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

tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com
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Arkusz1

Strona 1

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

1

PL CZ

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 3

INSTALACJA MODUŁU 3 3

MODUŁ PODRZĘDNY 4 4

DODANIE DO GRUPY 4 4

USUWANIE Z GRUPY 5 5

RESETOWANIE MODUŁU 5 5

FUNKCJE DODATKOWE 6 6

INFORMACJE DODATKOWE 7 7

PROBLEMY 7 7

MONTAŻ MODUŁU 7 7

GWARANCJA 8 8

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

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

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

4. 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 8A1

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

MODU POGODOWY Z-WAVE MODUL POČASÍ Z-WAVE

ZWMP ZWMP
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

INSTALACE MODULU

PODŘÍZENÝ MODUL

PŘIDÁNÍ DO SKUPINY

ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SKUPINY

RESETOVÁNÍ MODULU

DALŠÍ FUNKCE

DODATEČNÉ INFORMACE

PROBLÉMY

MONTÁŽ MODULU

ZÁRUKA

Arkusz1
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

1

PL CZ

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 3

INSTALACJA MODUŁU 3 3

MODUŁ PODRZĘDNY 4 4

DODANIE DO GRUPY 4 4

USUWANIE Z GRUPY 5 5

RESETOWANIE MODUŁU 5 5

FUNKCJE DODATKOWE 6 6

INFORMACJE DODATKOWE 7 7

PROBLEMY 7 7

MONTAŻ MODUŁU 7 7

GWARANCJA 8 8

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

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

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

4. 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 8A1

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

MODU POGODOWY Z-WAVE MODUL POČASÍ Z-WAVE

ZWMP ZWMP
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

INSTALACE MODULU

PODŘÍZENÝ MODUL

PŘIDÁNÍ DO SKUPINY

ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SKUPINY

RESETOVÁNÍ MODULU

DALŠÍ FUNKCE

DODATEČNÉ INFORMACE

PROBLÉMY

MONTÁŽ MODULU

ZÁRUKA
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

1

PL CZ

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 3

INSTALACJA MODUŁU 3 3

MODUŁ PODRZĘDNY 4 4

DODANIE DO GRUPY 4 4

USUWANIE Z GRUPY 5 5

RESETOWANIE MODUŁU 5 5

FUNKCJE DODATKOWE 6 6

INFORMACJE DODATKOWE 7 7

PROBLEMY 7 7

MONTAŻ MODUŁU 7 7

GWARANCJA 8 8

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

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

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

4. 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 8A1

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

MODU POGODOWY Z-WAVE MODUL POČASÍ Z-WAVE

ZWMP ZWMP
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

INSTALACE MODULU

PODŘÍZENÝ MODUL

PŘIDÁNÍ DO SKUPINY

ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SKUPINY

RESETOVÁNÍ MODULU

DALŠÍ FUNKCE

DODATEČNÉ INFORMACE

PROBLÉMY

MONTÁŽ MODULU

ZÁRUKA
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UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

1

PL CZ

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 3

INSTALACJA MODUŁU 3 3

MODUŁ PODRZĘDNY 4 4

DODANIE DO GRUPY 4 4

USUWANIE Z GRUPY 5 5

RESETOWANIE MODUŁU 5 5

FUNKCJE DODATKOWE 6 6

INFORMACJE DODATKOWE 7 7

PROBLEMY 7 7

MONTAŻ MODUŁU 7 7

GWARANCJA 8 8

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

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

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

4. 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 8A1

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

MODU POGODOWY Z-WAVE MODUL POČASÍ Z-WAVE

ZWMP ZWMP
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

INSTALACE MODULU

PODŘÍZENÝ MODUL

PŘIDÁNÍ DO SKUPINY

ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SKUPINY

RESETOVÁNÍ MODULU

DALŠÍ FUNKCE

DODATEČNÉ INFORMACE

PROBLÉMY

MONTÁŽ MODULU

ZÁRUKA
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Arkusz2

Strona 2

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

2

OPIS MODUŁU

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

PARAMETRY TECHNICZNE
①  - Bezpiecznik ①
②  - Diody LED sygnalizacyjne ②
③  - Wejścia czujników ③
④  - Wkręty mocujące płytkę elektroniczną ④
⑤  - Antena ⑤

IN/EX  - Przycisk programowania IN/EX
 - Przycisk zmiany grupy

C  - Przycisk ZAMKNIJ C
O  - Przycisk OTWÓRZ O

TRANSFORMATOR

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

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

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

4. 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 8A1

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.

