voor zonnestraling van de screen in de 
halfautomatische en automatische modus, binnen een bereik van 1-99 min.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Wijziging van de werkingsmodus (A0 - Handmatig),
(A1 - Halfautomatisch) of (A2 - Automatisch).

GEAVANCEERDE PARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende zes seconden ingedrukt. De tweede set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Vraag over het batterijniveau (voor zover het apparaat hierover beschikt).

Wijziging van de parameter/Vraag over de waarde van de parameter.

Wijziging van de parameterwaarde.

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.

Om de parameterwaarde te wijzigen, kiest u eerst de parameter CP en vervolgens gaat
u met de knoppen OMHOOG/OMLAAG naar de optie 'wijziging van de 
parameterwaarde Cd'. Na het kiezen van de gewenste waarde bevestigt u met de knop 
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

WIJZIGING VAN DE PARAMETERS VAN EEN APPARAAT OP ZONNE-
ENERGIE

BASISPARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende drie seconden ingedrukt. De eerste set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Instelling van de tijd waarna de screen gaat werken in halfautomatische en
automatische modus, binnen een bereik van 3-10 min.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i
automatycznym, w zakresie 1-99.

Instelling van de gevoeligheid voor zonnestraling van de screen in de 
halfautomatische en automatische modus, binnen een bereik van 1-99 min.

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Wijziging van de werkingsmodus (A0 - Handmatig),
(A1 - Halfautomatisch) of (A2 - Automatisch).

GEAVANCEERDE PARAMETERS

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.

Houd de knop STOP gedurende zes seconden ingedrukt. De tweede set parameters
verschijnt. Selecteer een parameter met de knoppen OMHOOG/OMLAAG, bevestig
met de knop STOP en verander met de knoppen LINKS/RECHTS de waarde van de
parameter.

Vraag over het batterijniveau (voor zover het apparaat hierover beschikt).

Wijziging van de parameter/Vraag over de waarde van de parameter.

Wijziging van de parameterwaarde.

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.

Om de parameterwaarde te wijzigen, kiest u eerst de parameter CP en vervolgens gaat 
u met de knoppen OMHOOG/OMLAAG naar de optie 'wijziging van de 
parameterwaarde Cd'. Na het kiezen van de gewenste waarde bevestigt u met de knop 
STOP.

Instelling van de gevoeligheid voor zonnestraling van de screen in de 
halfautomatische en automatische modus, binnen een bereik van 1-99 min.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

Arkusz18

Pagina 18

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

Arkusz18

Pagina 18

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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POLSKI HOLENDERSKI
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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PROBLEMY PROBLEMEN

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Dodaj urządzenie do innej grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy.

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

4. Nie można skopiować grupy.

4. Nie można skopiować grupy. 4. U kunt de groep niet kopiëren.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE OORZAAK OPLOSSING

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

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

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

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. U kunt het apparaat niet toevoegen aan het Z-Wave netwerk.

OORZAAK OPLOSSING

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Het apparaat is al toegewezen aan een 
ander Z-Wave netwerk.

VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT 
HET NETWERK (pagina 11).

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.

2. Ik kan geen apparaten toevoegen aan de geselecteerde groep.

OORZAAK OPLOSSING

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

De groep is vol (punt bij het 
groepsnummer, bv. „1.”).

Voeg het apparaat toe aan een andere 
groep.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

3. Het apparaat kan niet uit de groep worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

4. U kunt de groep niet kopiëren.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat.

Activeer de LEERMODUS op het 
doelbedieningsapparaat niet later dan 
binnen 12 seconden.

5. Het apparaat kan niet uit het netwerk worden verwijderd.

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Programmeerknop is niet ingedrukt. Druk gedurende twee seconden op de 
programmeerknop.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 12 seconden 
op de programmeerknop.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Het bedieningsapparaat is toegewezen aan 
een netwerk als SECUNDAIR 
(SECONDARY).

Uitsluitend het PRIMAIRE (PRIMARY) 
bedieningsapparaat kan apparaten 
toevoegen of verwijderen.
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6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY.

6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY. 6. Het is niet mogelijk om de afstandsbediening ZRH12 als SECUNDAIR toe te voegen.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

7. Nie można powiązać urządzeń.

7. Nie można powiązać urządzeń. 7. U kunt de apparaten niet koppelen.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

8. Problem z zasięgiem.

8. Problem z zasięgiem. 8. Probleem met het bereik.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

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

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

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

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. Het is niet mogelijk om de afstandsbediening ZRH12 als SECUNDAIR toe te voegen.

