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ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI CZESKI

1

PL CZ

INSTRUKCJA ORYGINALNA

Pilot Z-Wave

ZRG3 ZRG3

PRZYGOTOWANIE PILOTA 3 3

STEROWANIE 3 3

DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) 4 4

DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI 5 5

DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY 6 6

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI 7 7

USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY 8 8

PRZYPISANIE ZRG3 JAKO PODRZĘDNY 9 9

RESETOWANIE PILOTA 10 10

WYMIANA BATERII 11 11

TRYB NASŁUCHIWANIA 12 12

INFORMACJE DODATKOWE 12 12

PROBLEMY 13 13

GWARANCJA 14 14

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

Dálkový ovladač Z-Wave

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

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a 
doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné funkce výrobku si 
přečtěte tento návod.

PŘÍPRAVA DÁLK. OVLADAČE

OVLÁDÁNÍ

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START)

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

PŘIŘAZENÍ ZRG3 JAKO PODŘÍZENÝ

RESETOVÁNÍ DÁLK. OVLADAČE

VÝMĚNA BATERIE

REŽIM NASLOUCHÁNÍ

DODATEČNÉ INFORMACE

PROBLÉMY

ZÁRUKA
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2
OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

BUDOWA PILOTA

Zawieszka pilota

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

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893
POPIS DÁLK. OVLADAČE

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

Dálk. ovladač ZRG3 je určen k dálkovému ovládání zařízení kompatibilních se 
standardem Z-Wave. Ovladač umožňuje ovládat maximálně  5 zařízení v každé 
ze 3 skupin (dohromady 15 zařízení). Aktuálně vybraná skupina je označena 
jednou z diod D1, D2 nebo D3.
Dálk. ovladač ZRG3 může mít funkci NADŘÍZENÉHO a PODŘÍZENÉHO 
ovladače.

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

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání skupin 
zařízení. Může přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti 
může být pouze 1 NADŘÍZENÝ ovladač.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání skupin 
zařízení. Může přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti 
může být pouze 1 NADŘÍZENÝ ovladač.

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

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k 
ovládání skupin zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH 
ovladačů.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k 
ovládání skupin zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH 
ovladačů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

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

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

Napájení:
3 V, 1xCR2450
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
0-40 oC

Rozměry:
49/44/14 mm
Rádiový protokol:
Z-Wave
Frekvence:
EU - 868,4 MHz; 

KONSTRUKCE DÁLK. OVLADAČE

Přívěšek dálk. ovladače 
D1, D2, D3 - Diody sygnalizujące wybraną grupę lub wybraną funkcję
programowania

D1, D2, D3 - Diody signalizující vybranou skupinu nebo zvolenou 
programovací funkci

Podświetlenie sygnalizuje status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii

Podsvícení signalizující status programování, správnost provedení procedur 
a stav baterie
Ovládací tlačítko – NAHORU
Tlačítko pro výběr skupiny nebo programovací funkce – DOLEVA
Tlačítko pro zastavení, potvrzení – STOP
Tlačítko pro výběr skupiny nebo programovací funkce – DOPRAVA
Ovládací tlačítko – DOLŮ
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ovladačů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

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

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

Napájení:
3 V, 1xCR2450
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
0-40 oC

Rozměry:
49/44/14 mm
Rádiový protokol:
Z-Wave
Frekvence:
EU - 868,4 MHz; 

KONSTRUKCE DÁLK. OVLADAČE

Přívěšek dálk. ovladače 
D1, D2, D3 - Diody sygnalizujące wybraną grupę lub wybraną funkcję
programowania

D1, D2, D3 - Diody signalizující vybranou skupinu nebo zvolenou 
programovací funkci

Podświetlenie sygnalizuje status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii

Podsvícení signalizující status programování, správnost provedení procedur 
a stav baterie
Ovládací tlačítko – NAHORU
Tlačítko pro výběr skupiny nebo programovací funkce – DOLEVA
Tlačítko pro zastavení, potvrzení – STOP
Tlačítko pro výběr skupiny nebo programovací funkce – DOPRAVA
Ovládací tlačítko – DOLŮ
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2
OPIS PILOTA

PARAMETRY TECHNICZNE

BUDOWA PILOTA

Zawieszka pilota

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

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893
POPIS DÁLK. OVLADAČE

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

Dálk. ovladač ZRG3 je určen k dálkovému ovládání zařízení kompatibilních se 
standardem Z-Wave. Ovladač umožňuje ovládat maximálně  5 zařízení v každé 
ze 3 skupin (dohromady 15 zařízení). Aktuálně vybraná skupina je označena 
jednou z diod D1, D2 nebo D3.
Dálk. ovladač ZRG3 může mít funkci NADŘÍZENÉHO a PODŘÍZENÉHO 
ovladače.

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

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání skupin 
zařízení. Může přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti 
může být pouze 1 NADŘÍZENÝ ovladač.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání skupin 
zařízení. Může přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti 
může být pouze 1 NADŘÍZENÝ ovladač.

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

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k 
ovládání skupin zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH 
ovladačů.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k 
ovládání skupin zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH 
ovladačů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

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

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

Napájení:
3 V, 1xCR2450
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
0-40 oC

Rozměry:
49/44/14 mm
Rádiový protokol:
Z-Wave
Frekvence:
EU - 868,4 MHz; 

KONSTRUKCE DÁLK. OVLADAČE

Přívěšek dálk. ovladače 
D1, D2, D3 - Diody sygnalizujące wybraną grupę lub wybraną funkcję
programowania

D1, D2, D3 - Diody signalizující vybranou skupinu nebo zvolenou 
programovací funkci

Podświetlenie sygnalizuje status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii

Podsvícení signalizující status programování, správnost provedení procedur 
a stav baterie
Ovládací tlačítko – NAHORU
Tlačítko pro výběr skupiny nebo programovací funkce – DOLEVA
Tlačítko pro zastavení, potvrzení – STOP
Tlačítko pro výběr skupiny nebo programovací funkce – DOPRAVA
Ovládací tlačítko – DOLŮ
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NC 893
POPIS DÁLK. OVLADAČE

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

Dálk. ovladač ZRG3 je určen k dálkovému ovládání zařízení kompatibilních se 
standardem Z-Wave. Ovladač umožňuje ovládat maximálně  5 zařízení v každé 
ze 3 skupin (dohromady 15 zařízení). Aktuálně vybraná skupina je označena 
jednou z diod D1, D2 nebo D3.
Dálk. ovladač ZRG3 může mít funkci NADŘÍZENÉHO a PODŘÍZENÉHO 
ovladače.

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

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání skupin 
zařízení. Může přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti 
může být pouze 1 NADŘÍZENÝ ovladač.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání skupin 
zařízení. Může přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti 
může být pouze 1 NADŘÍZENÝ ovladač.

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

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k 
ovládání skupin zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH 
ovladačů.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k 
ovládání skupin zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH 
ovladačů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

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

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

Napájení:
3 V, 1xCR2450
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
0-40 oC

Rozměry:
49/44/14 mm
Rádiový protokol:
Z-Wave
Frekvence:
EU - 868,4 MHz; 

KONSTRUKCE DÁLK. OVLADAČE

Přívěšek dálk. ovladače 
D1, D2, D3 - Diody sygnalizujące wybraną grupę lub wybraną funkcję
programowania

D1, D2, D3 - Diody signalizující vybranou skupinu nebo zvolenou 
programovací funkci

Podświetlenie sygnalizuje status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii

Podsvícení signalizující status programování, správnost provedení procedur 
a stav baterie
Ovládací tlačítko – NAHORU
Tlačítko pro výběr skupiny nebo programovací funkce – DOLEVA
Tlačítko pro zastavení, potvrzení – STOP
Tlačítko pro výběr skupiny nebo programovací funkce – DOPRAVA
Ovládací tlačítko – DOLŮ
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NC 893
POPIS DÁLK. OVLADAČE

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

Dálk. ovladač ZRG3 je určen k dálkovému ovládání zařízení kompatibilních se 
standardem Z-Wave. Ovladač umožňuje ovládat maximálně  5 zařízení v každé 
ze 3 skupin (dohromady 15 zařízení). Aktuálně vybraná skupina je označena 
jednou z diod D1, D2 nebo D3.
Dálk. ovladač ZRG3 může mít funkci NADŘÍZENÉHO a PODŘÍZENÉHO 
ovladače.

