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Fakro Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL

tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com

Arkusz1

Strona 1

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

1

PL GB

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZRH12 ZRH12
PRZYGOTOWANIE PILOTA 3 3

STEROWANIE 3 CONTROL 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 WARRANTY 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

ORIGINAL USER MANUAL

Pilot Z-Wave Remote Control Z-Wave

REMOTE CONTROL 
PREPARATION

REMOTE CONTROL MENU 
DESCRIPTION

DODANIE URZĄDZENIA 
(SZYBKI START)

ADD DEVICE
(QUICK START)

DODANIE URZĄDZENIA DO 
SIECI ADD DEVICE TO NETWORK

DODANIE URZĄDZENIA DO 
GRUPY ADD DEVICE TO GROUP

USUWANIE URZĄDZENIA Z 
GRUPY

REMOVE DEVICE FROM 
GROUP

REMOVE GROUP

COPY GROUP

USUWANIE URZĄDZENIA Z 
SIECI

REMOVE DEVICE FROM 
NETWORK

PRZYPISANIE ZRH12 JAKO 
PODRZĘDNY

ASSIGN ZRH12 AS 
SECONDARY

ASSOCIATE DEVICES

RESET REMOTE CONTROL

LISTENING MODE

REMOTE CONTROL 
HOLDER INSTALLATION

ADDITIONAL INFORMATION

PROBLEMS
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Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model Model

Numer seryjny Serial number

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie Signature (stamp) of person installing a device

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

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

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

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.

The manufacturer guarantees correct device functioning. It also undertakes 
to repair or replace faulty device if damage is a result of material or 
structural faults. The warranty period is 24 months from the date of 
purchase, fulfilling the following conditions:
- Installation has been performed as per manufacturer recommendations.
- Seals remain intact and no authorised structural changes have been 
made.
- The device has been used in accordance with its intended use as per user 
manual.
- Damage is not a result of improperly made electrical system or 
atmospheric phenomena.
- The manufacturer is not liable for damage which occurred as a result of 
improper use or mechanical damage.
- In case of failure, the device must be submitted for repair with a 
Warranty Card.

Defects revealed within the warranty period will be removed free of 
charge no longer than 14 days after accepting the product for repair. 
Warranty and post-warranty repairs are performed by the manufacturer i.e. 
FAKRO PP. Sp. z o.o.

Quality certificate:

Device

Seller

Address

Purchase date
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Pilot (kontroler) Remote control (controller)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA Remote control includes batteries 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.

Dear Sir/Madam! Thank you for purchasing the product from FAKRO. We do hope 
that it will meet your expectations. To ensure appropriate functioning of the product, 
please peruse this User Manual.

Remote control holder

REMOTE CONTROL DESCRIPTION
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.

The ZRH12  is designed for the remote control of devices compatible with 
the Z-Wave standard. The remote control enables to operate up to 12 
devices in each of 12 groups (a total of 144 devices). The currently 
selected group is marked with the appropriate number on the screen.       
The Z-Wave network features division into PRIMARY and 
SECONDARY remote controls.

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

PRIMARY remote control – used to operate devices. It can add and 
remove devices. Only one PRIMARY remote control can be in one 
network.

PRIMARY remote control – used to operate devices. It can add and 
remove devices. Only one PRIMARY remote control can be in one 
network.

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

SECONDRY remote control – used only to operate devices. Many 
SECONDARY remote controls can be in one network.

SECONDRY remote control – used only to operate devices. Many 
SECONDARY remote controls can be in one network.

TECHNICAL SPECIFICATION

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)

Power supply:
2x1.5V AAA
Reach:
Up to 20m in a building
Working temperature:
0-40oC
Dimensions:
125/48/16 mm

Radio protocol:
Z-Wave
Frequency:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(depending on version)
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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.

The ZRH12  is designed for the remote control of devices compatible with 
the Z-Wave standard. The remote control enables to operate up to 12 
devices in each of 12 groups (a total of 144 devices). The currently 
selected group is marked with the appropriate number on the screen.       
The Z-Wave network features division into PRIMARY and 
SECONDARY remote controls.

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

PRIMARY remote control – used to operate devices. It can add and 
remove devices. Only one PRIMARY remote control can be in one 
network.

PRIMARY remote control – used to operate devices. It can add and 
remove devices. Only one PRIMARY remote control can be in one 
network.

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

SECONDRY remote control – used only to operate devices. Many 
SECONDARY remote controls can be in one network.

SECONDRY remote control – used only to operate devices. Many 
SECONDARY remote controls can be in one network.

TECHNICAL SPECIFICATION

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)

Power supply:
2x1.5V AAA
Reach:
Up to 20m in a building
Working temperature:
0-40oC
Dimensions:
125/48/16 mm

Radio protocol:
Z-Wave
Frequency:
EU - 868,42 MHz 
AS/NZ - 921,42 MHz 
US/Canada - 908,4 MHz 
RU - 869 MHz
(depending on version)
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Pilot (kontroler) Remote control (controller)

Uchwyt Pilota

Pilot zawiera baterie 2x1,5V AAA Remote control includes batteries 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.

Dear Sir/Madam! Thank you for purchasing the product from FAKRO. We do hope 
that it will meet your expectations. To ensure appropriate functioning of the product, 
please peruse this User Manual.
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devices in each of 12 groups (a total of 144 devices). The currently 
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devices in each of 12 groups (a total of 144 devices). The currently 
selected group is marked with the appropriate number on the screen.       
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0-40oC
Dimensions:
125/48/16 mm
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(depending on version)
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6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY. 6. ZRH12 remote control cannot be added as SECONDARY. 

6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY. 6. ZRH12 remote control cannot be added as SECONDARY. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

7. Nie można powiązać urządzeń. 7. Devices cannot be associated. 

7. Nie można powiązać urządzeń. 7. Devices cannot be associated. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

8. Problem z zasięgiem. 8. Problems with reach. 

8. Problem z zasięgiem. 8. Problems with reach. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Too big device distance or no power. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SOLUTION

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

The controller being added is assigned to 
other Z-Wave network. 

Restore the controller being added to 
factory settings. 

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.

Too long waiting time for running ADD 
DEVICE function on PRIMARY 
controller. 

Run ADD DEVICE function on 
PRIMARY controller in time no longer 
than 12 seconds. 

SOLUTION

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Devices have been associated in reverse 
order. 

Repeat the procedure while maintaining 
the correct order of adding devices.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device. 

Press programming button for in time no 
longer than 99 seconds. 

SOLUTION

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.

Check whether the device that you want 
to control is properly connected to the 
power source. This can be done by using 
manual control button.

Arkusz19

Strona 19

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 19
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PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

7. Nie można powiązać urządzeń. 7. Devices cannot be associated. 

7. Nie można powiązać urządzeń. 7. Devices cannot be associated. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

8. Problem z zasięgiem. 8. Problems with reach. 

8. Problem z zasięgiem. 8. Problems with reach. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Too big device distance or no power. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SOLUTION

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

The controller being added is assigned to 
other Z-Wave network. 

Restore the controller being added to 
factory settings. 

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.

Too long waiting time for running ADD 
DEVICE function on PRIMARY 
controller. 

Run ADD DEVICE function on 
PRIMARY controller in time no longer 
than 12 seconds. 

SOLUTION

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Devices have been associated in reverse 
order. 

Repeat the procedure while maintaining 
the correct order of adding devices.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device. 

Press programming button for in time no 
longer than 99 seconds. 

SOLUTION

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.

Check whether the device that you want 
to control is properly connected to the 
power source. This can be done by using 
manual control button.

Arkusz19

Strona 19

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 19
6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY. 6. ZRH12 remote control cannot be added as SECONDARY. 

6. Nie można dodać pilota ZRH12 jako PODRZĘDNY. 6. ZRH12 remote control cannot be added as SECONDARY. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE
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PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

8. Problem z zasięgiem. 8. Problems with reach. 
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PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Too big device distance or no power. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SOLUTION

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

The controller being added is assigned to 
other Z-Wave network. 

Restore the controller being added to 
factory settings. 

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.

Too long waiting time for running ADD 
DEVICE function on PRIMARY 
controller. 

Run ADD DEVICE function on 
PRIMARY controller in time no longer 
than 12 seconds. 

SOLUTION

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Devices have been associated in reverse 
order. 

Repeat the procedure while maintaining 
the correct order of adding devices.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device. 

Press programming button for in time no 
longer than 99 seconds. 

SOLUTION

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.

Check whether the device that you want 
to control is properly connected to the 
power source. This can be done by using 
manual control button.
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8. Problem z zasięgiem. 8. Problems with reach. 
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PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Too big device distance or no power. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SOLUTION

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

The controller being added is assigned to 
other Z-Wave network. 

Restore the controller being added to 
factory settings. 

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.

Too long waiting time for running ADD 
DEVICE function on PRIMARY 
controller. 

Run ADD DEVICE function on 
PRIMARY controller in time no longer 
than 12 seconds. 

SOLUTION

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Devices have been associated in reverse 
order. 

Repeat the procedure while maintaining 
the correct order of adding devices.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device. 

Press programming button for in time no 
longer than 99 seconds. 

SOLUTION

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.

Check whether the device that you want 
to control is properly connected to the 
power source. This can be done by using 
manual control button.
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8. Problem z zasięgiem. 8. Problems with reach. 

8. Problem z zasięgiem. 8. Problems with reach. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Too big device distance or no power. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SOLUTION

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

The controller being added is assigned to 
other Z-Wave network. 

Restore the controller being added to 
factory settings. 

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.

Too long waiting time for running ADD 
DEVICE function on PRIMARY 
controller. 

Run ADD DEVICE function on 
PRIMARY controller in time no longer 
than 12 seconds. 

SOLUTION

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Devices have been associated in reverse 
order. 

Repeat the procedure while maintaining 
the correct order of adding devices.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device. 

Press programming button for in time no 
longer than 99 seconds. 

SOLUTION

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.

Check whether the device that you want 
to control is properly connected to the 
power source. This can be done by using 
manual control button.
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8. Problem z zasięgiem. 8. Problems with reach. 

8. Problem z zasięgiem. 8. Problems with reach. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Too big device distance or no power. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SOLUTION

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

The controller being added is assigned to 
other Z-Wave network. 

Restore the controller being added to 
factory settings. 

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.

Too long waiting time for running ADD 
DEVICE function on PRIMARY 
controller. 

Run ADD DEVICE function on 
PRIMARY controller in time no longer 
than 12 seconds. 

SOLUTION

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Devices have been associated in reverse 
order. 

Repeat the procedure while maintaining 
the correct order of adding devices.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device. 

Press programming button for in time no 
longer than 99 seconds. 

SOLUTION

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.

Check whether the device that you want 
to control is properly connected to the 
power source. This can be done by using 
manual control button.
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8. Problem z zasięgiem. 8. Problems with reach. 
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PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Too big device distance or no power. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SOLUTION

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

The controller being added is assigned to 
other Z-Wave network. 

Restore the controller being added to 
factory settings. 

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.

Too long waiting time for running ADD 
DEVICE function on PRIMARY 
controller. 

Run ADD DEVICE function on 
PRIMARY controller in time no longer 
than 12 seconds. 

SOLUTION

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Devices have been associated in reverse 
order. 

Repeat the procedure while maintaining 
the correct order of adding devices.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device. 

Press programming button for in time no 
longer than 99 seconds. 

SOLUTION

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.

Check whether the device that you want 
to control is properly connected to the 
power source. This can be done by using 
manual control button.
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8. Problem z zasięgiem. 8. Problems with reach. 
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Too big device distance or no power. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SOLUTION

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

The controller being added is assigned to 
other Z-Wave network. 