POPIS MODULU
Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do sterowania urządzeniami kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Moduł może obsługiwać
231 urządzeń, które możemy przyporządkować do maksymalnie 3 grup. Moduł posiada trzy wejścia cyfrowe, do których można podłączyć
sygnał z różnych urządzeń, na przykład z: czujnika deszczu, wiatru, termostatu, przełącznika czasowego, systemu EIB itp. Moduł pogodowy 
ZWMP może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

Modul počasí ZWMP je určen k ovládání zařízení kompatibilních se standardem Z-Wave. Modul umožňuje ovládat max. 231 zařízení, které 
lze přiřadit do max. 3 skupin. Modul má tři digitální vstupy, do kterých lze zapojit signál z různých zařízení, např. z čidla deště, větru, 
termostatu, časovače, systému EIB apod. Modul počasí ZWMP může mít funkci NADŘÍZENÉHO nebo PODŘÍZENÉHO ovladače.

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

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

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

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

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH. PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

BUDOWA MODUŁU ZWMP KONSTRUKCE MODULU ZWMP TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie:
230V AC
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
5 - 40oC
Wymiary:
127/87/57 mm

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

- Pojistka
Napájení:
230 V AC
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
5-40 oC
Rozměry:
127/87/57 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Frekvence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(v závislosti na verzi)

- Signalizační LED diody
- Vstupy čidel
- Šrouby pro uchycení elektronické desky
- Anténa
- Programovací tlačítko

SEL SEL - Tlačítko pro změnu skupiny
- Tlačítko ZAVŘIT
- Tlačítko OTEVŘIT

TRANSFORMÁTOR

Arkusz2

Strona 2

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

2

OPIS MODUŁU

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

PARAMETRY TECHNICZNE
①  - Bezpiecznik ①
②  - Diody LED sygnalizacyjne ②
③  - Wejścia czujników ③
④  - Wkręty mocujące płytkę elektroniczną ④
⑤  - Antena ⑤

IN/EX  - Przycisk programowania IN/EX
 - Przycisk zmiany grupy

C  - Przycisk ZAMKNIJ C
O  - Przycisk OTWÓRZ O

TRANSFORMATOR

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

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

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

4. 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 8A1

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.

POPIS MODULU
Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do sterowania urządzeniami kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Moduł może obsługiwać
231 urządzeń, które możemy przyporządkować do maksymalnie 3 grup. Moduł posiada trzy wejścia cyfrowe, do których można podłączyć
sygnał z różnych urządzeń, na przykład z: czujnika deszczu, wiatru, termostatu, przełącznika czasowego, systemu EIB itp. Moduł pogodowy 
ZWMP może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

Modul počasí ZWMP je určen k ovládání zařízení kompatibilních se standardem Z-Wave. Modul umožňuje ovládat max. 231 zařízení, které 
lze přiřadit do max. 3 skupin. Modul má tři digitální vstupy, do kterých lze zapojit signál z různých zařízení, např. z čidla deště, větru, 
termostatu, časovače, systému EIB apod. Modul počasí ZWMP může mít funkci NADŘÍZENÉHO nebo PODŘÍZENÉHO ovladače.

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

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

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

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

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH. PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

BUDOWA MODUŁU ZWMP KONSTRUKCE MODULU ZWMP TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie:
230V AC
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
5 - 40oC
Wymiary:
127/87/57 mm

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

- Pojistka
Napájení:
230 V AC
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
5-40 oC
Rozměry:
127/87/57 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Frekvence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(v závislosti na verzi)

- Signalizační LED diody
- Vstupy čidel
- Šrouby pro uchycení elektronické desky
- Anténa
- Programovací tlačítko