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

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání skupin 
zařízení. Může přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti 
může být pouze 1 NADŘÍZENÝ ovladač.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání skupin 
zařízení. Může přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti 
může být pouze 1 NADŘÍZENÝ ovladač.

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

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k 
ovládání skupin zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH 
ovladačů.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k 
ovládání skupin zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH 
ovladačů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

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

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

Napájení:
3 V, 1xCR2450
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
0-40 oC

Rozměry:
49/44/14 mm
Rádiový protokol:
Z-Wave
Frekvence:
EU - 868,4 MHz; 

KONSTRUKCE DÁLK. OVLADAČE

Přívěšek dálk. ovladače 
D1, D2, D3 - Diody sygnalizujące wybraną grupę lub wybraną funkcję
programowania

D1, D2, D3 - Diody signalizující vybranou skupinu nebo zvolenou 
programovací funkci

Podświetlenie sygnalizuje status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii

Podsvícení signalizující status programování, správnost provedení procedur 
a stav baterie
Ovládací tlačítko – NAHORU
Tlačítko pro výběr skupiny nebo programovací funkce – DOLEVA
Tlačítko pro zastavení, potvrzení – STOP
Tlačítko pro výběr skupiny nebo programovací funkce – DOPRAVA
Ovládací tlačítko – DOLŮ
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NC 893
POPIS DÁLK. OVLADAČE

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

Dálk. ovladač ZRG3 je určen k dálkovému ovládání zařízení kompatibilních se 
standardem Z-Wave. Ovladač umožňuje ovládat maximálně  5 zařízení v každé 
ze 3 skupin (dohromady 15 zařízení). Aktuálně vybraná skupina je označena 
jednou z diod D1, D2 nebo D3.
Dálk. ovladač ZRG3 může mít funkci NADŘÍZENÉHO a PODŘÍZENÉHO 
ovladače.

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

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání skupin 
zařízení. Může přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti 
může být pouze 1 NADŘÍZENÝ ovladač.

NADŘÍZENÝ ovladač (PRIMARY) - slouží k ovládání skupin 
zařízení. Může přidávat a odstraňovat zařízení. V jedné síti 
může být pouze 1 NADŘÍZENÝ ovladač.

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

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k 
ovládání skupin zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH 
ovladačů.

PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k 
ovládání skupin zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH 
ovladačů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

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

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

Napájení:
3 V, 1xCR2450
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
0-40 oC

Rozměry:
49/44/14 mm
Rádiový protokol:
Z-Wave
Frekvence:
EU - 868,4 MHz; 
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D1, D2, D3 - Diody sygnalizujące wybraną grupę lub wybraną funkcję
programowania

D1, D2, D3 - Diody signalizující vybranou skupinu nebo zvolenou 
programovací funkci

Podświetlenie sygnalizuje status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii

Podsvícení signalizující status programování, správnost provedení procedur 
a stav baterie
Ovládací tlačítko – NAHORU
Tlačítko pro výběr skupiny nebo programovací funkce – DOLEVA
Tlačítko pro zastavení, potvrzení – STOP
Tlačítko pro výběr skupiny nebo programovací funkce – DOPRAVA
Ovládací tlačítko – DOLŮ
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NC 893

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

Než začnete používat dálk. ovladač ZRG3, odstraňte 
ochrannou fólii z baterie.

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

Ovladač má ochranu proti náhodnému spuštění zařízení. 
Prvním stisknutím libovolného tlačítka na dálk. ovladači, aktivujete ovladač. 
Dalším stisknutím libovolného tlačítka vyvoláte akci. Dálk. ovladač zůstává 
aktivní po dobu 5 sekund od posledního stisknutí libovolného tlačítka.

OVLÁDACÍ REŽIMY

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

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

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

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

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

Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, musíte je přiřadit do 
samostatných skupin. Nezávisle lze ovládat maximálně 3 zařízení.

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

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu (D1, D2 
nebo D3), kterou chcete 
ovládat.

Pomocí tlačítek 
NAHORU/ DOLŮ
ovládejte skupinu 
(zařízení).

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.
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NC 893

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

Než začnete používat dálk. ovladač ZRG3, odstraňte 
ochrannou fólii z baterie.

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

Ovladač má ochranu proti náhodnému spuštění zařízení. 
Prvním stisknutím libovolného tlačítka na dálk. ovladači, aktivujete ovladač. 
Dalším stisknutím libovolného tlačítka vyvoláte akci. Dálk. ovladač zůstává 
aktivní po dobu 5 sekund od posledního stisknutí libovolného tlačítka.

OVLÁDACÍ REŽIMY

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

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

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

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

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

Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, musíte je přiřadit do 
samostatných skupin. Nezávisle lze ovládat maximálně 3 zařízení.

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

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu (D1, D2 
nebo D3), kterou chcete 
ovládat.

Pomocí tlačítek 
NAHORU/ DOLŮ
ovládejte skupinu 
(zařízení).

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.
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<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
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NC 893

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

Než začnete používat dálk. ovladač ZRG3, odstraňte 
ochrannou fólii z baterie.

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

Ovladač má ochranu proti náhodnému spuštění zařízení. 
Prvním stisknutím libovolného tlačítka na dálk. ovladači, aktivujete ovladač. 
Dalším stisknutím libovolného tlačítka vyvoláte akci. Dálk. ovladač zůstává 
aktivní po dobu 5 sekund od posledního stisknutí libovolného tlačítka.

OVLÁDACÍ REŽIMY

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

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

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

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

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

Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, musíte je přiřadit do 
samostatných skupin. Nezávisle lze ovládat maximálně 3 zařízení.

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

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu (D1, D2 
nebo D3), kterou chcete 
ovládat.

Pomocí tlačítek 
NAHORU/ DOLŮ
ovládejte skupinu 
(zařízení).

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.
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NC 893

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

Než začnete používat dálk. ovladač ZRG3, odstraňte 
ochrannou fólii z baterie.

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

Ovladač má ochranu proti náhodnému spuštění zařízení. 
Prvním stisknutím libovolného tlačítka na dálk. ovladači, aktivujete ovladač. 
Dalším stisknutím libovolného tlačítka vyvoláte akci. Dálk. ovladač zůstává 
aktivní po dobu 5 sekund od posledního stisknutí libovolného tlačítka.

OVLÁDACÍ REŽIMY

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

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

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

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

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

Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, musíte je přiřadit do 
samostatných skupin. Nezávisle lze ovládat maximálně 3 zařízení.

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

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu (D1, D2 
nebo D3), kterou chcete 
ovládat.

Pomocí tlačítek 
NAHORU/ DOLŮ
ovládejte skupinu 
(zařízení).

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.
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NC 893

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

Než začnete používat dálk. ovladač ZRG3, odstraňte 
ochrannou fólii z baterie.

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

Ovladač má ochranu proti náhodnému spuštění zařízení. 
Prvním stisknutím libovolného tlačítka na dálk. ovladači, aktivujete ovladač. 
Dalším stisknutím libovolného tlačítka vyvoláte akci. Dálk. ovladač zůstává 
aktivní po dobu 5 sekund od posledního stisknutí libovolného tlačítka.

OVLÁDACÍ REŽIMY

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

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

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

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

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

Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, musíte je přiřadit do 
samostatných skupin. Nezávisle lze ovládat maximálně 3 zařízení.