Restore the controller being added to 
factory settings. 

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.

Too long waiting time for running ADD 
DEVICE function on PRIMARY 
controller. 

Run ADD DEVICE function on 
PRIMARY controller in time no longer 
than 12 seconds. 

SOLUTION

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Devices have been associated in reverse 
order. 

Repeat the procedure while maintaining 
the correct order of adding devices.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device. 

Press programming button for in time no 
longer than 99 seconds. 

SOLUTION

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.

Check whether the device that you want 
to control is properly connected to the 
power source. This can be done by using 
manual control button.
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PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Too big device distance or no power. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SOLUTION

Dodawany kontroler jest przypisany do 
innej sieci Z-Wave.

Przywróć dodawany kontroler do 
ustawień fabrycznych.

The controller being added is assigned to 
other Z-Wave network. 

Restore the controller being added to 
factory settings. 

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.

Too long waiting time for running ADD 
DEVICE function on PRIMARY 
controller. 

Run ADD DEVICE function on 
PRIMARY controller in time no longer 
than 12 seconds. 

SOLUTION

Powiązano urządzenia w odwrotnej 
kolejności.

Ponów procedurę zachowując 
prawidłową kolejność dodawania 
urządzeń.

Devices have been associated in reverse 
order. 

Repeat the procedure while maintaining 
the correct order of adding devices.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 99 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device. 

Press programming button for in time no 
longer than 99 seconds. 

SOLUTION

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.

Check whether the device that you want 
to control is properly connected to the 
power source. This can be done by using 
manual control button.
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BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ① Display

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ② Navigation, control button - UP

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③ Navigation button - RIGHT

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④ Stop, accept button - STOP

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤ Navigation, control button – DOWN

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥ Navigation button – LEFT

PRZYGOTOWANIE PILOTA REMOTE CONTROL PREPARATION

STEROWANIE CONTROL

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

REMOTE CONTROL STRUCTURE

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

- Open the battery cover by sliding it down.
- Remove foil.
- Close the battery cover by sliding it up until you click the latches.

CONTROL MODES

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

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

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

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Pressing STOP button stops the 
action. 

Pressing STOP button stops the 
action. 
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STEROWANIE CONTROL

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

REMOTE CONTROL STRUCTURE

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

- Open the battery cover by sliding it down.
- Remove foil.
- Close the battery cover by sliding it up until you click the latches.

CONTROL MODES

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

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

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

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Pressing STOP button stops the 
action. 

Pressing STOP button stops the 
action. 
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1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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UWAGA !!!
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Arkusz18

Strona 18

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Arkusz18

Strona 18

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 
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PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

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.

Too long waiting time for running 
LEARNING MODE on the target 
controller.  

Run LEARNING MODE on the target 
controller in time no longer than 12 
seconds.

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Arkusz18

Strona 18

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 18
PROBLEMY PROBLEMS

1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

1. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave. 1. Device cannot be added to the Z-Wave network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

2. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy. 2. Device cannot be added to selected group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE SOLUTION

Dodaj urządzenie do innej grupy. Add device to another group 

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

3. Nie można usunąć urządzenia z grupy. 3. Device cannot be removed from the group. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

4. Nie można skopiować grupy. 4. Group cannot be copied. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

5. Nie można usunąć urządzenia z sieci. 5. Device cannot be removed from the network. 

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE CAUSE

Programming button is not pressed. Press programming button for 2 seconds. 

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

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

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

4. 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.

CAUSE SOLUTION

Urządzenie jest dodane do innej sieci Z-
Wave.

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 
(str. 11).

Device is added to other Z-Wave 
network. 

REMOVING DEVICE FROM 
NETWORK (page 11). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Controller is assigned to the network as 
SECONDARY. 

Only PRIMARY controller can add and 
remove devices. 

Grupa jest zapełniona (kropka przy 
numerze grupy, np. „1.”).

Group is full (dot at group number, e.g. 
”1.”). 

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
sekundy.

Zbyt długi czas oczekiwania na wciśnięcie 
przycisku programowania na urządzeniu.

Wciśnij przycisk programowania w czasie 
nie dłuższym niż 12 sekund.

Too long waiting time for pressing 
programming button on the device.  

Press programming button in time no 
longer than 12 seconds. 

SOLUTION

Brak wciśnięcia przycisku 
programowania.

Wciśnij przycisk programowania na 2 
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① Wyświetlacz ① Display

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ② Navigation, control button - UP

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③ Navigation button - RIGHT

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④ Stop, accept button - STOP

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤ Navigation, control button – DOWN

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥ Navigation button – LEFT

PRZYGOTOWANIE PILOTA REMOTE CONTROL PREPARATION

STEROWANIE CONTROL

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

REMOTE CONTROL STRUCTURE

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

- Open the battery cover by sliding it down.
- Remove foil.
- Close the battery cover by sliding it up until you click the latches.

CONTROL MODES

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

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

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

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Pressing STOP button stops the 
action. 

Pressing STOP button stops the 
action. 

Arkusz3

Strona 3

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 3
BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ① Display

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ② Navigation, control button - UP

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③ Navigation button - RIGHT

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④ Stop, accept button - STOP

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤ Navigation, control button – DOWN

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥ Navigation button – LEFT

PRZYGOTOWANIE PILOTA REMOTE CONTROL PREPARATION

STEROWANIE CONTROL

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

REMOTE CONTROL STRUCTURE

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

- Open the battery cover by sliding it down.
- Remove foil.
- Close the battery cover by sliding it up until you click the latches.

CONTROL MODES

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

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

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

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Pressing STOP button stops the 
action. 

Pressing STOP button stops the 
action. 

Arkusz3

Strona 3

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 3
BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ① Display

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ② Navigation, control button - UP

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③ Navigation button - RIGHT

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④ Stop, accept button - STOP

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤ Navigation, control button – DOWN

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥ Navigation button – LEFT

PRZYGOTOWANIE PILOTA REMOTE CONTROL PREPARATION

STEROWANIE CONTROL

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

REMOTE CONTROL STRUCTURE

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

- Open the battery cover by sliding it down.
- Remove foil.
- Close the battery cover by sliding it up until you click the latches.

CONTROL MODES

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

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

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

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Pressing STOP button stops the 
action. 

Pressing STOP button stops the 
action. 

Arkusz3

Strona 3

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 3
BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ① Display

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ② Navigation, control button - UP

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③ Navigation button - RIGHT

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④ Stop, accept button - STOP

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤ Navigation, control button – DOWN

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥ Navigation button – LEFT

PRZYGOTOWANIE PILOTA REMOTE CONTROL PREPARATION

STEROWANIE CONTROL

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

REMOTE CONTROL STRUCTURE

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

- Open the battery cover by sliding it down.
- Remove foil.
- Close the battery cover by sliding it up until you click the latches.

CONTROL MODES

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

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

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

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Pressing STOP button stops the 
action. 

Pressing STOP button stops the 
action. 

Arkusz3

Strona 3

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 3
BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ① Display

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ② Navigation, control button - UP

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③ Navigation button - RIGHT

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④ Stop, accept button - STOP

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤ Navigation, control button – DOWN

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥ Navigation button – LEFT

PRZYGOTOWANIE PILOTA REMOTE CONTROL PREPARATION

STEROWANIE CONTROL

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

REMOTE CONTROL STRUCTURE

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

- Open the battery cover by sliding it down.
- Remove foil.
- Close the battery cover by sliding it up until you click the latches.

CONTROL MODES

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

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

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

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Pressing STOP button stops the 
action. 

Pressing STOP button stops the 
action. 

Arkusz3

Strona 3

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 3
BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ① Display

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ② Navigation, control button - UP

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③ Navigation button - RIGHT

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④ Stop, accept button - STOP

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤ Navigation, control button – DOWN

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥ Navigation button – LEFT

PRZYGOTOWANIE PILOTA REMOTE CONTROL PREPARATION

STEROWANIE CONTROL

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

REMOTE CONTROL STRUCTURE

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

- Open the battery cover by sliding it down.
- Remove foil.
- Close the battery cover by sliding it up until you click the latches.

CONTROL MODES

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

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

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

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Pressing STOP button stops the 
action. 

Pressing STOP button stops the 
action. 

Arkusz3

Strona 3

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 3
BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ① Display

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ② Navigation, control button - UP

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③ Navigation button - RIGHT

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④ Stop, accept button - STOP

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤ Navigation, control button – DOWN

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥ Navigation button – LEFT

PRZYGOTOWANIE PILOTA REMOTE CONTROL PREPARATION

STEROWANIE CONTROL

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

REMOTE CONTROL STRUCTURE

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

- Open the battery cover by sliding it down.
- Remove foil.
- Close the battery cover by sliding it up until you click the latches.

CONTROL MODES

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

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

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

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Pressing STOP button stops the 
action. 

Pressing STOP button stops the 
action. 

Arkusz3

Strona 3

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 3
BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ① Display

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ② Navigation, control button - UP

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③ Navigation button - RIGHT

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④ Stop, accept button - STOP

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤ Navigation, control button – DOWN

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥ Navigation button – LEFT

PRZYGOTOWANIE PILOTA REMOTE CONTROL PREPARATION

STEROWANIE CONTROL

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

REMOTE CONTROL STRUCTURE

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

- Open the battery cover by sliding it down.
- Remove foil.
- Close the battery cover by sliding it up until you click the latches.

CONTROL MODES

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

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

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

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Pressing STOP button stops the 
action. 

Pressing STOP button stops the 
action. 

Arkusz3

Strona 3

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 3
BUDOWA PILOTA

① Wyświetlacz ① Display

② Przycisk nawigacji, sterowania - GÓRA ② Navigation, control button - UP

③ Przycisk nawigacji – PRAWO ③ Navigation button - RIGHT

④ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP ④ Stop, accept button - STOP

⑤ Przycisk nawigacji, sterowania – DÓŁ ⑤ Navigation, control button – DOWN

⑥ Przycisk nawigacji – LEWO ⑥ Navigation button – LEFT

PRZYGOTOWANIE PILOTA REMOTE CONTROL PREPARATION

STEROWANIE CONTROL

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

REMOTE CONTROL STRUCTURE

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

- Open the battery cover by sliding it down.
- Remove foil.
- Close the battery cover by sliding it up until you click the latches.

CONTROL MODES

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

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

SHORT press of control button 
(shorter than 0.5 sec.) causes the 
action to reach end position.

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

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

LONG press of control button 
(longer than 0.5 sec.) causes the 
action until releasing the button.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Pressing STOP button stops the 
action. 

Pressing STOP button stops the 
action. 
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Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 4
STEROWANIE URZĄDZENIEM

OPIS MENU PILOTA REMOTE CONTROL MENU DESCRIPTION

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu. Back to previous screen. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

DEVICE CONTROL

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

Controlling devices using the ZRH12 remote control consists in 
controlling selected group of devices. If you want to control devices 
independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.

Stop the action using 
STOP button. 

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.

The ZRH12 remote control is equipped with a hidden screen located under 
the front of the housing. This makes it easy to find the function that you 
are interested in. Abbreviations displayed on the screen are described 
below.   

HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

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

QUICK START / ADDING DEVICE (QUICK START) - 
Adding devices both to network and group. 

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / ADDING DEVICES TO GROUP. 

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / ADDING DEVICES TO NETWORK.

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

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.
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usuwa z niego informacje o urządzeniach i sieci.

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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COPY GROUP / KOPIOWANIE GRUPY - Kopiuje grupy do innych 
pilotów w tej samej sieci.

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu. Back to previous screen. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

DEVICE CONTROL

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

Controlling devices using the ZRH12 remote control consists in 
controlling selected group of devices. If you want to control devices 
independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.

Stop the action using 
STOP button. 

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.