OORZAAK OPLOSSING

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

Het toegevoegde bedieningsapparaat is 
toegewezen aan een ander Z-Wave 
netwerk.

Herstel de fabrieksinstellingen van het 
toegevoegde bedieningsapparaat.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
functie APPARAAT TOEVOEGEN op 
het PRIMAIRE bedieningsapparaat.

Activeer de functie APPARAAT 
TOEVOEGEN op het PRIMAIRE 
bedieningsapparaat niet later dan binnen 
12 seconden.

7. U kunt de apparaten niet koppelen.

OORZAAK OPLOSSING

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

U heeft de apparaten in omgekeerde 
volgorde gekoppeld.

Voer de procedure opnieuw uit en houd u 
aan de juiste volgorde voor het toevoegen 
van apparaten.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 99 seconden 
op de programmeerknop.

8. Probleem met het bereik.

OORZAAK OPLOSSING

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.

Te grote afstand tussen de apparaten of 
ontbrekende stroomvoorziening.

Controleer of het apparaat dat u wilt 
toevoegen juist is aangesloten op de 
voedingsbron. U kunt dit uitvoeren door 
de knop voor handmatige bediening te 
gebruiken.
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6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY.

6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY. 6. Het is niet mogelijk om de afstandsbediening ZRH12 als SECUNDAIR toe te voegen.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

7. Nie można powiązać urządzeń.

7. Nie można powiązać urządzeń. 7. U kunt de apparaten niet koppelen.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

8. Problem z zasięgiem.

8. Problem z zasięgiem. 8. Probleem met het bereik.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

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

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

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

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. Het is niet mogelijk om de afstandsbediening ZRH12 als SECUNDAIR toe te voegen.

OORZAAK OPLOSSING

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

Het toegevoegde bedieningsapparaat is 
toegewezen aan een ander Z-Wave 
netwerk.

Herstel de fabrieksinstellingen van het 
toegevoegde bedieningsapparaat.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
functie APPARAAT TOEVOEGEN op 
het PRIMAIRE bedieningsapparaat.

Activeer de functie APPARAAT 
TOEVOEGEN op het PRIMAIRE 
bedieningsapparaat niet later dan binnen 
12 seconden.

7. U kunt de apparaten niet koppelen.

OORZAAK OPLOSSING

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

U heeft de apparaten in omgekeerde 
volgorde gekoppeld.

Voer de procedure opnieuw uit en houd u 
aan de juiste volgorde voor het toevoegen 
van apparaten.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 99 seconden 
op de programmeerknop.

8. Probleem met het bereik.

OORZAAK OPLOSSING

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.

Te grote afstand tussen de apparaten of 
ontbrekende stroomvoorziening.

Controleer of het apparaat dat u wilt 
toevoegen juist is aangesloten op de 
voedingsbron. U kunt dit uitvoeren door 
de knop voor handmatige bediening te 
gebruiken.
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6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY. 6. Het is niet mogelijk om de afstandsbediening ZRH12 als SECUNDAIR toe te voegen.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

7. Nie można powiązać urządzeń.

7. Nie można powiązać urządzeń. 7. U kunt de apparaten niet koppelen.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

8. Problem z zasięgiem.

8. Problem z zasięgiem. 8. Probleem met het bereik.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

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

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

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

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. Het is niet mogelijk om de afstandsbediening ZRH12 als SECUNDAIR toe te voegen.

OORZAAK OPLOSSING

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

Het toegevoegde bedieningsapparaat is 
toegewezen aan een ander Z-Wave 
netwerk.

Herstel de fabrieksinstellingen van het 
toegevoegde bedieningsapparaat.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
functie APPARAAT TOEVOEGEN op 
het PRIMAIRE bedieningsapparaat.

Activeer de functie APPARAAT 
TOEVOEGEN op het PRIMAIRE 
bedieningsapparaat niet later dan binnen 
12 seconden.

7. U kunt de apparaten niet koppelen.

OORZAAK OPLOSSING

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

U heeft de apparaten in omgekeerde 
volgorde gekoppeld.

Voer de procedure opnieuw uit en houd u 
aan de juiste volgorde voor het toevoegen 
van apparaten.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 99 seconden 
op de programmeerknop.

8. Probleem met het bereik.

OORZAAK OPLOSSING

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.

Te grote afstand tussen de apparaten of 
ontbrekende stroomvoorziening.

Controleer of het apparaat dat u wilt 
toevoegen juist is aangesloten op de 
voedingsbron. U kunt dit uitvoeren door 
de knop voor handmatige bediening te 
gebruiken.
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PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

8. Problem z zasięgiem.

8. Problem z zasięgiem. 8. Probleem met het bereik.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

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

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

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

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. Het is niet mogelijk om de afstandsbediening ZRH12 als SECUNDAIR toe te voegen.