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

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu (D1, D2 
nebo D3), kterou chcete 
ovládat.

Pomocí tlačítek 
NAHORU/ DOLŮ
ovládejte skupinu 
(zařízení).

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.
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5. Przy wklejaniu używać funkcji 
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NC 893

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

Než začnete používat dálk. ovladač ZRG3, odstraňte 
ochrannou fólii z baterie.

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

Ovladač má ochranu proti náhodnému spuštění zařízení. 
Prvním stisknutím libovolného tlačítka na dálk. ovladači, aktivujete ovladač. 
Dalším stisknutím libovolného tlačítka vyvoláte akci. Dálk. ovladač zůstává 
aktivní po dobu 5 sekund od posledního stisknutí libovolného tlačítka.

OVLÁDACÍ REŽIMY

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

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

KRÁTKÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (méně než 0,5 s) způsobí 
akci do koncové polohy.

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

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

DLOUHÉ stisknutí ovládacího 
tlačítka (déle než 0,5 s) způsobí 
akci do momentu, dokud se 
neuvolní tlačítko.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

Stisknutí tlačítka STOP způsobí 
zastavení akce.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

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

Pokud chcete ovládat zařízení nezávisle na sobě, musíte je přiřadit do 
samostatných skupin. Nezávisle lze ovládat maximálně 3 zařízení.

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

Przyciskami GÓRA / 
DÓŁ steruj grupą
(urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte skupinu (D1, D2 
nebo D3), kterou chcete 
ovládat.

Pomocí tlačítek 
NAHORU/ DOLŮ
ovládejte skupinu 
(zařízení).

Zastavte akci pomocí 
tlačítka STOP.
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NC 893
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Než začnete používat dálk. ovladač ZRG3, odstraňte 
ochrannou fólii z baterie.

AKTIVOVÁNÍ OVLADAČE
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Pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku pilota, powoduje jego wybudzenie. 
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aktywny przez 5 sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.
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NC 893

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

Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě Z-Wave a zároveň přiřadit jej ke 
zvolené skupině.

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

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

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte skupinu (D1, D2 
nebo D3), ke které chcete přiřadit 
zařízení.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se nerozsvítí ZELENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D1.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte diodu D1.

Potvrďte tlačítkem 
STOP.

V průběhu 12 sekund 
aktivujte v přidávaném 
zařízení režim 
programování*1.

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

V zařízeních FAKRO se režim programování aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka ,,P’’. Aktivace režimu programování v 
zařízeních jiných výrobců - vizte jejich návod. 

V zařízeních FAKRO se režim programování aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka ,,P’’. Aktivace režimu programování v 
zařízeních jiných výrobců - vizte jejich návod. 

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

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

Procedura byla provedena správně.
Dioda D1 a ZELENÉ podsvícení se na 
chvíli rozsvítí a zhasne.

Chyba. Dioda D1 zhasne a ČERVENÉ 
podsvícení blikne 3krát. Zopakujte 
proceduru nebo vizte strana 13, bod 1, 
2 nebo 3.
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podsvícení blikne 3krát. Zopakujte 
proceduru nebo vizte strana 13, bod 1, 
2 nebo 3.
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DODANIE URZĄDZENIA (SZYBKI START) PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ (RYCHLÝ START)

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

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

Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě Z-Wave a zároveň přiřadit jej ke 
zvolené skupině.

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

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

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte skupinu (D1, D2 
nebo D3), ke které chcete přiřadit 
zařízení.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se nerozsvítí ZELENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D1.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte diodu D1.

Potvrďte tlačítkem 
STOP.

V průběhu 12 sekund 
aktivujte v přidávaném 
zařízení režim 
programování*1.

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

V zařízeních FAKRO se režim programování aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka ,,P’’. Aktivace režimu programování v 
zařízeních jiných výrobců - vizte jejich návod. 

V zařízeních FAKRO se režim programování aktivuje stisknutím 
programovacího tlačítka ,,P’’. Aktivace režimu programování v 
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Prawidłowo wykonana procedura.
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świeci przez chwilę i gaśnie.
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CZERWONE podświetlenie miga 3 
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DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

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

Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě, aniž by se přidávala do skupiny. Po 
realizaci této operace je nutno přidat zařízení do skupiny (strana 6). Pomocí 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ lze rovněž přidávat další podřízené 
ovladače.

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

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
diodę D3.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se nerozsvítí ZELENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte diodu D3.

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

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1 - strana 12.

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

Pokud místo zařízení přidávaté další ovladač, aktivujte v něm funkci 
PODŘÍZENÝ OVLADAČ. Dálk. ovladač ZRG3 - strana 9. Ovladač jiného typu 
- vizte jeho návod.

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

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

Procedura byla provedena správně.
Dioda D3 a ZELENÉ podsvícení se na 
chvíli rozsvítí.

Chyba. Dioda D3 zhasne a ČERVENÉ 
podsvícení blikne 3krát. Zopakujte 
proceduru nebo vizte strana 13, bod 1 
nebo 2.
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Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě, aniž by se přidávala do skupiny. Po 
realizaci této operace je nutno přidat zařízení do skupiny (strana 6). Pomocí 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ lze rovněž přidávat další podřízené 
ovladače.

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

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
diodę D3.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se nerozsvítí ZELENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte diodu D3.

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

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1 - strana 12.

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

Pokud místo zařízení přidávaté další ovladač, aktivujte v něm funkci 
PODŘÍZENÝ OVLADAČ. Dálk. ovladač ZRG3 - strana 9. Ovladač jiného typu 
- vizte jeho návod.

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

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

Procedura byla provedena správně.
Dioda D3 a ZELENÉ podsvícení se na 
chvíli rozsvítí.

Chyba. Dioda D3 zhasne a ČERVENÉ 
podsvícení blikne 3krát. Zopakujte 
proceduru nebo vizte strana 13, bod 1 
nebo 2.

Arkusz5
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5
DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

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

Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě, aniž by se přidávala do skupiny. Po 
realizaci této operace je nutno přidat zařízení do skupiny (strana 6). Pomocí 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ lze rovněž přidávat další podřízené 
ovladače.

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

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
diodę D3.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se nerozsvítí ZELENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte diodu D3.

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

Potvrďte tlačítkem STOP. V průběhu 12 sekund aktivujte v 
přidávaném zařízení režim 
programování*1 - strana 12.

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

Pokud místo zařízení přidávaté další ovladač, aktivujte v něm funkci 
PODŘÍZENÝ OVLADAČ. Dálk. ovladač ZRG3 - strana 9. Ovladač jiného typu 
- vizte jeho návod.

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

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

Procedura byla provedena správně.
Dioda D3 a ZELENÉ podsvícení se na 
chvíli rozsvítí.

Chyba. Dioda D3 zhasne a ČERVENÉ 
podsvícení blikne 3krát. Zopakujte 
proceduru nebo vizte strana 13, bod 1 
nebo 2.
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DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

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

Funkce umožňuje přidat zařízení do maximálně 3 skupin. Do každé skupiny lze 
přidat maximálně 5 zařízení.
Do skupiny je možné přidávat pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do 
sítě.

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

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

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte skupinu (D1, D2 
nebo D3), ke které chcete přiřadit 
zařízení.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se nerozsvítí ZELENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D2.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte diodu D2.

Potvrďte tlačítkem 
STOP.

V průběhu 12 sekund 
aktivujte v přidávaném 
zařízení režim 
programování*1 - strana 
12.

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

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

Procedura byla provedena správně.
Dioda D2 a ZELENÉ podsvícení se na 
chvíli rozsvítí a zhasne.

Chyba. Dioda D2 zhasne a ČERVENÉ 
podsvícení blikne 3krát. Zopakujte 
proceduru nebo vizte strana 13, bod 1 
nebo 3.