The ZRH12 remote control is equipped with a hidden screen located under 
the front of the housing. This makes it easy to find the function that you 
are interested in. Abbreviations displayed on the screen are described 
below.   

HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

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

QUICK START / ADDING DEVICE (QUICK START) - 
Adding devices both to network and group. 

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / ADDING DEVICES TO GROUP. 

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / ADDING DEVICES TO NETWORK.

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

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu. Back to previous screen. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

DEVICE CONTROL

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

Controlling devices using the ZRH12 remote control consists in 
controlling selected group of devices. If you want to control devices 
independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.

Stop the action using 
STOP button. 

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.

The ZRH12 remote control is equipped with a hidden screen located under 
the front of the housing. This makes it easy to find the function that you 
are interested in. Abbreviations displayed on the screen are described 
below.   

HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

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

QUICK START / ADDING DEVICE (QUICK START) - 
Adding devices both to network and group. 

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / ADDING DEVICES TO GROUP. 

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / ADDING DEVICES TO NETWORK.

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

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu. Back to previous screen. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

DEVICE CONTROL

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

Controlling devices using the ZRH12 remote control consists in 
controlling selected group of devices. If you want to control devices 
independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.

Stop the action using 
STOP button. 

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.

The ZRH12 remote control is equipped with a hidden screen located under 
the front of the housing. This makes it easy to find the function that you 
are interested in. Abbreviations displayed on the screen are described 
below.   

HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

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

QUICK START / ADDING DEVICE (QUICK START) - 
Adding devices both to network and group. 

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / ADDING DEVICES TO GROUP. 

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / ADDING DEVICES TO NETWORK.

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

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu. Back to previous screen. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

DEVICE CONTROL

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

Controlling devices using the ZRH12 remote control consists in 
controlling selected group of devices. If you want to control devices 
independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.

Stop the action using 
STOP button. 

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.

The ZRH12 remote control is equipped with a hidden screen located under 
the front of the housing. This makes it easy to find the function that you 
are interested in. Abbreviations displayed on the screen are described 
below.   

HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

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

QUICK START / ADDING DEVICE (QUICK START) - 
Adding devices both to network and group. 

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / ADDING DEVICES TO GROUP. 

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / ADDING DEVICES TO NETWORK.

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

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu. Back to previous screen. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

DEVICE CONTROL

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

Controlling devices using the ZRH12 remote control consists in 
controlling selected group of devices. If you want to control devices 
independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.

Stop the action using 
STOP button. 

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.

The ZRH12 remote control is equipped with a hidden screen located under 
the front of the housing. This makes it easy to find the function that you 
are interested in. Abbreviations displayed on the screen are described 
below.   

HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

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

QUICK START / ADDING DEVICE (QUICK START) - 
Adding devices both to network and group. 

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / ADDING DEVICES TO GROUP. 

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / ADDING DEVICES TO NETWORK.

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

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu. Back to previous screen. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

DEVICE CONTROL

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

Controlling devices using the ZRH12 remote control consists in 
controlling selected group of devices. If you want to control devices 
independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.

Stop the action using 
STOP button. 

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.

The ZRH12 remote control is equipped with a hidden screen located under 
the front of the housing. This makes it easy to find the function that you 
are interested in. Abbreviations displayed on the screen are described 
below.   

HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

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

QUICK START / ADDING DEVICE (QUICK START) - 
Adding devices both to network and group. 

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / ADDING DEVICES TO GROUP. 

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / ADDING DEVICES TO NETWORK.

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

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu. Back to previous screen. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

DEVICE CONTROL

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

Controlling devices using the ZRH12 remote control consists in 
controlling selected group of devices. If you want to control devices 
independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.

Stop the action using 
STOP button. 

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.

The ZRH12 remote control is equipped with a hidden screen located under 
the front of the housing. This makes it easy to find the function that you 
are interested in. Abbreviations displayed on the screen are described 
below.   

HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

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

QUICK START / ADDING DEVICE (QUICK START) - 
Adding devices both to network and group. 

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / ADDING DEVICES TO GROUP. 

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / ADDING DEVICES TO NETWORK.

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

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu. Back to previous screen. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

DEVICE CONTROL

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

Controlling devices using the ZRH12 remote control consists in 
controlling selected group of devices. If you want to control devices 
independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.

Stop the action using 
STOP button. 

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.

The ZRH12 remote control is equipped with a hidden screen located under 
the front of the housing. This makes it easy to find the function that you 
are interested in. Abbreviations displayed on the screen are described 
below.   

HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

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

QUICK START / ADDING DEVICE (QUICK START) - 
Adding devices both to network and group. 

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / ADDING DEVICES TO GROUP. 

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / ADDING DEVICES TO NETWORK.

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

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu. Back to previous screen. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

DEVICE CONTROL

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

Controlling devices using the ZRH12 remote control consists in 
controlling selected group of devices. If you want to control devices 
independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.

Stop the action using 
STOP button. 

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.

The ZRH12 remote control is equipped with a hidden screen located under 
the front of the housing. This makes it easy to find the function that you 
are interested in. Abbreviations displayed on the screen are described 
below.   

HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

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

QUICK START / ADDING DEVICE (QUICK START) - 
Adding devices both to network and group. 

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / ADDING DEVICES TO GROUP. 

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / ADDING DEVICES TO NETWORK.

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

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu. Back to previous screen. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

DEVICE CONTROL

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

Controlling devices using the ZRH12 remote control consists in 
controlling selected group of devices. If you want to control devices 
independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.

Stop the action using 
STOP button. 

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.

The ZRH12 remote control is equipped with a hidden screen located under 
the front of the housing. This makes it easy to find the function that you 
are interested in. Abbreviations displayed on the screen are described 
below.   

HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

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

QUICK START / ADDING DEVICE (QUICK START) - 
Adding devices both to network and group. 

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / ADDING DEVICES TO GROUP. 

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / ADDING DEVICES TO NETWORK.

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

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu. Back to previous screen. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

DEVICE CONTROL

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

Controlling devices using the ZRH12 remote control consists in 
controlling selected group of devices. If you want to control devices 
independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.

Stop the action using 
STOP button. 

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.

The ZRH12 remote control is equipped with a hidden screen located under 
the front of the housing. This makes it easy to find the function that you 
are interested in. Abbreviations displayed on the screen are described 
below.   

HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

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

QUICK START / ADDING DEVICE (QUICK START) - 
Adding devices both to network and group. 

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / ADDING DEVICES TO GROUP. 

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / ADDING DEVICES TO NETWORK.

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

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu. Back to previous screen. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

DEVICE CONTROL

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

Controlling devices using the ZRH12 remote control consists in 
controlling selected group of devices. If you want to control devices 
independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.

Stop the action using 
STOP button. 

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.

The ZRH12 remote control is equipped with a hidden screen located under 
the front of the housing. This makes it easy to find the function that you 
are interested in. Abbreviations displayed on the screen are described 
below.   

HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

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

QUICK START / ADDING DEVICE (QUICK START) - 
Adding devices both to network and group. 

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / ADDING DEVICES TO GROUP. 

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / ADDING DEVICES TO NETWORK.

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

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network.
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PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + GÓRA HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

Powrót do poprzedniego ekranu.

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ

PRZYTRZYMANIE 3 SEKUNDY PRZYCISKU STOP + DÓŁ HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

DELETE NODE / USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY.

DELETE GROUP / USUWANIE GRUPY - Usuwa całą wybraną grupę.

Powrót do poprzedniego ekranu. Back to previous screen. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

DEVICE CONTROL

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

Controlling devices using the ZRH12 remote control consists in 
controlling selected group of devices. If you want to control devices 
independently, they must be assigned to separate groups.

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ 
steruj urządzeniem lub 
urządzeniami.

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Using LEFT / RIGHT 
buttons select group which 
you want to control (only 
active groups).

Using UP / DOWN 
buttons control device or 
devices.

Stop the action using 
STOP button. 

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.

The ZRH12 remote control is equipped with a hidden screen located under 
the front of the housing. This makes it easy to find the function that you 
are interested in. Abbreviations displayed on the screen are described 
below.   

HOLDING STOP + UP BUTTON FOR 3 SECONDS

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

QUICK START / ADDING DEVICE (QUICK START) - 
Adding devices both to network and group. 

ASSOCIATE / DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY. ASSOCIATE / ADDING DEVICES TO GROUP. 

INCLUDE / DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI. INCLUDE / ADDING DEVICES TO NETWORK.

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

COPY GROUP – Copying groups to other remote controls in the same 
network.

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

ASSIGN A ROUTE / ASSOCIATING DEVICES – Control signal is sent 
between associated devices.

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

LISTENING MODE – It enables remote configuration of the remote 
control from another controller. 

Back to previous screen. 

HOLDING STOP + DOWN BUTTON FOR 3 SECONDS

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

LEARN MODE – It enables to add the ZRH12 remote control to the 
network as SECONDARY. 

DELETE NODE / REMOVING DEVICES FROM GROUP.

DELETE GROUP / REMOVING GROUP – It removes the entire 
selected group. 

EXCLUDE / USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. EXCLUDE / REMOVING DEVICE FROM NETWORK.

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

DEFAULT / RESETTING REMOTE CONTROL – It resets settings of 
the remote control and removes information about devices and network. 17
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PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada). Checking battery level (as far as the device has it). 

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru. Changing value of parameter. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGING PARAMETERS OF SOLAR DEVICE

BASIC PARAMETERS

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.

Hold STOP button for 3 seconds. The first set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Setting time after which the awning blind will work in semi-automatic and 
automatic mode within 3-10 minutes.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Setting insolation level of the awning  blind in semi-automatic and 
automatic mode within 1-99. 

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changing operation mode (10 – Manual), (A1 – 
Semi-automatic) or (A2 – Automatic).  

ADVANCED 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.

Hold STOP button for 6 seconds. The second set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Changing parameter / Checking value of parameter. 

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.

To change value of the parameter, first select CP parameter and then using 
UP/DOWN buttons select the option of changing value of Cd parameter. After 
selecting desired value accept using STOP button. 
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ZMIANA PARAMETRÓW URZĄDZENIA SOLARNEGO

PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada). Checking battery level (as far as the device has it). 

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru. Changing value of parameter. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGING PARAMETERS OF SOLAR DEVICE

BASIC PARAMETERS

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.

Hold STOP button for 3 seconds. The first set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Setting time after which the awning blind will work in semi-automatic and 
automatic mode within 3-10 minutes.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Setting insolation level of the awning  blind in semi-automatic and 
automatic mode within 1-99. 

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changing operation mode (10 – Manual), (A1 – 
Semi-automatic) or (A2 – Automatic).  

ADVANCED 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.

Hold STOP button for 6 seconds. The second set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Changing parameter / Checking value of parameter. 

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.

To change value of the parameter, first select CP parameter and then using 
UP/DOWN buttons select the option of changing value of Cd parameter. After 
selecting desired value accept using STOP button. 
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PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada). Checking battery level (as far as the device has it). 

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru. Changing value of parameter. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGING PARAMETERS OF SOLAR DEVICE

BASIC PARAMETERS

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.

Hold STOP button for 3 seconds. The first set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Setting time after which the awning blind will work in semi-automatic and 
automatic mode within 3-10 minutes.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Setting insolation level of the awning  blind in semi-automatic and 
automatic mode within 1-99. 

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changing operation mode (10 – Manual), (A1 – 
Semi-automatic) or (A2 – Automatic).  

ADVANCED 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.

Hold STOP button for 6 seconds. The second set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Changing parameter / Checking value of parameter. 

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.