SEL SEL - Tlačítko pro změnu skupiny
- Tlačítko ZAVŘIT
- Tlačítko OTEVŘIT

TRANSFORMÁTOR

Arkusz2

Strona 2

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

2

OPIS MODUŁU

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

PARAMETRY TECHNICZNE
①  - Bezpiecznik ①
②  - Diody LED sygnalizacyjne ②
③  - Wejścia czujników ③
④  - Wkręty mocujące płytkę elektroniczną ④
⑤  - Antena ⑤

IN/EX  - Przycisk programowania IN/EX
 - Przycisk zmiany grupy

C  - Przycisk ZAMKNIJ C
O  - Przycisk OTWÓRZ O

TRANSFORMATOR

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

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

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

4. 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 8A1

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.

POPIS MODULU
Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do sterowania urządzeniami kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Moduł może obsługiwać
231 urządzeń, które możemy przyporządkować do maksymalnie 3 grup. Moduł posiada trzy wejścia cyfrowe, do których można podłączyć
sygnał z różnych urządzeń, na przykład z: czujnika deszczu, wiatru, termostatu, przełącznika czasowego, systemu EIB itp. Moduł pogodowy 
ZWMP może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

Modul počasí ZWMP je určen k ovládání zařízení kompatibilních se standardem Z-Wave. Modul umožňuje ovládat max. 231 zařízení, které 
lze přiřadit do max. 3 skupin. Modul má tři digitální vstupy, do kterých lze zapojit signál z různých zařízení, např. z čidla deště, větru, 
termostatu, časovače, systému EIB apod. Modul počasí ZWMP může mít funkci NADŘÍZENÉHO nebo PODŘÍZENÉHO ovladače.

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

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

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

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

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH. PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

BUDOWA MODUŁU ZWMP KONSTRUKCE MODULU ZWMP TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie:
230V AC
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
5 - 40oC
Wymiary:
127/87/57 mm

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

- Pojistka
Napájení:
230 V AC
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
5-40 oC
Rozměry:
127/87/57 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Frekvence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(v závislosti na verzi)

- Signalizační LED diody
- Vstupy čidel
- Šrouby pro uchycení elektronické desky
- Anténa
- Programovací tlačítko

SEL SEL - Tlačítko pro změnu skupiny
- Tlačítko ZAVŘIT
- Tlačítko OTEVŘIT

TRANSFORMÁTOR
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OPIS MODUŁU

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

PARAMETRY TECHNICZNE
①  - Bezpiecznik ①
②  - Diody LED sygnalizacyjne ②
③  - Wejścia czujników ③
④  - Wkręty mocujące płytkę elektroniczną ④
⑤  - Antena ⑤

IN/EX  - Przycisk programowania IN/EX
 - Przycisk zmiany grupy

C  - Przycisk ZAMKNIJ C
O  - Przycisk OTWÓRZ O

TRANSFORMATOR

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

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

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

4. 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 8A1

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.

POPIS MODULU
Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do sterowania urządzeniami kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Moduł może obsługiwać
231 urządzeń, które możemy przyporządkować do maksymalnie 3 grup. Moduł posiada trzy wejścia cyfrowe, do których można podłączyć
sygnał z różnych urządzeń, na przykład z: czujnika deszczu, wiatru, termostatu, przełącznika czasowego, systemu EIB itp. Moduł pogodowy 
ZWMP może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

Modul počasí ZWMP je určen k ovládání zařízení kompatibilních se standardem Z-Wave. Modul umožňuje ovládat max. 231 zařízení, které 
lze přiřadit do max. 3 skupin. Modul má tři digitální vstupy, do kterých lze zapojit signál z různých zařízení, např. z čidla deště, větru, 
termostatu, časovače, systému EIB apod. Modul počasí ZWMP může mít funkci NADŘÍZENÉHO nebo PODŘÍZENÉHO ovladače.