Arkusz6

Strona 6

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI CZESKI

6
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

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

Funkce umožňuje přidat zařízení do maximálně 3 skupin. Do každé skupiny lze 
přidat maximálně 5 zařízení.
Do skupiny je možné přidávat pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do 
sítě.

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

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

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte skupinu (D1, D2 
nebo D3), ke které chcete přiřadit 
zařízení.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se nerozsvítí ZELENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D2.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte diodu D2.

Potvrďte tlačítkem 
STOP.

V průběhu 12 sekund 
aktivujte v přidávaném 
zařízení režim 
programování*1 - strana 
12.

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

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

Procedura byla provedena správně.
Dioda D2 a ZELENÉ podsvícení se na 
chvíli rozsvítí a zhasne.

Chyba. Dioda D2 zhasne a ČERVENÉ 
podsvícení blikne 3krát. Zopakujte 
proceduru nebo vizte strana 13, bod 1 
nebo 3.
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6
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

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

Funkce umožňuje přidat zařízení do maximálně 3 skupin. Do každé skupiny lze 
přidat maximálně 5 zařízení.
Do skupiny je možné přidávat pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do 
sítě.

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

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

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte skupinu (D1, D2 
nebo D3), ke které chcete přiřadit 
zařízení.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se nerozsvítí ZELENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D2.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte diodu D2.

Potvrďte tlačítkem 
STOP.

V průběhu 12 sekund 
aktivujte v přidávaném 
zařízení režim 
programování*1 - strana 
12.

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

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

Procedura byla provedena správně.
Dioda D2 a ZELENÉ podsvícení se na 
chvíli rozsvítí a zhasne.

Chyba. Dioda D2 zhasne a ČERVENÉ 
podsvícení blikne 3krát. Zopakujte 
proceduru nebo vizte strana 13, bod 1 
nebo 3.
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6
DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

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

Funkce umožňuje přidat zařízení do maximálně 3 skupin. Do každé skupiny lze 
přidat maximálně 5 zařízení.
Do skupiny je možné přidávat pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do 
sítě.

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

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

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte skupinu (D1, D2 
nebo D3), ke které chcete přiřadit 
zařízení.

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se nerozsvítí ZELENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D2.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte diodu D2.

Potvrďte tlačítkem 
STOP.

V průběhu 12 sekund 
aktivujte v přidávaném 
zařízení režim 
programování*1 - strana 
12.

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

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

Procedura byla provedena správně.
Dioda D2 a ZELENÉ podsvícení se na 
chvíli rozsvítí a zhasne.

Chyba. Dioda D2 zhasne a ČERVENÉ 
podsvícení blikne 3krát. Zopakujte 
proceduru nebo vizte strana 13, bod 1 
nebo 3.
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7
USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

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

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

Zařízení je možné odstraňovat ze sítě Z-Wave pouze pomocí NADŘÍZENÝCH 
ovladačů.

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

Podržte současně tlačítka DOLŮ a STOP, dokud se nerozsvítí ČERVENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D3.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte diodu D3.

Potvrďte tlačítkem 
STOP.

V průběhu 12 sekund 
aktivujte v 
odstraňovaném zařízení 
režim programování*1 - 
strana 13.

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

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

Procedura byla provedena správně.
Dioda D3 se na chvíli rozsvítí. 
ČERVENÉ podsvícení se změní na 
ZELENÉ a poté zhasne.

Chyba. Dioda D3 zhasne a ČERVENÉ 
podsvícení blikne 3krát. Zopakujte 
proceduru nebo vizte strana 13, bod 1 
nebo 4.
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7
USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

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

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

Zařízení je možné odstraňovat ze sítě Z-Wave pouze pomocí NADŘÍZENÝCH 
ovladačů.

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

Podržte současně tlačítka DOLŮ a STOP, dokud se nerozsvítí ČERVENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D3.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte diodu D3.

Potvrďte tlačítkem 
STOP.

V průběhu 12 sekund 
aktivujte v 
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Prawidłowo wykonana procedura.
Dioda D3 świeci przez chwilę. 
CZERWONE podświetlenie zmienia 
się na ZIELONE a następnie gaśnie.

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

Procedura byla provedena správně.
Dioda D3 se na chvíli rozsvítí. 
ČERVENÉ podsvícení se změní na 
ZELENÉ a poté zhasne.

Chyba. Dioda D3 zhasne a ČERVENÉ 
podsvícení blikne 3krát. Zopakujte 
proceduru nebo vizte strana 13, bod 1 
nebo 4.
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Dioda D3 se na chvíli rozsvítí. 
ČERVENÉ podsvícení se změní na 
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USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SKUPINY

DODANIE URZĄDZENIA DO GRUPY - strona 6.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

Funkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-Wave.  
Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego pilota, znajdującego 
się w tej samej sieci.

Funkce umožňuje odstranit zařízení ze skupiny, aniž by se odstranilo ze sítě Z-
Wave. Zařízení lze znovu přidat do skupiny libovolného dálk. ovladače, který se 
nachází ve stejné síti.

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

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

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte skupinu (D1, D2 
nebo D3), ze které chcete odstranit 
zařízení.

Podržte současně tlačítka DOLŮ a 
STOP, dokud se nerozsvítí 
ČERVENÉ podsvícení a dioda D1 
nezačne blikat.

Przyciskami LEWO, 
PRAWO wybierz diodę
D2.

Zatwierdź przyciskiem 
STOP.

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

Pomocí tlačítek 
DOLEVA/ DOPRAVA 
vyberte diodu D2.

Potvrďte tlačítkem 
STOP.

V průběhu 12 sekund 
aktivujte v 
odstraňovaném ze 
skupiny zařízení režim 
programování*1 - strana 
12.

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

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

Procedura byla provedena správně.
Dioda D2 se na chvíli rozsvítí. 
ČERVENÉ podsvícení se změní na 
ZELENÉ a poté zhasne.

Chyba. Dioda D2 zhasne a ČERVENÉ 
podsvícení blikne 3krát. Zopakujte 
proceduru nebo vizte strana 13, bod 1.

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY - strana 6.
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CZERWONE podświetlenie zmienia 
się na ZIELONE a następnie gaśnie.

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

Procedura byla provedena správně.
Dioda D2 se na chvíli rozsvítí. 
ČERVENÉ podsvícení se změní na 
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PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY - strana 6.
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PODRZĘDNY

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

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

Přidáním dalšího dálk. ovladače do společné sítě Z-Wave můžeme ovládat stejná 
zařízení z různých ovladačů. Ovladače mohou být libovolného typu, např. dálk. 
ovladač, modul, gateway Z-Wave. Aby PODŘÍZENÝ dálk. ovladač mohl 
ovládat zařízení, je nutno přidat jej do vybrané skupiny (strana 6).

PODŘÍZENÝ

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

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
diodę D1.

Podržte současně tlačítka DOLŮ a 
STOP, dokud se nerozsvítí 
ČERVENÉ podsvícení a dioda D1 
nezačne blikat.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte diodu D1.

Potvrďte tlačítkem STOP.

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

V průběhu 12 sekund aktivujte v NADŘÍZENÉM ovladači funkci PŘIDÁNÍ 
ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ.
Dálk. ovladač ZRG3 - strana 5.
Dálk. ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

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

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

Procedura byla provedena správně.
Dioda D1 a ZELENÉ podsvícení se na 
chvíli rozsvítí a zhasne.

Chyba. Dioda D1 zhasne a ČERVENÉ 
podsvícení blikne 3krát. Zopakujte 
proceduru nebo vizte strana 14, bod 1 
nebo 5.
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Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

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

Přidáním dalšího dálk. ovladače do společné sítě Z-Wave můžeme ovládat stejná 
zařízení z různých ovladačů. Ovladače mohou být libovolného typu, např. dálk. 
ovladač, modul, gateway Z-Wave. Aby PODŘÍZENÝ dálk. ovladač mohl 
ovládat zařízení, je nutno přidat jej do vybrané skupiny (strana 6).