To change value of the parameter, first select CP parameter and then using 
UP/DOWN buttons select the option of changing value of Cd parameter. After 
selecting desired value accept using STOP button. 
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ZMIANA PARAMETRÓW URZĄDZENIA SOLARNEGO

PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada). Checking battery level (as far as the device has it). 

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru. Changing value of parameter. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGING PARAMETERS OF SOLAR DEVICE

BASIC PARAMETERS

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.

Hold STOP button for 3 seconds. The first set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Setting time after which the awning blind will work in semi-automatic and 
automatic mode within 3-10 minutes.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Setting insolation level of the awning  blind in semi-automatic and 
automatic mode within 1-99. 

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changing operation mode (10 – Manual), (A1 – 
Semi-automatic) or (A2 – Automatic).  

ADVANCED 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.

Hold STOP button for 6 seconds. The second set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Changing parameter / Checking value of parameter. 

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.

To change value of the parameter, first select CP parameter and then using 
UP/DOWN buttons select the option of changing value of Cd parameter. After 
selecting desired value accept using STOP button. 
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ZMIANA PARAMETRÓW URZĄDZENIA SOLARNEGO

PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada). Checking battery level (as far as the device has it). 

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru. Changing value of parameter. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGING PARAMETERS OF SOLAR DEVICE

BASIC PARAMETERS

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.

Hold STOP button for 3 seconds. The first set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Setting time after which the awning blind will work in semi-automatic and 
automatic mode within 3-10 minutes.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Setting insolation level of the awning  blind in semi-automatic and 
automatic mode within 1-99. 

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changing operation mode (10 – Manual), (A1 – 
Semi-automatic) or (A2 – Automatic).  

ADVANCED 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.

Hold STOP button for 6 seconds. The second set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Changing parameter / Checking value of parameter. 

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.

To change value of the parameter, first select CP parameter and then using 
UP/DOWN buttons select the option of changing value of Cd parameter. After 
selecting desired value accept using STOP button. 
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PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada). Checking battery level (as far as the device has it). 

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru. Changing value of parameter. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGING PARAMETERS OF SOLAR DEVICE

BASIC PARAMETERS

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.

Hold STOP button for 3 seconds. The first set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Setting time after which the awning blind will work in semi-automatic and 
automatic mode within 3-10 minutes.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Setting insolation level of the awning  blind in semi-automatic and 
automatic mode within 1-99. 

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changing operation mode (10 – Manual), (A1 – 
Semi-automatic) or (A2 – Automatic).  

ADVANCED 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.

Hold STOP button for 6 seconds. The second set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Changing parameter / Checking value of parameter. 

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.

To change value of the parameter, first select CP parameter and then using 
UP/DOWN buttons select the option of changing value of Cd parameter. After 
selecting desired value accept using STOP button. 
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PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada). Checking battery level (as far as the device has it). 

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru. Changing value of parameter. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGING PARAMETERS OF SOLAR DEVICE

BASIC PARAMETERS

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.

Hold STOP button for 3 seconds. The first set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Setting time after which the awning blind will work in semi-automatic and 
automatic mode within 3-10 minutes.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Setting insolation level of the awning  blind in semi-automatic and 
automatic mode within 1-99. 

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changing operation mode (10 – Manual), (A1 – 
Semi-automatic) or (A2 – Automatic).  

ADVANCED 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.

Hold STOP button for 6 seconds. The second set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Changing parameter / Checking value of parameter. 

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.

To change value of the parameter, first select CP parameter and then using 
UP/DOWN buttons select the option of changing value of Cd parameter. After 
selecting desired value accept using STOP button. 
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PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada). Checking battery level (as far as the device has it). 

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru. Changing value of parameter. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGING PARAMETERS OF SOLAR DEVICE

BASIC PARAMETERS

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.

Hold STOP button for 3 seconds. The first set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Setting time after which the awning blind will work in semi-automatic and 
automatic mode within 3-10 minutes.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Setting insolation level of the awning  blind in semi-automatic and 
automatic mode within 1-99. 

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changing operation mode (10 – Manual), (A1 – 
Semi-automatic) or (A2 – Automatic).  

ADVANCED 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.

Hold STOP button for 6 seconds. The second set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Changing parameter / Checking value of parameter. 

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.

To change value of the parameter, first select CP parameter and then using 
UP/DOWN buttons select the option of changing value of Cd parameter. After 
selecting desired value accept using STOP button. 
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PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada). Checking battery level (as far as the device has it). 

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru. Changing value of parameter. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGING PARAMETERS OF SOLAR DEVICE

BASIC PARAMETERS

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.

Hold STOP button for 3 seconds. The first set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Setting time after which the awning blind will work in semi-automatic and 
automatic mode within 3-10 minutes.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Setting insolation level of the awning  blind in semi-automatic and 
automatic mode within 1-99. 

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changing operation mode (10 – Manual), (A1 – 
Semi-automatic) or (A2 – Automatic).  

ADVANCED 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.

Hold STOP button for 6 seconds. The second set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Changing parameter / Checking value of parameter. 

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.

To change value of the parameter, first select CP parameter and then using 
UP/DOWN buttons select the option of changing value of Cd parameter. After 
selecting desired value accept using STOP button. 
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGING PARAMETERS OF SOLAR DEVICE

BASIC PARAMETERS

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.

Hold STOP button for 3 seconds. The first set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Setting time after which the awning blind will work in semi-automatic and 
automatic mode within 3-10 minutes.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Setting insolation level of the awning  blind in semi-automatic and 
automatic mode within 1-99. 

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changing operation mode (10 – Manual), (A1 – 
Semi-automatic) or (A2 – Automatic).  

ADVANCED 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.

Hold STOP button for 6 seconds. The second set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Changing parameter / Checking value of parameter. 

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.

To change value of the parameter, first select CP parameter and then using 
UP/DOWN buttons select the option of changing value of Cd parameter. After 
selecting desired value accept using STOP button. 
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POLSKI ANGIELSKI

NC 896 17
ZMIANA PARAMETRÓW URZĄDZENIA SOLARNEGO

PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada). Checking battery level (as far as the device has it). 

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru. Changing value of parameter. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGING PARAMETERS OF SOLAR DEVICE

BASIC PARAMETERS

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.

Hold STOP button for 3 seconds. The first set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Setting time after which the awning blind will work in semi-automatic and 
automatic mode within 3-10 minutes.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Setting insolation level of the awning  blind in semi-automatic and 
automatic mode within 1-99. 

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changing operation mode (10 – Manual), (A1 – 
Semi-automatic) or (A2 – Automatic).  

ADVANCED 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.

Hold STOP button for 6 seconds. The second set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Changing parameter / Checking value of parameter. 

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.

To change value of the parameter, first select CP parameter and then using 
UP/DOWN buttons select the option of changing value of Cd parameter. After 
selecting desired value accept using STOP button. 
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ZMIANA PARAMETRÓW URZĄDZENIA SOLARNEGO

PARAMETRY PODSTAWOWE

PARAMETRY ZAAWANSOWANE

Zapytanie o poziom baterii (o ile urządzenie ją posiada). Checking battery level (as far as the device has it). 

Zmiana parametru / Zapytanie o wartość parametru.

Zmiana wartości parametru. Changing value of parameter. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

CHANGING PARAMETERS OF SOLAR DEVICE

BASIC PARAMETERS

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.

Hold STOP button for 3 seconds. The first set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Ustawienie czasu, po jakim markiza zadziała w trybie półautomatycznym i 
automatycznym w zakresie 3-10 min.

Setting time after which the awning blind will work in semi-automatic and 
automatic mode within 3-10 minutes.

Ustawienie czułości nasłonecznienia markizy w trybie półautomatycznym i 
automatycznym, w zakresie 1-99.

Setting insolation level of the awning  blind in semi-automatic and 
automatic mode within 1-99. 

Zmiana trybu pracy (A0 - Manualny), (A1 - 
Półautomatyczny) lub (A2 - Automatyczny).

Changing operation mode (10 – Manual), (A1 – 
Semi-automatic) or (A2 – Automatic).  

ADVANCED 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.

Hold STOP button for 6 seconds. The second set of parameters will appear. Using 
UP/DOWN button select the parameter, enter using STOP button, using 
LEFT/RIGHT buttons change values of the parameter.  

Changing parameter / Checking value of parameter. 

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.

To change value of the parameter, first select CP parameter and then using 
UP/DOWN buttons select the option of changing value of Cd parameter. After 
selecting desired value accept using STOP button. 
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DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START)

Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

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

ADD DEVICE (QUICK START)

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

This function allows you to add the device to the Z-Wave network, while 
assigning it to selected group.

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

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

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

Programming mode is reached by pressing programming button on 
the device being added / removed. FAKRO products have 
programming buttons marked with “P” letter. 

Programming mode is reached by pressing programming button on 
the device being added / removed. FAKRO products have 
programming buttons marked with “P” letter. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 1 
or 2. 

Arkusz5

Strona 5

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 5
DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START)

Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

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

ADD DEVICE (QUICK START)

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

This function allows you to add the device to the Z-Wave network, while 
assigning it to selected group.

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

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

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

Programming mode is reached by pressing programming button on 
the device being added / removed. FAKRO products have 
programming buttons marked with “P” letter. 

Programming mode is reached by pressing programming button on 
the device being added / removed. FAKRO products have 
programming buttons marked with “P” letter. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 1 
or 2. 
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DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START)

Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

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

ADD DEVICE (QUICK START)

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

This function allows you to add the device to the Z-Wave network, while 
assigning it to selected group.

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

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

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

Programming mode is reached by pressing programming button on 
the device being added / removed. FAKRO products have 
programming buttons marked with “P” letter. 

Programming mode is reached by pressing programming button on 
the device being added / removed. FAKRO products have 
programming buttons marked with “P” letter. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 1 
or 2. 
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DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START)

Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

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

ADD DEVICE (QUICK START)

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

This function allows you to add the device to the Z-Wave network, while 
assigning it to selected group.

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

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

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

Programming mode is reached by pressing programming button on 
the device being added / removed. FAKRO products have 
programming buttons marked with “P” letter. 

Programming mode is reached by pressing programming button on 
the device being added / removed. FAKRO products have 
programming buttons marked with “P” letter. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 1 
or 2. 
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DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START)

Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

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

ADD DEVICE (QUICK START)

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

This function allows you to add the device to the Z-Wave network, while 
assigning it to selected group.

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

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

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

Programming mode is reached by pressing programming button on 
the device being added / removed. FAKRO products have 
programming buttons marked with “P” letter. 

Programming mode is reached by pressing programming button on 
the device being added / removed. FAKRO products have 
programming buttons marked with “P” letter. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 1 
or 2. 
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DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START)

Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

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

ADD DEVICE (QUICK START)

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

This function allows you to add the device to the Z-Wave network, while 
assigning it to selected group.

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

Przyciskami GÓRA /DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

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

Programming mode is reached by pressing programming button on 
the device being added / removed. FAKRO products have 
programming buttons marked with “P” letter. 

Programming mode is reached by pressing programming button on 
the device being added / removed. FAKRO products have 
programming buttons marked with “P” letter. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 1 
or 2. 
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MONTAŻ UCHWYTU PILOTA REMOTE CONTROL HOLDER INSTALLATION

INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania. No reach, programming button not pressed. 

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu. Exit menu automatically. 

Przerwanie procedury (przyciskiem stop). Stop procedure (using stop button). 

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna. Group to which the device is to be added is full. 

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 – Programming mode Programming mode is reached by pressing programming 
button on the device being added / removed. FAKRO 
products have programming buttons marked with ”P” 
letter. 