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

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

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

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

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH. PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

BUDOWA MODUŁU ZWMP KONSTRUKCE MODULU ZWMP TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie:
230V AC
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
5 - 40oC
Wymiary:
127/87/57 mm

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

- Pojistka
Napájení:
230 V AC
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
5-40 oC
Rozměry:
127/87/57 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Frekvence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(v závislosti na verzi)

- Signalizační LED diody
- Vstupy čidel
- Šrouby pro uchycení elektronické desky
- Anténa
- Programovací tlačítko

SEL SEL - Tlačítko pro změnu skupiny
- Tlačítko ZAVŘIT
- Tlačítko OTEVŘIT

TRANSFORMÁTOR

TRANSFORMATOR
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OPIS MODUŁU

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

PARAMETRY TECHNICZNE
①  - Bezpiecznik ①
②  - Diody LED sygnalizacyjne ②
③  - Wejścia czujników ③
④  - Wkręty mocujące płytkę elektroniczną ④
⑤  - Antena ⑤

IN/EX  - Przycisk programowania IN/EX
 - Przycisk zmiany grupy

C  - Przycisk ZAMKNIJ C
O  - Przycisk OTWÓRZ O

TRANSFORMATOR

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

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

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

4. 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 8A1

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.

POPIS MODULU
Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do sterowania urządzeniami kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Moduł może obsługiwać
231 urządzeń, które możemy przyporządkować do maksymalnie 3 grup. Moduł posiada trzy wejścia cyfrowe, do których można podłączyć
sygnał z różnych urządzeń, na przykład z: czujnika deszczu, wiatru, termostatu, przełącznika czasowego, systemu EIB itp. Moduł pogodowy 
ZWMP może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

Modul počasí ZWMP je určen k ovládání zařízení kompatibilních se standardem Z-Wave. Modul umožňuje ovládat max. 231 zařízení, které 
lze přiřadit do max. 3 skupin. Modul má tři digitální vstupy, do kterých lze zapojit signál z různých zařízení, např. z čidla deště, větru, 
termostatu, časovače, systému EIB apod. Modul počasí ZWMP může mít funkci NADŘÍZENÉHO nebo PODŘÍZENÉHO ovladače.

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

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

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

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

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH. PODŘÍZENÝ ovladač (SECONDARY) - slouží pouze k ovládání zařízení. V síti může být více PODŘÍZENÝCH ovladačů.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

BUDOWA MODUŁU ZWMP KONSTRUKCE MODULU ZWMP TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie:
230V AC
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
5 - 40oC
Wymiary:
127/87/57 mm

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

- Pojistka
Napájení:
230 V AC
Dosah:
do 20 m v budově
Pracovní teplota:
5-40 oC
Rozměry:
127/87/57 mm

Rádiový protokol:
Z-Wave
Frekvence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(v závislosti na verzi)

- Signalizační LED diody
- Vstupy čidel
- Šrouby pro uchycení elektronické desky
- Anténa
- Programovací tlačítko

SEL SEL - Tlačítko pro změnu skupiny
- Tlačítko ZAVŘIT
- Tlačítko OTEVŘIT

TRANSFORMÁTOR
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Moduł zasilany jest napięciem niebezpiecznym 230V AC!

Moduł zasilany jest napięciem niebezpiecznym 230V AC! Modul je napájen nebezpečným napětím 230 V AC!

INSTALACJA MODUŁU INSTALACE MODULU

MONTAŻ MODUŁU - Strona 7.
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ZASILANIE 230V AC

WEJŚCIA CZUJNIKÓW

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

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

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

4. 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 8A1

Podczas montażu modułu ZWMP należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
● Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
● Podłączanie modułu powinno odbywać się zawsze przy odłączonym napięciu zasilania.
● Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy modułu nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
● Przed podłączeniem modułu upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem modułu wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
● Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
● Moduł ZWMP powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania modułu.
● Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem modułu powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci 
zasilającej.
● Nie należy używać do mycia modułu substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
● Naprawy modułu powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
● Bezpieczna długość przewodów podłączonych do łącznika wynosi 5m. Można zastosować dłuższe przewody, ale należy upewnić się, że 
zakłócenia nie wpływają negatywnie na prace modułu ZWMP.
● Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Při instalaci modulu ZWMP je nutno věnovat zvláštní pozornost následujícím pokynům:
● Instalace musí být provedena v souladu s návodem výrobce.
● Připojení modulu musí být provedeno vždy při odpojeném napájecím napětí.
● Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části modulu nejeví známky mechanického poškození.
● Před připojením modulu se ujistěte, že napájecí napětí se shoduje s napětím modulu uvedeným na identifikačním štítku.
● Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
● Modul ZWMP musí být používán v souladu s účelem, pro který byl navržen. Firma FAKRO nenese odpovědnost za následky nesprávného 
použití modulu.
● Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, nastavením a demontáži modulu, odpojte modul od napájecí sítě.
● K čištění modulu nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
● Opravy modulu musí provést autorizovaný servis výrobce.
● Bezpečná délka kabelů připojených ke spínači je 5 m. Lze použít delší kabely, ale je nutno se ujistit, že rušení nebude mít nepříznivý vliv 
na činnost modulu ZWMP.
● Modul počasí ZWMP je určen k montáží v interiérech.