PODŘÍZENÝ

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

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
diodę D1.

Podržte současně tlačítka DOLŮ a 
STOP, dokud se nerozsvítí 
ČERVENÉ podsvícení a dioda D1 
nezačne blikat.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte diodu D1.

Potvrďte tlačítkem STOP.

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

V průběhu 12 sekund aktivujte v NADŘÍZENÉM ovladači funkci PŘIDÁNÍ 
ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ.
Dálk. ovladač ZRG3 - strana 5.
Dálk. ovladač jiného typu - vizte jeho návod.

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

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

Procedura byla provedena správně.
Dioda D1 a ZELENÉ podsvícení se na 
chvíli rozsvítí a zhasne.

Chyba. Dioda D1 zhasne a ČERVENÉ 
podsvícení blikne 3krát. Zopakujte 
proceduru nebo vizte strana 14, bod 1 
nebo 5.
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RESETOWANIE PILOTA RESETOVÁNÍ DÁLK. OVLADAČE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

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

RESETOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní všechny 
informace o síti, skupinách atd. Zařízení lze ovládat teprve po odstranění všech 
zařízení (strana 7) a jejich opětovném přidání (strana 4 nebo 5 a 6).
RESETOVÁNÍ PODŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní všechny 
informace o síti, skupinách atd. Zařízení lze ovládat teprve po opětovném 
přidání podřízeného dálk. ovladače (strana 9) a přidání zařízení do skupin (strana 
6).

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

Podržte současně tlačítka DOLŮ a STOP, dokud se nerozsvítí ČERVENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

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

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte všechny diody 
(D1, D2, D3).

Potvrďte tlačítkem STOP.

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

Procedura byla provedena správně.
ČERVENÉ podsvícení se změní na ZELENÉ a poté zhasne.

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI CZESKI

10
RESETOWANIE PILOTA RESETOVÁNÍ DÁLK. OVLADAČE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

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

RESETOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní všechny 
informace o síti, skupinách atd. Zařízení lze ovládat teprve po odstranění všech 
zařízení (strana 7) a jejich opětovném přidání (strana 4 nebo 5 a 6).
RESETOVÁNÍ PODŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní všechny 
informace o síti, skupinách atd. Zařízení lze ovládat teprve po opětovném 
přidání podřízeného dálk. ovladače (strana 9) a přidání zařízení do skupin (strana 
6).

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

Podržte současně tlačítka DOLŮ a STOP, dokud se nerozsvítí ČERVENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

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

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte všechny diody 
(D1, D2, D3).

Potvrďte tlačítkem STOP.

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

Procedura byla provedena správně.
ČERVENÉ podsvícení se změní na ZELENÉ a poté zhasne.

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI CZESKI

10
RESETOWANIE PILOTA RESETOVÁNÍ DÁLK. OVLADAČE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

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

RESETOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní všechny 
informace o síti, skupinách atd. Zařízení lze ovládat teprve po odstranění všech 
zařízení (strana 7) a jejich opětovném přidání (strana 4 nebo 5 a 6).
RESETOVÁNÍ PODŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní všechny 
informace o síti, skupinách atd. Zařízení lze ovládat teprve po opětovném 
přidání podřízeného dálk. ovladače (strana 9) a přidání zařízení do skupin (strana 
6).

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

Podržte současně tlačítka DOLŮ a STOP, dokud se nerozsvítí ČERVENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

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

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte všechny diody 
(D1, D2, D3).

Potvrďte tlačítkem STOP.

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

Procedura byla provedena správně.
ČERVENÉ podsvícení se změní na ZELENÉ a poté zhasne.

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI CZESKI

10
RESETOWANIE PILOTA RESETOVÁNÍ DÁLK. OVLADAČE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

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

RESETOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní všechny 
informace o síti, skupinách atd. Zařízení lze ovládat teprve po odstranění všech 
zařízení (strana 7) a jejich opětovném přidání (strana 4 nebo 5 a 6).
RESETOVÁNÍ PODŘÍZENÉHO DÁLK. OVLADAČE - Odstraní všechny 
informace o síti, skupinách atd. Zařízení lze ovládat teprve po opětovném 
přidání podřízeného dálk. ovladače (strana 9) a přidání zařízení do skupin (strana 
6).

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

Podržte současně tlačítka DOLŮ a STOP, dokud se nerozsvítí ČERVENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

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

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte všechny diody 
(D1, D2, D3).

Potvrďte tlačítkem STOP.

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

Procedura byla provedena správně.
ČERVENÉ podsvícení se změní na ZELENÉ a poté zhasne.



11

3V-CR2450

Arkusz11

Strona 11

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI CZESKI

11
WYMIANA BATERII VÝMĚNA BATERIE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893
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TRYB NASŁUCHIWANIA REŽIM NASLOUCHÁNÍ

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

INFORMACJE DODATKOWE DODATEČNÉ INFORMACE

POZIOM BATERII

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

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

POKROČILÁ FUNCE. Dálk. ovladač uvedený do režimu naslouchání 
umožňuje vzdálenou konfiguraci z úrovně jiného ovladače přiřazeného 
ke stejné síti, např. Gateway Z-Wave.

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

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

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se nerozsvítí ZELENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte všechny diody 
(D1, D2, D3).

Zatwierdź przyciskiem STOP. ZIELONE podświetlenie zacznie migać
naprzemiennie. 

Potvrďte tlačítkem STOP. ZELENÉ podsvícení začne střídavě blikat.

V průběhu 12 sekund, z úrovně jiného dálk. ovladače, spusťte požadovanou 
funkci.

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

Dálk. ovladač zůstává v režimu naslouchání po dobu 12 sekund od ukončení 
přenosu dat. Po uplynutí této doby automaticky přechází do režimu spánku.

*1 - Tryb 
programowania

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

*1 - Režim 
programování

V zařízeních FAKRO se režim programování aktivuje 
stisknutím programovacího tlačítka ,,P’’. Aktivace režimu 
programování v zařízeních jiných výrobců - vizte jejich 
návod.

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

VÝSTRAŽNÝ STAV: Nízký stav baterie; po stisknutní libovolného tlačítka 
červené podsvícení bliká po dobu 2 sekund.
KRITICKÝ STAV: Nízký stav baterie; po stisknutní libovolného tlačítka 
červené podsvícení bliká po dobu 2 sekund. Zařízení nelze ovládat.
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NC 893

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

POKROČILÁ FUNCE. Dálk. ovladač uvedený do režimu naslouchání 
umožňuje vzdálenou konfiguraci z úrovně jiného ovladače přiřazeného 
ke stejné síti, např. Gateway Z-Wave.

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

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

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se nerozsvítí ZELENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte všechny diody 
(D1, D2, D3).

Zatwierdź przyciskiem STOP. ZIELONE podświetlenie zacznie migać
naprzemiennie. 

Potvrďte tlačítkem STOP. ZELENÉ podsvícení začne střídavě blikat.

V průběhu 12 sekund, z úrovně jiného dálk. ovladače, spusťte požadovanou 
funkci.

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

Dálk. ovladač zůstává v režimu naslouchání po dobu 12 sekund od ukončení 
přenosu dat. Po uplynutí této doby automaticky přechází do režimu spánku.

*1 - Tryb 
programowania

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

*1 - Režim 
programování

V zařízeních FAKRO se režim programování aktivuje 
stisknutím programovacího tlačítka ,,P’’. Aktivace režimu 
programování v zařízeních jiných výrobců - vizte jejich 
návod.