*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 – Transfer mode Function available only in remote controls with the 
possibility allowing for remote transfer of changes in 
settings in the remote control with listening mode 
function. Each remote control of this type can have a 
separate name of this function.

INFORMATION CODES

Low remote control battery level. 

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

The battery level cannot be checked if more than one device is in the 
group. The device does not have batteries. 

Group is empty. 

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.

WARNING STATUS: low battery level. After pressing any button, that is 
after waking up the remote control, the symbol lights for 2 seconds. The 
device can still be controlled.

CRITICAL STATUS: critically low battery level. The symbol lights for 2 
seconds. In addition, red backlight flashes quickly for 2 seconds. The 
device cannot be controlled. 
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania. No reach, programming button not pressed. 

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu. Exit menu automatically. 

Przerwanie procedury (przyciskiem stop). Stop procedure (using stop button). 

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna. Group to which the device is to be added is full. 

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 – Programming mode Programming mode is reached by pressing programming 
button on the device being added / removed. FAKRO 
products have programming buttons marked with ”P” 
letter. 

*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 – Transfer mode Function available only in remote controls with the 
possibility allowing for remote transfer of changes in 
settings in the remote control with listening mode 
function. Each remote control of this type can have a 
separate name of this function.

INFORMATION CODES

Low remote control battery level. 

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

The battery level cannot be checked if more than one device is in the 
group. The device does not have batteries. 

Group is empty. 

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.

WARNING STATUS: low battery level. After pressing any button, that is 
after waking up the remote control, the symbol lights for 2 seconds. The 
device can still be controlled.

CRITICAL STATUS: critically low battery level. The symbol lights for 2 
seconds. In addition, red backlight flashes quickly for 2 seconds. The 
device cannot be controlled. 
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania. No reach, programming button not pressed. 

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu. Exit menu automatically. 

Przerwanie procedury (przyciskiem stop). Stop procedure (using stop button). 

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna. Group to which the device is to be added is full. 

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 – Programming mode Programming mode is reached by pressing programming 
button on the device being added / removed. FAKRO 
products have programming buttons marked with ”P” 
letter. 

*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 – Transfer mode Function available only in remote controls with the 
possibility allowing for remote transfer of changes in 
settings in the remote control with listening mode 
function. Each remote control of this type can have a 
separate name of this function.

INFORMATION CODES

Low remote control battery level. 

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

The battery level cannot be checked if more than one device is in the 
group. The device does not have batteries. 

Group is empty. 

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.

WARNING STATUS: low battery level. After pressing any button, that is 
after waking up the remote control, the symbol lights for 2 seconds. The 
device can still be controlled.

CRITICAL STATUS: critically low battery level. The symbol lights for 2 
seconds. In addition, red backlight flashes quickly for 2 seconds. The 
device cannot be controlled. 
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania. No reach, programming button not pressed. 

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu. Exit menu automatically. 

Przerwanie procedury (przyciskiem stop). Stop procedure (using stop button). 

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna. Group to which the device is to be added is full. 

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 – Programming mode Programming mode is reached by pressing programming 
button on the device being added / removed. FAKRO 
products have programming buttons marked with ”P” 
letter. 

*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 – Transfer mode Function available only in remote controls with the 
possibility allowing for remote transfer of changes in 
settings in the remote control with listening mode 
function. Each remote control of this type can have a 
separate name of this function.

INFORMATION CODES

Low remote control battery level. 

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

The battery level cannot be checked if more than one device is in the 
group. The device does not have batteries. 

Group is empty. 

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.

WARNING STATUS: low battery level. After pressing any button, that is 
after waking up the remote control, the symbol lights for 2 seconds. The 
device can still be controlled.

CRITICAL STATUS: critically low battery level. The symbol lights for 2 
seconds. In addition, red backlight flashes quickly for 2 seconds. The 
device cannot be controlled. 
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania. No reach, programming button not pressed. 

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu. Exit menu automatically. 

Przerwanie procedury (przyciskiem stop). Stop procedure (using stop button). 

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna. Group to which the device is to be added is full. 

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 – Programming mode Programming mode is reached by pressing programming 
button on the device being added / removed. FAKRO 
products have programming buttons marked with ”P” 
letter. 

*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 – Transfer mode Function available only in remote controls with the 
possibility allowing for remote transfer of changes in 
settings in the remote control with listening mode 
function. Each remote control of this type can have a 
separate name of this function.

INFORMATION CODES

Low remote control battery level. 

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

The battery level cannot be checked if more than one device is in the 
group. The device does not have batteries. 

Group is empty. 

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.

WARNING STATUS: low battery level. After pressing any button, that is 
after waking up the remote control, the symbol lights for 2 seconds. The 
device can still be controlled.

CRITICAL STATUS: critically low battery level. The symbol lights for 2 
seconds. In addition, red backlight flashes quickly for 2 seconds. The 
device cannot be controlled. 
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania. No reach, programming button not pressed. 

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu. Exit menu automatically. 

Przerwanie procedury (przyciskiem stop). Stop procedure (using stop button). 

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna. Group to which the device is to be added is full. 

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 – Programming mode Programming mode is reached by pressing programming 
button on the device being added / removed. FAKRO 
products have programming buttons marked with ”P” 
letter. 

*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 – Transfer mode Function available only in remote controls with the 
possibility allowing for remote transfer of changes in 
settings in the remote control with listening mode 
function. Each remote control of this type can have a 
separate name of this function.

INFORMATION CODES

Low remote control battery level. 

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

The battery level cannot be checked if more than one device is in the 
group. The device does not have batteries. 

Group is empty. 

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.

WARNING STATUS: low battery level. After pressing any button, that is 
after waking up the remote control, the symbol lights for 2 seconds. The 
device can still be controlled.

CRITICAL STATUS: critically low battery level. The symbol lights for 2 
seconds. In addition, red backlight flashes quickly for 2 seconds. The 
device cannot be controlled. 
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania. No reach, programming button not pressed. 

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu. Exit menu automatically. 

Przerwanie procedury (przyciskiem stop). Stop procedure (using stop button). 

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna. Group to which the device is to be added is full. 

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 – Programming mode Programming mode is reached by pressing programming 
button on the device being added / removed. FAKRO 
products have programming buttons marked with ”P” 
letter. 

*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 – Transfer mode Function available only in remote controls with the 
possibility allowing for remote transfer of changes in 
settings in the remote control with listening mode 
function. Each remote control of this type can have a 
separate name of this function.

INFORMATION CODES

Low remote control battery level. 

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

The battery level cannot be checked if more than one device is in the 
group. The device does not have batteries. 

Group is empty. 

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.

WARNING STATUS: low battery level. After pressing any button, that is 
after waking up the remote control, the symbol lights for 2 seconds. The 
device can still be controlled.

CRITICAL STATUS: critically low battery level. The symbol lights for 2 
seconds. In addition, red backlight flashes quickly for 2 seconds. The 
device cannot be controlled. 
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania. No reach, programming button not pressed. 

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu. Exit menu automatically. 

Przerwanie procedury (przyciskiem stop). Stop procedure (using stop button). 

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna. Group to which the device is to be added is full. 

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 – Programming mode Programming mode is reached by pressing programming 
button on the device being added / removed. FAKRO 
products have programming buttons marked with ”P” 
letter. 

*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 – Transfer mode Function available only in remote controls with the 
possibility allowing for remote transfer of changes in 
settings in the remote control with listening mode 
function. Each remote control of this type can have a 
separate name of this function.

INFORMATION CODES

Low remote control battery level. 

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

The battery level cannot be checked if more than one device is in the 
group. The device does not have batteries. 

Group is empty. 

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.

WARNING STATUS: low battery level. After pressing any button, that is 
after waking up the remote control, the symbol lights for 2 seconds. The 
device can still be controlled.

CRITICAL STATUS: critically low battery level. The symbol lights for 2 
seconds. In addition, red backlight flashes quickly for 2 seconds. The 
device cannot be controlled. 

Arkusz16

Strona 16

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 16
MONTAŻ UCHWYTU PILOTA REMOTE CONTROL HOLDER INSTALLATION

INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania. No reach, programming button not pressed. 

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu. Exit menu automatically. 

Przerwanie procedury (przyciskiem stop). Stop procedure (using stop button). 

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna. Group to which the device is to be added is full. 

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 – Programming mode Programming mode is reached by pressing programming 
button on the device being added / removed. FAKRO 
products have programming buttons marked with ”P” 
letter. 

*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 – Transfer mode Function available only in remote controls with the 
possibility allowing for remote transfer of changes in 
settings in the remote control with listening mode 
function. Each remote control of this type can have a 
separate name of this function.

INFORMATION CODES

Low remote control battery level. 

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

The battery level cannot be checked if more than one device is in the 
group. The device does not have batteries. 

Group is empty. 

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.

WARNING STATUS: low battery level. After pressing any button, that is 
after waking up the remote control, the symbol lights for 2 seconds. The 
device can still be controlled.

CRITICAL STATUS: critically low battery level. The symbol lights for 2 
seconds. In addition, red backlight flashes quickly for 2 seconds. The 
device cannot be controlled. 
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania. No reach, programming button not pressed. 

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu. Exit menu automatically. 

Przerwanie procedury (przyciskiem stop). Stop procedure (using stop button). 

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna. Group to which the device is to be added is full. 

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 – Programming mode Programming mode is reached by pressing programming 
button on the device being added / removed. FAKRO 
products have programming buttons marked with ”P” 
letter. 

*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 – Transfer mode Function available only in remote controls with the 
possibility allowing for remote transfer of changes in 
settings in the remote control with listening mode 
function. Each remote control of this type can have a 
separate name of this function.

INFORMATION CODES

Low remote control battery level. 

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

The battery level cannot be checked if more than one device is in the 
group. The device does not have batteries. 

Group is empty. 

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.

WARNING STATUS: low battery level. After pressing any button, that is 
after waking up the remote control, the symbol lights for 2 seconds. The 
device can still be controlled.

CRITICAL STATUS: critically low battery level. The symbol lights for 2 
seconds. In addition, red backlight flashes quickly for 2 seconds. The 
device cannot be controlled. 
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MONTAŻ UCHWYTU PILOTA REMOTE CONTROL HOLDER INSTALLATION

INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania. No reach, programming button not pressed. 

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu. Exit menu automatically. 

Przerwanie procedury (przyciskiem stop). Stop procedure (using stop button). 

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna. Group to which the device is to be added is full. 

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 – Programming mode Programming mode is reached by pressing programming 
button on the device being added / removed. FAKRO 
products have programming buttons marked with ”P” 
letter. 

*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 – Transfer mode Function available only in remote controls with the 
possibility allowing for remote transfer of changes in 
settings in the remote control with listening mode 
function. Each remote control of this type can have a 
separate name of this function.

INFORMATION CODES

Low remote control battery level. 

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

The battery level cannot be checked if more than one device is in the 
group. The device does not have batteries. 

Group is empty. 

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.

WARNING STATUS: low battery level. After pressing any button, that is 
after waking up the remote control, the symbol lights for 2 seconds. The 
device can still be controlled.

CRITICAL STATUS: critically low battery level. The symbol lights for 2 
seconds. In addition, red backlight flashes quickly for 2 seconds. The 
device cannot be controlled. 
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania. No reach, programming button not pressed. 

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu. Exit menu automatically. 

Przerwanie procedury (przyciskiem stop). Stop procedure (using stop button). 

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna. Group to which the device is to be added is full. 

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 – Programming mode Programming mode is reached by pressing programming 
button on the device being added / removed. FAKRO 
products have programming buttons marked with ”P” 
letter. 