OORZAAK OPLOSSING

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

Het toegevoegde bedieningsapparaat is 
toegewezen aan een ander Z-Wave 
netwerk.

Herstel de fabrieksinstellingen van het 
toegevoegde bedieningsapparaat.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
functie APPARAAT TOEVOEGEN op 
het PRIMAIRE bedieningsapparaat.

Activeer de functie APPARAAT 
TOEVOEGEN op het PRIMAIRE 
bedieningsapparaat niet later dan binnen 
12 seconden.

7. U kunt de apparaten niet koppelen.

OORZAAK OPLOSSING

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

U heeft de apparaten in omgekeerde 
volgorde gekoppeld.

Voer de procedure opnieuw uit en houd u 
aan de juiste volgorde voor het toevoegen 
van apparaten.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 99 seconden 
op de programmeerknop.
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nie dłuższym niż 99 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 99 seconden 
op de programmeerknop.

8. Probleem met het bereik.

OORZAAK OPLOSSING

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.

Te grote afstand tussen de apparaten of 
ontbrekende stroomvoorziening.

Controleer of het apparaat dat u wilt 
toevoegen juist is aangesloten op de 
voedingsbron. U kunt dit uitvoeren door 
de knop voor handmatige bediening te 
gebruiken.
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6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY.

6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY. 6. Het is niet mogelijk om de afstandsbediening ZRH12 als SECUNDAIR toe te voegen.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

7. Nie można powiązać urządzeń.

7. Nie można powiązać urządzeń. 7. U kunt de apparaten niet koppelen.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

8. Problem z zasięgiem.

8. Problem z zasięgiem. 8. Probleem met het bereik.

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

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

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

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

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. Het is niet mogelijk om de afstandsbediening ZRH12 als SECUNDAIR toe te voegen.

OORZAAK OPLOSSING

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

Het toegevoegde bedieningsapparaat is 
toegewezen aan een ander Z-Wave 
netwerk.

Herstel de fabrieksinstellingen van het 
toegevoegde bedieningsapparaat.

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.

Te lang gewacht met het activeren van de 
functie APPARAAT TOEVOEGEN op 
het PRIMAIRE bedieningsapparaat.

Activeer de functie APPARAAT 
TOEVOEGEN op het PRIMAIRE 
bedieningsapparaat niet later dan binnen 
12 seconden.

7. U kunt de apparaten niet koppelen.

OORZAAK OPLOSSING

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

U heeft de apparaten in omgekeerde 
volgorde gekoppeld.

Voer de procedure opnieuw uit en houd u 
aan de juiste volgorde voor het toevoegen 
van apparaten.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Te lang gewacht met het indrukken van 
de programmeerknop op het apparaat.

Druk niet later dan binnen 99 seconden 
op de programmeerknop.

8. Probleem met het bereik.

OORZAAK OPLOSSING

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.

Te grote afstand tussen de apparaten of 
ontbrekende stroomvoorziening.

Controleer of het apparaat dat u wilt 
toevoegen juist is aangesloten op de 
voedingsbron. U kunt dit uitvoeren door 
de knop voor handmatige bediening te 
gebruiken.
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GWARANCJA GARANTIE

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres 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.

De producent garandeert de werking van het apparaat en verplicht 
zich om het beschadigde apparaat te herstellen of te vervangen indien de 
beschadiging te wijten is aan materiaal- en constructiefouten. De garantie 
geldt tot 24 maanden na de verkoopdatum en mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
- De installatie is door een bevoegd persoon en in overeenstemming met 
de aanbevelingen van de producent uitgevoerd.
- De zegels zijn niet verbroken; de constructie van het apparaat is 
niet gewijzigd.
- Het apparaat is gebruikt waar het voor dient en volgens de 
gebruiksaanwijzing.
- De beschadiging is niet het gevolg van een onjuist uitgevoerde 
elektrische installatie of van weersomstandigheden.
- De producent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van foutief 
gebruik en voor mechanische beschadigingen.
- In het geval van een defect moet het apparaat geretourneerd worden 
voor reparatie samen met de garantiekaart.

Gebreken zullen tijdens de garantieperiode kosteloos binnen 14 
werkdagen na ontvangst van het apparaat verholpen worden. Reparaties 
binnen en buiten de garantieperiode worden uitgevoerd door de producent, 
FAKRO PP. Sp. z o.o.

Kwaliteitscertificaat:

Apparaat

Serienummer

Verkoper

Aankoopdatum

Handtekening (stempel) van de persoon die het apparaat installeert