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

VÝSTRAŽNÝ STAV: Nízký stav baterie; po stisknutní libovolného tlačítka 
červené podsvícení bliká po dobu 2 sekund.
KRITICKÝ STAV: Nízký stav baterie; po stisknutní libovolného tlačítka 
červené podsvícení bliká po dobu 2 sekund. Zařízení nelze ovládat.
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POKROČILÁ FUNCE. Dálk. ovladač uvedený do režimu naslouchání 
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ke stejné síti, např. Gateway Z-Wave.

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

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

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se nerozsvítí ZELENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte všechny diody 
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V zařízeních FAKRO se režim programování aktivuje 
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VÝSTRAŽNÝ STAV: Nízký stav baterie; po stisknutní libovolného tlačítka 
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GÓRA i STOP do momentu aż
zaświeci się ZIELONE podświetlenie i 
dioda D1 zacznie migać.

Przyciskami LEWO, PRAWO wybierz 
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Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 sekund od 
zakończenia transmisji danych. Po tym czasie pilot wchodzi automatycznie w 
stan uśpienia.
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V zařízeních FAKRO se režim programování aktivuje 
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programování v zařízeních jiných výrobců - vizte jejich 
návod.
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przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy.
STAN KRYTYCZNY: Niski poziom baterii, po wciśnięciu dowolnego 
przycisku, czerwone podświetlenie miga przez 2 sekundy, urządzeniem nie 
można sterować.

VÝSTRAŽNÝ STAV: Nízký stav baterie; po stisknutní libovolného tlačítka 
červené podsvícení bliká po dobu 2 sekund.
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umožňuje vzdálenou konfiguraci z úrovně jiného ovladače přiřazeného 
ke stejné síti, např. Gateway Z-Wave.

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

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

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se nerozsvítí ZELENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte všechny diody 
(D1, D2, D3).

Zatwierdź przyciskiem STOP. ZIELONE podświetlenie zacznie migać
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Potvrďte tlačítkem STOP. ZELENÉ podsvícení začne střídavě blikat.

V průběhu 12 sekund, z úrovně jiného dálk. ovladače, spusťte požadovanou 
funkci.

Pilot pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 sekund od 
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dioda D1 zacznie migać.
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Wave.

POKROČILÁ FUNCE. Dálk. ovladač uvedený do režimu naslouchání 
umožňuje vzdálenou konfiguraci z úrovně jiného ovladače přiřazeného 
ke stejné síti, např. Gateway Z-Wave.

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

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

Podržte současně tlačítka NAHORU a 
STOP, dokud se nerozsvítí ZELENÉ 
podsvícení a dioda D1 nezačne blikat.

Pomocí tlačítek DOLEVA/ 
DOPRAVA vyberte všechny diody 
(D1, D2, D3).

Zatwierdź przyciskiem STOP. ZIELONE podświetlenie zacznie migać
naprzemiennie. 

Potvrďte tlačítkem STOP. ZELENÉ podsvícení začne střídavě blikat.

V průběhu 12 sekund, z úrovně jiného dálk. ovladače, spusťte požadovanou 
funkci.

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

Dálk. ovladač zůstává v režimu naslouchání po dobu 12 sekund od ukončení 
přenosu dat. Po uplynutí této doby automaticky přechází do režimu spánku.

*1 - Tryb 
programowania

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

*1 - Režim 
programování

V zařízeních FAKRO se režim programování aktivuje 
stisknutím programovacího tlačítka ,,P’’. Aktivace režimu 
programování v zařízeních jiných výrobců - vizte jejich 
návod.

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

VÝSTRAŽNÝ STAV: Nízký stav baterie; po stisknutní libovolného tlačítka 
červené podsvícení bliká po dobu 2 sekund.
KRITICKÝ STAV: Nízký stav baterie; po stisknutní libovolného tlačítka 
červené podsvícení bliká po dobu 2 sekund. Zařízení nelze ovládat.
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TRYB NASŁUCHIWANIA REŽIM NASLOUCHÁNÍ

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

INFORMACJE DODATKOWE DODATEČNÉ INFORMACE

POZIOM BATERII

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter
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PROBLEMY PROBLÉMY

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Obecné problémy.

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

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

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Zařízení nelze ovládat.

Brak zasilania.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893
ROUTING ROUTING

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

Routing (směrování) umožňuje využívat jiné zařízení v síti k přenosu příkazů z 
ovladače pro zlepšení dosahu.
Používáte-li ovladač ZRG3 k ovládání vjezdové brány, doporučujeme vypnout 
Routing, aby se prodloužila životnost baterie.
ZAPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOLEVA; zelené podsvícení 
svítí po dobu 2 sekund.
VYPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOPRAVA; červené 
podsvícení svítí po dobu 2 sekund.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

1. Obecné problémy.

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Není aktivován režim programování. Aktivujte režim programování.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Aktivujte režim programování v 
průběhu max. 12 sekund.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

Nesprávná posloupnost tlačítek. Proveďte proceduru při zachování 
požadované posloupnosti.

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

Zařízení je přidáno do jiné sít Z-Wave. ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SÍTĚ (str. 9)

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Skupina je zaplněna. Přidejte zařízení do jiné skupiny.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

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

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

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v 
průběhu max. 10 sekund.

6. Zařízení nelze ovládat.

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

Zařízení není napájeno. Zkontrolujte, zda je zařízení, které 
chcete ovládat, správně připojeno ke 
zdroji napájení. To lze provést pomocí 
tlačítka pro manuální ovládání.

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

Příliš velká vzdálenost mezi zařízeními. 
Možné překážky omezující dosah.

Zkuste ovládat zařízení z jiného místa.
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<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893
ROUTING ROUTING

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

Routing (směrování) umožňuje využívat jiné zařízení v síti k přenosu příkazů z 
ovladače pro zlepšení dosahu.
Používáte-li ovladač ZRG3 k ovládání vjezdové brány, doporučujeme vypnout 
Routing, aby se prodloužila životnost baterie.
ZAPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOLEVA; zelené podsvícení 
svítí po dobu 2 sekund.
VYPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOPRAVA; červené 
podsvícení svítí po dobu 2 sekund.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

1. Obecné problémy.

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Není aktivován režim programování. Aktivujte režim programování.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Aktivujte režim programování v 
průběhu max. 12 sekund.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

Nesprávná posloupnost tlačítek. Proveďte proceduru při zachování 
požadované posloupnosti.

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

Zařízení je přidáno do jiné sít Z-Wave. ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SÍTĚ (str. 9)

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Skupina je zaplněna. Přidejte zařízení do jiné skupiny.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

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

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

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v 
průběhu max. 10 sekund.

6. Zařízení nelze ovládat.

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

Zařízení není napájeno. Zkontrolujte, zda je zařízení, které 
chcete ovládat, správně připojeno ke 
zdroji napájení. To lze provést pomocí 
tlačítka pro manuální ovládání.

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

Příliš velká vzdálenost mezi zařízeními. 
Možné překážky omezující dosah.

Zkuste ovládat zařízení z jiného místa.
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PROBLEMY PROBLÉMY

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Obecné problémy.

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRG3.
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USUWANIE Z SIECI (str. 9).
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3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.
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4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Zařízení nelze ovládat.

Brak zasilania.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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Routing pozwala wykorzystywać inne urządzenie będące w sieci, do 
przekazywania komend z kontrolera, w celu poprawy zasięgu.
W przypadku zastosowania kontrolera ZRG3 do sterowania bramą wjazdową
zalecamy wyłączenie Routingu w celu zwiększenia żywotności baterii.
WŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i LEWO, zielone 
podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.
WYŁĄCZENIE  - Jednoczesne wciśnięcie przycisku STOP i PRAWO, 
czerwone podświetlenie zaświeci na 2 sekundy.