*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 – Transfer mode Function available only in remote controls with the 
possibility allowing for remote transfer of changes in 
settings in the remote control with listening mode 
function. Each remote control of this type can have a 
separate name of this function.

INFORMATION CODES

Low remote control battery level. 

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

The battery level cannot be checked if more than one device is in the 
group. The device does not have batteries. 

Group is empty. 

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.

WARNING STATUS: low battery level. After pressing any button, that is 
after waking up the remote control, the symbol lights for 2 seconds. The 
device can still be controlled.

CRITICAL STATUS: critically low battery level. The symbol lights for 2 
seconds. In addition, red backlight flashes quickly for 2 seconds. The 
device cannot be controlled. 
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

KODY INFORMACYJNE

Brak zasięgu, brak wciśnięcia przycisku programowania. No reach, programming button not pressed. 

Niski poziom baterii pilota.

Automatyczne wyjście z menu. Exit menu automatically. 

Przerwanie procedury (przyciskiem stop). Stop procedure (using stop button). 

Grupa, do której chcemy dodać urządzenie jest pełna. Group to which the device is to be added is full. 

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 – Programming mode Programming mode is reached by pressing programming 
button on the device being added / removed. FAKRO 
products have programming buttons marked with ”P” 
letter. 

*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 – Transfer mode Function available only in remote controls with the 
possibility allowing for remote transfer of changes in 
settings in the remote control with listening mode 
function. Each remote control of this type can have a 
separate name of this function.

INFORMATION CODES

Low remote control battery level. 

Nie można sprawdzić poziomu baterii, jeżeli w grupie jest więcej niż
jedno urządzenie. Urządzenie nie posiada baterii.

The battery level cannot be checked if more than one device is in the 
group. The device does not have batteries. 

Group is empty. 

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.

WARNING STATUS: low battery level. After pressing any button, that is 
after waking up the remote control, the symbol lights for 2 seconds. The 
device can still be controlled.

CRITICAL STATUS: critically low battery level. The symbol lights for 2 
seconds. In addition, red backlight flashes quickly for 2 seconds. The 
device cannot be controlled. 
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Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 
7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać
również kolejne piloty podrzędne.

This function allows you to add devices to the network without adding 
them to group. Once this procedure is completed, add devices to group 
(page 7). Using ADD DEVICES TO NETWORK you can also another 
secondary remote controls. 

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

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*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.

If instead of the device you add another remote control, run ASSIGN REMOTE 
CONTROL AS SECONDARY. The ZRH12 remote control – page 12. Remote 
control of other type – see its user manual.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
1.
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DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI ADD DEVICE TO NETWORK

Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 
7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać
również kolejne piloty podrzędne.

This function allows you to add devices to the network without adding 
them to group. Once this procedure is completed, add devices to group 
(page 7). Using ADD DEVICES TO NETWORK you can also another 
secondary remote controls. 

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

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*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.

If instead of the device you add another remote control, run ASSIGN REMOTE 
CONTROL AS SECONDARY. The ZRH12 remote control – page 12. Remote 
control of other type – see its user manual.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
1.
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Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 
7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać
również kolejne piloty podrzędne.

This function allows you to add devices to the network without adding 
them to group. Once this procedure is completed, add devices to group 
(page 7). Using ADD DEVICES TO NETWORK you can also another 
secondary remote controls. 

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

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*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.

If instead of the device you add another remote control, run ASSIGN REMOTE 
CONTROL AS SECONDARY. The ZRH12 remote control – page 12. Remote 
control of other type – see its user manual.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
1.
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2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
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4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
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7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać
również kolejne piloty podrzędne.

This function allows you to add devices to the network without adding 
them to group. Once this procedure is completed, add devices to group 
(page 7). Using ADD DEVICES TO NETWORK you can also another 
secondary remote controls. 

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

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*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.

If instead of the device you add another remote control, run ASSIGN REMOTE 
CONTROL AS SECONDARY. The ZRH12 remote control – page 12. Remote 
control of other type – see its user manual.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
1.
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Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 
7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać
również kolejne piloty podrzędne.

This function allows you to add devices to the network without adding 
them to group. Once this procedure is completed, add devices to group 
(page 7). Using ADD DEVICES TO NETWORK you can also another 
secondary remote controls. 

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

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*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.

If instead of the device you add another remote control, run ASSIGN REMOTE 
CONTROL AS SECONDARY. The ZRH12 remote control – page 12. Remote 
control of other type – see its user manual.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
1.
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Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 
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oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
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.

This function allows you to add devices to the network without adding 
them to group. Once this procedure is completed, add devices to group 
(page 7). Using ADD DEVICES TO NETWORK you can also another 
secondary remote controls. 

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

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*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.

If instead of the device you add another remote control, run ASSIGN REMOTE 
CONTROL AS SECONDARY. The ZRH12 remote control – page 12. Remote 
control of other type – see its user manual.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
1.
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Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenia do sieci bez dodawania ich do grupy. 

Po przeprowadzeniu tej operacji należy dodać urządzenia do grupy (strona 
7). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można dodawać
również kolejne piloty podrzędne.

This function allows you to add devices to the network without adding 
them to group. Once this procedure is completed, add devices to group 
(page 7). Using ADD DEVICES TO NETWORK you can also another 
secondary remote controls. 

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

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*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.

If instead of the device you add another remote control, run ASSIGN REMOTE 
CONTROL AS SECONDARY. The ZRH12 remote control – page 12. Remote 
control of other type – see its user manual.

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
1.
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Funkcja zaawansowana Advanced function 

Hold simultaneously STOP and UP buttons until you enter configuration mode.

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

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

The remote control entered into listening mode enables remote 
configuration from another controller, e.g. Gateway Z-Wave. Triggering 
transfer function*2 – page 16. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Accept using STOP button. 

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.

The remote control enters listening mode. Green LEDs flash sequentially, clockwise. 
The remote control remains in the listening mode for 30 seconds after the end of data 
transmission.
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Funkcja zaawansowana Advanced function 

Hold simultaneously STOP and UP buttons until you enter configuration mode.

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

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

The remote control entered into listening mode enables remote 
configuration from another controller, e.g. Gateway Z-Wave. Triggering 
transfer function*2 – page 16. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Accept using STOP button. 

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.

The remote control enters listening mode. Green LEDs flash sequentially, clockwise. 
The remote control remains in the listening mode for 30 seconds after the end of data 
transmission.
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Funkcja zaawansowana Advanced function 

Hold simultaneously STOP and UP buttons until you enter configuration mode.

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

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

The remote control entered into listening mode enables remote 
configuration from another controller, e.g. Gateway Z-Wave. Triggering 
transfer function*2 – page 16. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Accept using STOP button. 

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.

The remote control enters listening mode. Green LEDs flash sequentially, clockwise. 
The remote control remains in the listening mode for 30 seconds after the end of data 
transmission.
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Funkcja zaawansowana Advanced function 

Hold simultaneously STOP and UP buttons until you enter configuration mode.

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

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

The remote control entered into listening mode enables remote 
configuration from another controller, e.g. Gateway Z-Wave. Triggering 
transfer function*2 – page 16. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Accept using STOP button. 

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.

The remote control enters listening mode. Green LEDs flash sequentially, clockwise. 
The remote control remains in the listening mode for 30 seconds after the end of data 
transmission.

Arkusz15

Strona 15

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 15
TRYB NASŁUCHIWANIA LISTENING MODE

Funkcja zaawansowana Advanced function 

Hold simultaneously STOP and UP buttons until you enter configuration mode.

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

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

The remote control entered into listening mode enables remote 
configuration from another controller, e.g. Gateway Z-Wave. Triggering 
transfer function*2 – page 16. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Accept using STOP button. 

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.

The remote control enters listening mode. Green LEDs flash sequentially, clockwise. 
The remote control remains in the listening mode for 30 seconds after the end of data 
transmission.
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Funkcja zaawansowana Advanced function 

Hold simultaneously STOP and UP buttons until you enter configuration mode.

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

Pilot wprowadzony w stan nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację
z poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave. Wyzwolenie 
funkcji przekazywania*2 - strona 16.

The remote control entered into listening mode enables remote 
configuration from another controller, e.g. Gateway Z-Wave. Triggering 
transfer function*2 – page 16. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Accept using STOP button. 

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.

The remote control enters listening mode. Green LEDs flash sequentially, clockwise. 
The remote control remains in the listening mode for 30 seconds after the end of data 
transmission.
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Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

This function allows to add the device to up to 12 groups. Maximum 12 
devices can be added to each group. Only those devices can be added to 
the group which have already been added to the network. The group 
becomes active once the device is added to it. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
2.
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Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

This function allows to add the device to up to 12 groups. Maximum 12 
devices can be added to each group. Only those devices can be added to 
the group which have already been added to the network. The group 
becomes active once the device is added to it. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
2.
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Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

This function allows to add the device to up to 12 groups. Maximum 12 
devices can be added to each group. Only those devices can be added to 
the group which have already been added to the network. The group 
becomes active once the device is added to it. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
2.
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Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

This function allows to add the device to up to 12 groups. Maximum 12 
devices can be added to each group. Only those devices can be added to 
the group which have already been added to the network. The group 
becomes active once the device is added to it. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
2.
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Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

This function allows to add the device to up to 12 groups. Maximum 12 
devices can be added to each group. Only those devices can be added to 
the group which have already been added to the network. The group 
becomes active once the device is added to it. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
2.
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Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

This function allows to add the device to up to 12 groups. Maximum 12 
devices can be added to each group. Only those devices can be added to 
the group which have already been added to the network. The group 
becomes active once the device is added to it. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
2.
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Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. Zielone podświetlenie miga jednokrotnie. Procedure performed correctly. Green backlight flashes once. 

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

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

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

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).

PRIMARY REMOTE CONTROL RESET – It removes all information 
about the network, groups, etc. Controlling devices is possible only after 
all devices have been removed (page 11) and added again (page 5 or 6 and 
7).
SECONDARY REMOTE CONTROL RESET – It removes all 
information. Controlling devices is possible only after the remote control 
has been assigned to the network again (page 12) and devices have been 
added to groups (page 7). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Accept using STOP button. 
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Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. Zielone podświetlenie miga jednokrotnie. Procedure performed correctly. Green backlight flashes once. 

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

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

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

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).

PRIMARY REMOTE CONTROL RESET – It removes all information 
about the network, groups, etc. Controlling devices is possible only after 
all devices have been removed (page 11) and added again (page 5 or 6 and 
7).
SECONDARY REMOTE CONTROL RESET – It removes all 
information. Controlling devices is possible only after the remote control 
has been assigned to the network again (page 12) and devices have been 
added to groups (page 7). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Accept using STOP button. 
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Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. Zielone podświetlenie miga jednokrotnie. Procedure performed correctly. Green backlight flashes once. 

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

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

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

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).

PRIMARY REMOTE CONTROL RESET – It removes all information 
about the network, groups, etc. Controlling devices is possible only after 
all devices have been removed (page 11) and added again (page 5 or 6 and 
7).
SECONDARY REMOTE CONTROL RESET – It removes all 
information. Controlling devices is possible only after the remote control 
has been assigned to the network again (page 12) and devices have been 
added to groups (page 7). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Accept using STOP button. 
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RESETOWANIE PILOTA RESET REMOTE CONTROL

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. Zielone podświetlenie miga jednokrotnie. Procedure performed correctly. Green backlight flashes once. 

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

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

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

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).

PRIMARY REMOTE CONTROL RESET – It removes all information 
about the network, groups, etc. Controlling devices is possible only after 
all devices have been removed (page 11) and added again (page 5 or 6 and 
7).
SECONDARY REMOTE CONTROL RESET – It removes all 
information. Controlling devices is possible only after the remote control 
has been assigned to the network again (page 12) and devices have been 
added to groups (page 7). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Accept using STOP button. 