Routing (směrování) umožňuje využívat jiné zařízení v síti k přenosu příkazů z 
ovladače pro zlepšení dosahu.
Používáte-li ovladač ZRG3 k ovládání vjezdové brány, doporučujeme vypnout 
Routing, aby se prodloužila životnost baterie.
ZAPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOLEVA; zelené podsvícení 
svítí po dobu 2 sekund.
VYPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOPRAVA; červené 
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Není aktivován režim programování. Aktivujte režim programování.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Aktivujte režim programování v 
průběhu max. 12 sekund.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

Nesprávná posloupnost tlačítek. Proveďte proceduru při zachování 
požadované posloupnosti.

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

Zařízení je přidáno do jiné sít Z-Wave. ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SÍTĚ (str. 9)

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Skupina je zaplněna. Přidejte zařízení do jiné skupiny.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

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

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

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v 
průběhu max. 10 sekund.

6. Zařízení nelze ovládat.

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

Zařízení není napájeno. Zkontrolujte, zda je zařízení, které 
chcete ovládat, správně připojeno ke 
zdroji napájení. To lze provést pomocí 
tlačítka pro manuální ovládání.

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

Příliš velká vzdálenost mezi zařízeními. 
Možné překážky omezující dosah.

Zkuste ovládat zařízení z jiného místa.
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PROBLEMY PROBLÉMY

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Obecné problémy.

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

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

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Zařízení nelze ovládat.

Brak zasilania.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893
ROUTING ROUTING

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

Routing (směrování) umožňuje využívat jiné zařízení v síti k přenosu příkazů z 
ovladače pro zlepšení dosahu.
Používáte-li ovladač ZRG3 k ovládání vjezdové brány, doporučujeme vypnout 
Routing, aby se prodloužila životnost baterie.
ZAPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOLEVA; zelené podsvícení 
svítí po dobu 2 sekund.
VYPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOPRAVA; červené 
podsvícení svítí po dobu 2 sekund.
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pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).
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Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

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

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

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v 
průběhu max. 10 sekund.

6. Zařízení nelze ovládat.

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

Zařízení není napájeno. Zkontrolujte, zda je zařízení, které 
chcete ovládat, správně připojeno ke 
zdroji napájení. To lze provést pomocí 
tlačítka pro manuální ovládání.

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

Příliš velká vzdálenost mezi zařízeními. 
Možné překážky omezující dosah.

Zkuste ovládat zařízení z jiného místa.
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PROBLEMY PROBLÉMY

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Obecné problémy.

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

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

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Zařízení nelze ovládat.

Brak zasilania.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893
ROUTING ROUTING

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

Routing (směrování) umožňuje využívat jiné zařízení v síti k přenosu příkazů z 
ovladače pro zlepšení dosahu.
Používáte-li ovladač ZRG3 k ovládání vjezdové brány, doporučujeme vypnout 
Routing, aby se prodloužila životnost baterie.
ZAPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOLEVA; zelené podsvícení 
svítí po dobu 2 sekund.
VYPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOPRAVA; červené 
podsvícení svítí po dobu 2 sekund.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

1. Obecné problémy.

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Není aktivován režim programování. Aktivujte režim programování.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Aktivujte režim programování v 
průběhu max. 12 sekund.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

Nesprávná posloupnost tlačítek. Proveďte proceduru při zachování 
požadované posloupnosti.

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

Zařízení je přidáno do jiné sít Z-Wave. ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SÍTĚ (str. 9)

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

Dodawać i usuwać urządzenia może 
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pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Skupina je zaplněna. Přidejte zařízení do jiné skupiny.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

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

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

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v 
průběhu max. 10 sekund.

6. Zařízení nelze ovládat.

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

Zařízení není napájeno. Zkontrolujte, zda je zařízení, které 
chcete ovládat, správně připojeno ke 
zdroji napájení. To lze provést pomocí 
tlačítka pro manuální ovládání.

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

Příliš velká vzdálenost mezi zařízeními. 
Možné překážky omezující dosah.

Zkuste ovládat zařízení z jiného místa.

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI CZESKI

13

PROBLEMY PROBLÉMY

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Obecné problémy.

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

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

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Zařízení nelze ovládat.

Brak zasilania.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893
ROUTING ROUTING

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

Routing (směrování) umožňuje využívat jiné zařízení v síti k přenosu příkazů z 
ovladače pro zlepšení dosahu.
Používáte-li ovladač ZRG3 k ovládání vjezdové brány, doporučujeme vypnout 
Routing, aby se prodloužila životnost baterie.
ZAPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOLEVA; zelené podsvícení 
svítí po dobu 2 sekund.
VYPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOPRAVA; červené 
podsvícení svítí po dobu 2 sekund.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

1. Obecné problémy.

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Není aktivován režim programování. Aktivujte režim programování.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Aktivujte režim programování v 
průběhu max. 12 sekund.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

Nesprávná posloupnost tlačítek. Proveďte proceduru při zachování 
požadované posloupnosti.

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

Zařízení je přidáno do jiné sít Z-Wave. ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SÍTĚ (str. 9)

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Skupina je zaplněna. Přidejte zařízení do jiné skupiny.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

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

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

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v 
průběhu max. 10 sekund.

6. Zařízení nelze ovládat.

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

Zařízení není napájeno. Zkontrolujte, zda je zařízení, které 
chcete ovládat, správně připojeno ke 
zdroji napájení. To lze provést pomocí 
tlačítka pro manuální ovládání.

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

Příliš velká vzdálenost mezi zařízeními. 
Možné překážky omezující dosah.

Zkuste ovládat zařízení z jiného místa.

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI CZESKI

13

PROBLEMY PROBLÉMY

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Obecné problémy.

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

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

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Zařízení nelze ovládat.

Brak zasilania.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893
ROUTING ROUTING

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

Routing (směrování) umožňuje využívat jiné zařízení v síti k přenosu příkazů z 
ovladače pro zlepšení dosahu.
Používáte-li ovladač ZRG3 k ovládání vjezdové brány, doporučujeme vypnout 
Routing, aby se prodloužila životnost baterie.
ZAPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOLEVA; zelené podsvícení 
svítí po dobu 2 sekund.
VYPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOPRAVA; červené 
podsvícení svítí po dobu 2 sekund.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

1. Obecné problémy.

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Není aktivován režim programování. Aktivujte režim programování.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Aktivujte režim programování v 
průběhu max. 12 sekund.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

Nesprávná posloupnost tlačítek. Proveďte proceduru při zachování 
požadované posloupnosti.

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

Zařízení je přidáno do jiné sít Z-Wave. ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SÍTĚ (str. 9)

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Skupina je zaplněna. Přidejte zařízení do jiné skupiny.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

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

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

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v 
průběhu max. 10 sekund.

6. Zařízení nelze ovládat.

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

Zařízení není napájeno. Zkontrolujte, zda je zařízení, které 
chcete ovládat, správně připojeno ke 
zdroji napájení. To lze provést pomocí 
tlačítka pro manuální ovládání.

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

Příliš velká vzdálenost mezi zařízeními. 
Možné překážky omezující dosah.

Zkuste ovládat zařízení z jiného místa.
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PROBLEMY PROBLÉMY

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Obecné problémy.

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

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

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Zařízení nelze ovládat.

Brak zasilania.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893
ROUTING ROUTING

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

Routing (směrování) umožňuje využívat jiné zařízení v síti k přenosu příkazů z 
ovladače pro zlepšení dosahu.
Používáte-li ovladač ZRG3 k ovládání vjezdové brány, doporučujeme vypnout 
Routing, aby se prodloužila životnost baterie.
ZAPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOLEVA; zelené podsvícení 
svítí po dobu 2 sekund.
VYPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOPRAVA; červené 
podsvícení svítí po dobu 2 sekund.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

1. Obecné problémy.

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Není aktivován režim programování. Aktivujte režim programování.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Aktivujte režim programování v 
průběhu max. 12 sekund.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

Nesprávná posloupnost tlačítek. Proveďte proceduru při zachování 
požadované posloupnosti.

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

Zařízení je přidáno do jiné sít Z-Wave. ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SÍTĚ (str. 9)

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Skupina je zaplněna. Přidejte zařízení do jiné skupiny.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
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(PRIMARY).

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

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

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

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v 
průběhu max. 10 sekund.

6. Zařízení nelze ovládat.

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

Zařízení není napájeno. Zkontrolujte, zda je zařízení, které 
chcete ovládat, správně připojeno ke 
zdroji napájení. To lze provést pomocí 
tlačítka pro manuální ovládání.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893
ROUTING ROUTING

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

Routing (směrování) umožňuje využívat jiné zařízení v síti k přenosu příkazů z 
ovladače pro zlepšení dosahu.
Používáte-li ovladač ZRG3 k ovládání vjezdové brány, doporučujeme vypnout 
Routing, aby se prodloužila životnost baterie.
ZAPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOLEVA; zelené podsvícení 
svítí po dobu 2 sekund.
VYPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOPRAVA; červené 
podsvícení svítí po dobu 2 sekund.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

1. Obecné problémy.

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Není aktivován režim programování. Aktivujte režim programování.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Aktivujte režim programování v 
průběhu max. 12 sekund.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

Nesprávná posloupnost tlačítek. Proveďte proceduru při zachování 
požadované posloupnosti.

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

Zařízení je přidáno do jiné sít Z-Wave. ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SÍTĚ (str. 9)

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Skupina je zaplněna. Přidejte zařízení do jiné skupiny.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

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

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

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v 
průběhu max. 10 sekund.

6. Zařízení nelze ovládat.

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

Zařízení není napájeno. Zkontrolujte, zda je zařízení, které 
chcete ovládat, správně připojeno ke 
zdroji napájení. To lze provést pomocí 
tlačítka pro manuální ovládání.

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

Příliš velká vzdálenost mezi zařízeními. 
Možné překážky omezující dosah.

Zkuste ovládat zařízení z jiného místa.
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PROBLEMY PROBLÉMY

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

1. Obecné problémy.

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

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

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Zařízení nelze ovládat.

Brak zasilania.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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PODŘÍZENÝ (SECONDARY).
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chcesz sterować jest prawidłowo 
podłączone do źródła zasilania. Można 
tego dokonać używając przycisku 
sterowania manualnego.

Zařízení není napájeno. Zkontrolujte, zda je zařízení, které 
chcete ovládat, správně připojeno ke 
zdroji napájení. To lze provést pomocí 
tlačítka pro manuální ovládání.

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
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USUWANIE Z SIECI (str. 9).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

5. Nie można przypisać pilota ZRG3 jako PODRZĘDNY.

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

6. Nie można sterować urządzeniem.

6. Zařízení nelze ovládat.

Brak zasilania.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893
ROUTING ROUTING

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

Routing (směrování) umožňuje využívat jiné zařízení v síti k přenosu příkazů z 
ovladače pro zlepšení dosahu.
Používáte-li ovladač ZRG3 k ovládání vjezdové brány, doporučujeme vypnout 
Routing, aby se prodloužila životnost baterie.
ZAPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOLEVA; zelené podsvícení 
svítí po dobu 2 sekund.
VYPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOPRAVA; červené 
podsvícení svítí po dobu 2 sekund.
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Nesprávná posloupnost tlačítek. Proveďte proceduru při zachování 
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Dodawać i usuwać urządzenia może 
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Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

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

Routing (směrování) umožňuje využívat jiné zařízení v síti k přenosu příkazů z 
ovladače pro zlepšení dosahu.
Používáte-li ovladač ZRG3 k ovládání vjezdové brány, doporučujeme vypnout 
Routing, aby se prodloužila životnost baterie.
ZAPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOLEVA; zelené podsvícení 
svítí po dobu 2 sekund.
VYPNUTÍ  - Současné stisknutí tlačítek STOP a DOPRAVA; červené 
podsvícení svítí po dobu 2 sekund.

PŘÍČINA ŘEŠENÍ

1. Obecné problémy.

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Není aktivován režim programování. Aktivujte režim programování.

Zbyt długi czas oczekiwania na 
wciśnięcie przycisku programowania 
na urządzeniu.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Příliš dlouhá doba čekání na stisknutí 
programovacího tlačítka na zařízení.

Aktivujte režim programování v 
průběhu max. 12 sekund.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

Nesprávná posloupnost tlačítek. Proveďte proceduru při zachování 
požadované posloupnosti.

2. Zařízení nelze přidat do sítě Z-Wave pomocí ZRG3.

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

Zařízení je přidáno do jiné sít Z-Wave. ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SÍTĚ (str. 9)

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

3. Zařízení nelze přidat do vybrané skupiny.

Skupina je zaplněna. Přidejte zařízení do jiné skupiny.

4. Zařízení nelze odstranit ze sítě.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Ovladač je přiřazen do sítě jako 
PODŘÍZENÝ (SECONDARY).

Přidávat a odstraňovat zařízení může 
pouze NADŘÍZENÝ ovladač
(PRIMARY).

5. Dálk. ovladač ZRG3 nelze přidat jako PODŘÍZENÝ.

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

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

Příliš dlouhá doba čekání na aktivaci 
funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ na 
NADŘÍZENÉM ovladači.

V NADŘÍZENÉM ovladači aktivujte 
funkci PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ v 
průběhu max. 10 sekund.

6. Zařízení nelze ovládat.

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

Zařízení není napájeno. Zkontrolujte, zda je zařízení, které 
chcete ovládat, správně připojeno ke 
zdroji napájení. To lze provést pomocí 
tlačítka pro manuální ovládání.

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

Příliš velká vzdálenost mezi zařízeními. 
Možné překážky omezující dosah.

Zkuste ovládat zařízení z jiného místa.
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UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI CZESKI

14
GWARANCJA ZÁRUKA

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Numer faktury

Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

NC 893

Producent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do naprawy lub 
wymiany urządzenia uszkodzonego jeżeli uszkodzenie to wynika z wad materiałów i 
konstrukcji. Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży przy zachowaniu 
następujących warunków:
- Instalacja została dokonana zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych.
- Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obsługi.
- Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie wykonanej instalacji elektrycznej czy też
działania zjawisk atmosferycznych.
- Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego użytkowania i uszkodzenia mechaniczne 
producent nie odpowiada.
W przypadku awarii urządzenie należy dostarczyć do naprawy łącznie z Kartą
Gwarancyjną. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w czasie 
nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. Naprawy 
gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje producent FAKRO PP. Sp. z o.o.

Výrobce zaručuje funkčnost zařízení. Zavazuje se rovněž opravit nebo vyměnit 
poškozené zařízení, pokud poškození vzniklo vlivem materiálových nebo konstrukčních 
vad. Záruka trvá 24 měsíců ode dne prodeje v případě dodržení následujících podmínek: 
- Instalace byla provedena v souladu s pokyny výrobce.
- Nebyly porušeny plomby a nebyly provedeny svévolné konstrukční změny.
- Zařízení bylo používáno v souladu s určením dle návodu k obsluze.
- Poškození nevzniklo vlivem nevhodně provedené elektrické instalace, nebo také 
působením atmosférických vlivů.
- Výrobce nenese odpovědnost za poškození vzniklá následkem špatného použití a 
mechanická poškození.
- V případě poruchy je nutno doručit zařízení k opravě včetně Záručního listu.
Vady vzniklé v záruční době budou odstraněny bezplatně do 30 pracovních dnů ode dne 
přijetí zařízení k opravě. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce FAKRO PP. Sp. 
z o.o.

Certifikát kvality:

Zařízení

Sériové číslo

Prodejce

Adresa

Datum nákupu

Číslo faktury

Podpis (razítko) osoby, která provedla instalaci zařízení

FAKRO Sp. z o.o.
Ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz

Polska
www.fakro.com

tel.+ 48 18 444 0 444, fax. +48 18 444 0 333