7

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 7
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ADD DEVICE TO GROUP

Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

This function allows to add the device to up to 12 groups. Maximum 12 
devices can be added to each group. Only those devices can be added to 
the group which have already been added to the network. The group 
becomes active once the device is added to it. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
2.

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 7
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ADD DEVICE TO GROUP

Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

This function allows to add the device to up to 12 groups. Maximum 12 
devices can be added to each group. Only those devices can be added to 
the group which have already been added to the network. The group 
becomes active once the device is added to it. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
2.
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Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 7
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ADD DEVICE TO GROUP

Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

This function allows to add the device to up to 12 groups. Maximum 12 
devices can be added to each group. Only those devices can be added to 
the group which have already been added to the network. The group 
becomes active once the device is added to it. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
2.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE
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DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ADD DEVICE TO GROUP

Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

This function allows to add the device to up to 12 groups. Maximum 12 
devices can be added to each group. Only those devices can be added to 
the group which have already been added to the network. The group 
becomes active once the device is added to it. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
2.
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Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE
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NC 896 7
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ADD DEVICE TO GROUP

Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

This function allows to add the device to up to 12 groups. Maximum 12 
devices can be added to each group. Only those devices can be added to 
the group which have already been added to the network. The group 
becomes active once the device is added to it. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
2.
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Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 7
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY ADD DEVICE TO GROUP

Hold simultaneously UP and STOP buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala dodać urządzenie do maksymalnie 12 grup. Do każdej z 

grup można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać
jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci. Grupa 
stanie się aktywna w momencie dodania do niej urządzenia.

This function allows to add the device to up to 12 groups. Maximum 12 
devices can be added to each group. Only those devices can be added to 
the group which have already been added to the network. The group 
becomes active once the device is added to it. 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

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

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group to which you want to assign the 
device (e.g. 1).  

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
added into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
2.

8
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE
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USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY REMOVE DEVICE FROM GROUP

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

This function allows to remove the device from the group without 
removing from the Z-Wave network. The device can be added again to the 
group of any remote control in the same network.

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

Using LEFT / RIGHT buttons select the group from which you want to remove the 
device (e.g. 1).

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Hold simultaneously STOP and DOWN 
buttons until you enter configuration 
mode.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
removed into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
3.
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USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY REMOVE DEVICE FROM GROUP

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

This function allows to remove the device from the group without 
removing from the Z-Wave network. The device can be added again to the 
group of any remote control in the same network.

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

Using LEFT / RIGHT buttons select the group from which you want to remove the 
device (e.g. 1).

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Hold simultaneously STOP and DOWN 
buttons until you enter configuration 
mode.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
removed into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
3.
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USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY REMOVE DEVICE FROM GROUP

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

This function allows to remove the device from the group without 
removing from the Z-Wave network. The device can be added again to the 
group of any remote control in the same network.

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

Using LEFT / RIGHT buttons select the group from which you want to remove the 
device (e.g. 1).

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Hold simultaneously STOP and DOWN 
buttons until you enter configuration 
mode.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
removed into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
3.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 8
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY REMOVE DEVICE FROM GROUP

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

This function allows to remove the device from the group without 
removing from the Z-Wave network. The device can be added again to the 
group of any remote control in the same network.

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

Using LEFT / RIGHT buttons select the group from which you want to remove the 
device (e.g. 1).

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Hold simultaneously STOP and DOWN 
buttons until you enter configuration 
mode.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
removed into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
3.
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USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY REMOVE DEVICE FROM GROUP

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

This function allows to remove the device from the group without 
removing from the Z-Wave network. The device can be added again to the 
group of any remote control in the same network.

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

Using LEFT / RIGHT buttons select the group from which you want to remove the 
device (e.g. 1).

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Hold simultaneously STOP and DOWN 
buttons until you enter configuration 
mode.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
removed into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
3.
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USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY REMOVE DEVICE FROM GROUP

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterFunkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-

Wave.  Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, 
znajdującego się w tej samej sieci.

This function allows to remove the device from the group without 
removing from the Z-Wave network. The device can be added again to the 
group of any remote control in the same network.

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

Using LEFT / RIGHT buttons select the group from which you want to remove the 
device (e.g. 1).

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Hold simultaneously STOP and DOWN 
buttons until you enter configuration 
mode.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
removed into programming mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

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

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
3.
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UWAGA !!!
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POWIĄZANIE URZĄDZEŃ ASSOCIATE DEVICES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać. *See manuals of devices that you want to associate.

STEROWANE STERUJĄCE CONTROLLING

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

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

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

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.

This function allows to configure devices that are in one Z-Wave network 
to have controlled device run another device. For example, a window with 
a rain sensor can send a signal to close other windows once the rain is 
detected. Please check in manuals of devices to be associated whether 
such function is available.   

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Hold simultaneously UP and STOP 
buttons until you enter configuration 
mode.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group for associating devices (e.g. 1). 

Accept using STOP button. 

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.

Within 99 seconds enter the device that is 
to be controlled by another device into 
programming mode*1.  

Within 99 seconds enter the device that is 
to to control another device into 
programming mode*1.  

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
7.

CONTROLLED
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POWIĄZANIE URZĄDZEŃ ASSOCIATE DEVICES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać. *See manuals of devices that you want to associate.

STEROWANE STERUJĄCE CONTROLLING

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

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

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

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.

This function allows to configure devices that are in one Z-Wave network 
to have controlled device run another device. For example, a window with 
a rain sensor can send a signal to close other windows once the rain is 
detected. Please check in manuals of devices to be associated whether 
such function is available.   

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Hold simultaneously UP and STOP 
buttons until you enter configuration 
mode.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group for associating devices (e.g. 1). 

Accept using STOP button. 

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.

Within 99 seconds enter the device that is 
to be controlled by another device into 
programming mode*1.  

Within 99 seconds enter the device that is 
to to control another device into 
programming mode*1.  

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
7.
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POWIĄZANIE URZĄDZEŃ ASSOCIATE DEVICES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać. *See manuals of devices that you want to associate.

STEROWANE STERUJĄCE CONTROLLING

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

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

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

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.

This function allows to configure devices that are in one Z-Wave network 
to have controlled device run another device. For example, a window with 
a rain sensor can send a signal to close other windows once the rain is 
detected. Please check in manuals of devices to be associated whether 
such function is available.   

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Hold simultaneously UP and STOP 
buttons until you enter configuration 
mode.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group for associating devices (e.g. 1). 

Accept using STOP button. 

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.

Within 99 seconds enter the device that is 
to be controlled by another device into 
programming mode*1.  

Within 99 seconds enter the device that is 
to to control another device into 
programming mode*1.  

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
7.
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POWIĄZANIE URZĄDZEŃ ASSOCIATE DEVICES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać. *See manuals of devices that you want to associate.

STEROWANE STERUJĄCE CONTROLLING

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

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

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

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.

This function allows to configure devices that are in one Z-Wave network 
to have controlled device run another device. For example, a window with 
a rain sensor can send a signal to close other windows once the rain is 
detected. Please check in manuals of devices to be associated whether 
such function is available.   

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Hold simultaneously UP and STOP 
buttons until you enter configuration 
mode.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group for associating devices (e.g. 1). 

Accept using STOP button. 

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.

Within 99 seconds enter the device that is 
to be controlled by another device into 
programming mode*1.  

Within 99 seconds enter the device that is 
to to control another device into 
programming mode*1.  

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
7.
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POWIĄZANIE URZĄDZEŃ ASSOCIATE DEVICES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać. *See manuals of devices that you want to associate.

STEROWANE STERUJĄCE CONTROLLING

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

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

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

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.

This function allows to configure devices that are in one Z-Wave network 
to have controlled device run another device. For example, a window with 
a rain sensor can send a signal to close other windows once the rain is 
detected. Please check in manuals of devices to be associated whether 
such function is available.   

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Hold simultaneously UP and STOP 
buttons until you enter configuration 
mode.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group for associating devices (e.g. 1). 

Accept using STOP button. 

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.

Within 99 seconds enter the device that is 
to be controlled by another device into 
programming mode*1.  

Within 99 seconds enter the device that is 
to to control another device into 
programming mode*1.  

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
7.

CONTROLLED

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ ASSOCIATE DEVICES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać. *See manuals of devices that you want to associate.

STEROWANE STERUJĄCE CONTROLLING

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

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

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

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.

This function allows to configure devices that are in one Z-Wave network 
to have controlled device run another device. For example, a window with 
a rain sensor can send a signal to close other windows once the rain is 
detected. Please check in manuals of devices to be associated whether 
such function is available.   

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Hold simultaneously UP and STOP 
buttons until you enter configuration 
mode.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group for associating devices (e.g. 1). 

Accept using STOP button. 

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.

Within 99 seconds enter the device that is 
to be controlled by another device into 
programming mode*1.  

Within 99 seconds enter the device that is 
to to control another device into 
programming mode*1.  

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
7.

CONTROLLED

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 13
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ ASSOCIATE DEVICES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

* Patrz do instrukcji urządzeń, które chcesz powiązać. *See manuals of devices that you want to associate.

STEROWANE STERUJĄCE CONTROLLING

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

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

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

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.

This function allows to configure devices that are in one Z-Wave network 
to have controlled device run another device. For example, a window with 
a rain sensor can send a signal to close other windows once the rain is 
detected. Please check in manuals of devices to be associated whether 
such function is available.   

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Hold simultaneously UP and STOP 
buttons until you enter configuration 
mode.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę powiązania urządzeń* (na przykład 
1).

Using LEFT / RIGHT buttons select 
group for associating devices (e.g. 1). 

Accept using STOP button. 

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.

Within 99 seconds enter the device that is 
to be controlled by another device into 
programming mode*1.  

Within 99 seconds enter the device that is 
to to control another device into 
programming mode*1.  

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 7.

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
7.

CONTROLLED



9

Arkusz9
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY REMOVE GROUP

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie. Procedure performed correctly. GREEN backlight flashes once. 

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

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

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

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).
This function allows to remove the entire group of devices. Device control 
is possible only after re-adding it to the group (page 7). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to remove (e.g. 
1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Accept using STOP button. Two cyclically moving lines will appear 
for a few seconds. 

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY REMOVE GROUP

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie. Procedure performed correctly. GREEN backlight flashes once. 

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

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

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

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).
This function allows to remove the entire group of devices. Device control 
is possible only after re-adding it to the group (page 7). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to remove (e.g. 
1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Accept using STOP button. Two cyclically moving lines will appear 
for a few seconds. 

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY REMOVE GROUP

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie. Procedure performed correctly. GREEN backlight flashes once. 

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

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

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

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).
This function allows to remove the entire group of devices. Device control 
is possible only after re-adding it to the group (page 7). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to remove (e.g. 
1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Accept using STOP button. Two cyclically moving lines will appear 
for a few seconds. 

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY REMOVE GROUP

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie. Procedure performed correctly. GREEN backlight flashes once. 

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

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

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

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).
This function allows to remove the entire group of devices. Device control 
is possible only after re-adding it to the group (page 7). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to remove (e.g. 
1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Accept using STOP button. Two cyclically moving lines will appear 
for a few seconds. 

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY REMOVE GROUP

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie. Procedure performed correctly. GREEN backlight flashes once. 

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

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

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

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).
This function allows to remove the entire group of devices. Device control 
is possible only after re-adding it to the group (page 7). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to remove (e.g. 
1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Accept using STOP button. Two cyclically moving lines will appear 
for a few seconds. 
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ASSIGN ZRH12 AS SECONDARY

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

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).

This function allows to assign the ZRH12 remote control to existing Z-
Wave network as SECONDARY. PRIMARY remote control in the same 
network can be of any type. Devices must be added to selected group of 
the remote control (page 7) in order to be controlled by PRIMARY remote 
control.   

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

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run on PRIMARY 
remote control ADD DEVICE TO 
NETWORK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

ZRH12 remote control – page 6
Remote control of other type – see its user manual. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedure performed correctly. GREEN 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
6.

SECONDARY

Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ASSIGN ZRH12 AS SECONDARY

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

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).

This function allows to assign the ZRH12 remote control to existing Z-
Wave network as SECONDARY. PRIMARY remote control in the same 
network can be of any type. Devices must be added to selected group of 
the remote control (page 7) in order to be controlled by PRIMARY remote 
control.   

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

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run on PRIMARY 
remote control ADD DEVICE TO 
NETWORK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

ZRH12 remote control – page 6
Remote control of other type – see its user manual. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedure performed correctly. GREEN 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
6.

SECONDARY
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PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ASSIGN ZRH12 AS SECONDARY

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

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).

This function allows to assign the ZRH12 remote control to existing Z-
Wave network as SECONDARY. PRIMARY remote control in the same 
network can be of any type. Devices must be added to selected group of 
the remote control (page 7) in order to be controlled by PRIMARY remote 
control.   

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

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run on PRIMARY 
remote control ADD DEVICE TO 
NETWORK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

ZRH12 remote control – page 6
Remote control of other type – see its user manual. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedure performed correctly. GREEN 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
6.

SECONDARY

Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ASSIGN ZRH12 AS SECONDARY

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

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).

This function allows to assign the ZRH12 remote control to existing Z-
Wave network as SECONDARY. PRIMARY remote control in the same 
network can be of any type. Devices must be added to selected group of 
the remote control (page 7) in order to be controlled by PRIMARY remote 
control.   

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

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run on PRIMARY 
remote control ADD DEVICE TO 
NETWORK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

ZRH12 remote control – page 6
Remote control of other type – see its user manual. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedure performed correctly. GREEN 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
6.

SECONDARY

Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ASSIGN ZRH12 AS SECONDARY

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

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).

This function allows to assign the ZRH12 remote control to existing Z-
Wave network as SECONDARY. PRIMARY remote control in the same 
network can be of any type. Devices must be added to selected group of 
the remote control (page 7) in order to be controlled by PRIMARY remote 
control.   

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

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run on PRIMARY 
remote control ADD DEVICE TO 
NETWORK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

ZRH12 remote control – page 6
Remote control of other type – see its user manual. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedure performed correctly. GREEN 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
6.

SECONDARY
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Strona 12

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ASSIGN ZRH12 AS SECONDARY

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

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).

This function allows to assign the ZRH12 remote control to existing Z-
Wave network as SECONDARY. PRIMARY remote control in the same 
network can be of any type. Devices must be added to selected group of 
the remote control (page 7) in order to be controlled by PRIMARY remote 
control.   

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

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run on PRIMARY 
remote control ADD DEVICE TO 
NETWORK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

ZRH12 remote control – page 6
Remote control of other type – see its user manual. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedure performed correctly. GREEN 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
6.

SECONDARY

Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ASSIGN ZRH12 AS SECONDARY

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

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).

This function allows to assign the ZRH12 remote control to existing Z-
Wave network as SECONDARY. PRIMARY remote control in the same 
network can be of any type. Devices must be added to selected group of 
the remote control (page 7) in order to be controlled by PRIMARY remote 
control.   

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

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run on PRIMARY 
remote control ADD DEVICE TO 
NETWORK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

ZRH12 remote control – page 6
Remote control of other type – see its user manual. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedure performed correctly. GREEN 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
6.

SECONDARY

Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ASSIGN ZRH12 AS SECONDARY

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

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).

This function allows to assign the ZRH12 remote control to existing Z-
Wave network as SECONDARY. PRIMARY remote control in the same 
network can be of any type. Devices must be added to selected group of 
the remote control (page 7) in order to be controlled by PRIMARY remote 
control.   

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

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run on PRIMARY 
remote control ADD DEVICE TO 
NETWORK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

ZRH12 remote control – page 6
Remote control of other type – see its user manual. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedure performed correctly. GREEN 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
6.

SECONDARY

Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ASSIGN ZRH12 AS SECONDARY

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

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).

This function allows to assign the ZRH12 remote control to existing Z-
Wave network as SECONDARY. PRIMARY remote control in the same 
network can be of any type. Devices must be added to selected group of 
the remote control (page 7) in order to be controlled by PRIMARY remote 
control.   

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

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run on PRIMARY 
remote control ADD DEVICE TO 
NETWORK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

ZRH12 remote control – page 6
Remote control of other type – see its user manual. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedure performed correctly. GREEN 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
6.
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Strona 12

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ASSIGN ZRH12 AS SECONDARY

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

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).

This function allows to assign the ZRH12 remote control to existing Z-
Wave network as SECONDARY. PRIMARY remote control in the same 
network can be of any type. Devices must be added to selected group of 
the remote control (page 7) in order to be controlled by PRIMARY remote 
control.   

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

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run on PRIMARY 
remote control ADD DEVICE TO 
NETWORK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

ZRH12 remote control – page 6
Remote control of other type – see its user manual. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedure performed correctly. GREEN 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
6.
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ASSIGN ZRH12 AS SECONDARY

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

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).

This function allows to assign the ZRH12 remote control to existing Z-
Wave network as SECONDARY. PRIMARY remote control in the same 
network can be of any type. Devices must be added to selected group of 
the remote control (page 7) in order to be controlled by PRIMARY remote 
control.   

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

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run on PRIMARY 
remote control ADD DEVICE TO 
NETWORK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

ZRH12 remote control – page 6
Remote control of other type – see its user manual. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedure performed correctly. GREEN 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
6.
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UWAGA !!!
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POLSKI ANGIELSKI

NC 896 12
PRZYPISANIE ZRH12 JAKO PODRZĘDNY ASSIGN ZRH12 AS SECONDARY

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

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).

This function allows to assign the ZRH12 remote control to existing Z-
Wave network as SECONDARY. PRIMARY remote control in the same 
network can be of any type. Devices must be added to selected group of 
the remote control (page 7) in order to be controlled by PRIMARY remote 
control.   

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

W ciągu 12 sekund uruchom na pilocie 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI*.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run on PRIMARY 
remote control ADD DEVICE TO 
NETWORK*.

Pilot ZRH12- strona 6
Pilot innego typu - patrz jego instrukcja.

ZRH12 remote control – page 6
Remote control of other type – see its user manual. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
ZIELONE podświetlenie miga 
jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
19, punkt 6.

Procedure performed correctly. GREEN 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 19, point 
6.

SECONDARY
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY REMOVE GROUP

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie. Procedure performed correctly. GREEN backlight flashes once. 

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

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

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

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).
This function allows to remove the entire group of devices. Device control 
is possible only after re-adding it to the group (page 7). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to remove (e.g. 
1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Accept using STOP button. Two cyclically moving lines will appear 
for a few seconds. 

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY REMOVE GROUP

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie. Procedure performed correctly. GREEN backlight flashes once. 

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

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

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

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).
This function allows to remove the entire group of devices. Device control 
is possible only after re-adding it to the group (page 7). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to remove (e.g. 
1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Accept using STOP button. Two cyclically moving lines will appear 
for a few seconds. 

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY REMOVE GROUP

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie. Procedure performed correctly. GREEN backlight flashes once. 

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

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

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

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).
This function allows to remove the entire group of devices. Device control 
is possible only after re-adding it to the group (page 7). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to remove (e.g. 
1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Accept using STOP button. Two cyclically moving lines will appear 
for a few seconds. 
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Strona 9

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY REMOVE GROUP

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie. Procedure performed correctly. GREEN backlight flashes once. 

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

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

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

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).
This function allows to remove the entire group of devices. Device control 
is possible only after re-adding it to the group (page 7). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to remove (e.g. 
1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Accept using STOP button. Two cyclically moving lines will appear 
for a few seconds. 
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Strona 9

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

NC 896 9
USUWANIE GRUPY REMOVE GROUP

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura. ZIELONE podświetlenie miga jednokrotnie. Procedure performed correctly. GREEN backlight flashes once. 

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

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

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

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).
This function allows to remove the entire group of devices. Device control 
is possible only after re-adding it to the group (page 7). 

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

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć (na przykład 
1).

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to remove (e.g. 
1).

Na kilka sekund pojawią się dwie, 
cyklicznie przemieszczające się kreski.

Accept using STOP button. Two cyclically moving lines will appear 
for a few seconds. 
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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.
This function allows to copy the entire group to another remote control in 
the same network. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

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

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to copy (e.g. 1).

Hold simultaneously UP and STOP 
buttons until you enter configuration 
mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select a 
target group.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run LISTENING 
MODE on the target remote control. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
4.
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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.
This function allows to copy the entire group to another remote control in 
the same network. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

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

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to copy (e.g. 1).

Hold simultaneously UP and STOP 
buttons until you enter configuration 
mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select a 
target group.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run LISTENING 
MODE on the target remote control. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
4.
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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.
This function allows to copy the entire group to another remote control in 
the same network. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

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

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to copy (e.g. 1).

Hold simultaneously UP and STOP 
buttons until you enter configuration 
mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select a 
target group.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run LISTENING 
MODE on the target remote control. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
4.
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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.
This function allows to copy the entire group to another remote control in 
the same network. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

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

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to copy (e.g. 1).

Hold simultaneously UP and STOP 
buttons until you enter configuration 
mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select a 
target group.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run LISTENING 
MODE on the target remote control. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
4.
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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.
This function allows to copy the entire group to another remote control in 
the same network. 

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz skopiować.

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

Using LEFT / RIGHT buttons select the 
group which you want to copy (e.g. 1).

Hold simultaneously UP and STOP 
buttons until you enter configuration 
mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz 
zaznaczoną pozycję.

Przyciskami LEWO / PRAWO wybierz 
docelową grupę.

Using UP / DOWN buttons select 
marked position. 

Using LEFT / RIGHT buttons select a 
target group.

W ciągu 12 sekund uruchom w pilocie 
docelowym TRYB NASŁUCHIWANIA.

Accept using STOP button. Within 12 seconds run LISTENING 
MODE on the target remote control. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 4.

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
4.
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USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI REMOVE DEVICE FROM NETWORK

Urządzenia można usuwać z sieci pilotami NADRZĘDNYMI.

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterDevices can be removed from the network using PRIMARY remote 

controls. 

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

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
removed/reset into programming 
mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 5.

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
5.
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USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI REMOVE DEVICE FROM NETWORK

Urządzenia można usuwać z sieci pilotami NADRZĘDNYMI.

Hold simultaneously STOP and DOWN buttons until you enter configuration mode.

Przyciskami GÓRA / DÓŁ wybierz zaznaczoną pozycję. Using UP / DOWN buttons select marked position. 

Zatwierdź przyciskiem STOP.

*1 - strona 16 *1 - page 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterDevices can be removed from the network using PRIMARY remote 

controls. 

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

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

Accept using STOP button. Within 12 seconds enter the device being 
removed/reset into programming 
mode*1. 

Prawidłowo wykonana procedura. 
Zielone podświetlenie miga jednokrotnie.

Błąd. Czerwone podświetlenie miga  3 
razy. Ponów procedurę lub patrz strona 
18, punkt 5.

Procedure performed correctly. Green 
backlight flashes once. 

Error. Red backlight flashes 3 times. 
Repeat procedure or see page 18, point 
5.
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