Modul je napájen nebezpečným napětím 230 V AC!

Moduł posiada 3 wejścia cyfrowe oznaczone numerami 2, 3, 4. Do wejść podłączamy urządzenia zgodnie ze schematem:
Wejście 2 - wejście dedykowane dla czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Wejście 3 - wejście dedykowane dla czujnika wiatru ZWD,
Wejście 4 - wejście dedykowane dla czujnika deszczu ZRD, wyposażone w zasilanie 12V DC pozwalające na podgrzewanie detektora ZRD, 
dzięki czemu detektor nie reaguje na zakłócenia zewnętrzne, np. mgła, rosa.
Sposób podłączenia detektorów szukaj w instrukcji montażu dołączonej do danego produktu.
Moduł ZWMP zasilany jest napięciem 230V AC.

Modul má 3 digitální vstupy označené čísly 2, 3, 4. Ke vstupům se zařízení připojují podle schématu:
Vstup 2 – vstup určený pro detektor kouře ZFD nebo pro jiné čidlo, např. termostat,
Vstup 3 – vstup určený pro čidlo větru ZWD,
Vstup 4 – vstup uprčený pro čidlo deště ZRD s napájením 12 V DC, které umožňuje vyhřivání čidla ZRD, aby detektor nereagoval na vnější 
poruchy, způsobené např. mlhou nebo rosou.
Způsob zapojení detektorů je popsán v montážních návodech, které jsou dodávany k jednotlivým typům výrobků.
Modul ZWMP je napájen napětím 230 V AC.

MONTÁŽ MODULU – strana 7
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Moduł zasilany jest napięciem niebezpiecznym 230V AC!

Moduł zasilany jest napięciem niebezpiecznym 230V AC! Modul je napájen nebezpečným napětím 230 V AC!

INSTALACJA MODUŁU INSTALACE MODULU

MONTAŻ MODUŁU - Strona 7.
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ZASILANIE 230V AC

WEJŚCIA CZUJNIKÓW

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

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

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

4. 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 8A1

Podczas montażu modułu ZWMP należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
● Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
● Podłączanie modułu powinno odbywać się zawsze przy odłączonym napięciu zasilania.
● Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy modułu nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
● Przed podłączeniem modułu upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem modułu wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
● Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
● Moduł ZWMP powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania modułu.
● Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem modułu powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci 
zasilającej.
● Nie należy używać do mycia modułu substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
● Naprawy modułu powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
● Bezpieczna długość przewodów podłączonych do łącznika wynosi 5m. Można zastosować dłuższe przewody, ale należy upewnić się, że 
zakłócenia nie wpływają negatywnie na prace modułu ZWMP.
● Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Při instalaci modulu ZWMP je nutno věnovat zvláštní pozornost následujícím pokynům:
● Instalace musí být provedena v souladu s návodem výrobce.
● Připojení modulu musí být provedeno vždy při odpojeném napájecím napětí.
● Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části modulu nejeví známky mechanického poškození.
● Před připojením modulu se ujistěte, že napájecí napětí se shoduje s napětím modulu uvedeným na identifikačním štítku.
● Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
● Modul ZWMP musí být používán v souladu s účelem, pro který byl navržen. Firma FAKRO nenese odpovědnost za následky nesprávného 
použití modulu.
● Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, nastavením a demontáži modulu, odpojte modul od napájecí sítě.
● K čištění modulu nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
● Opravy modulu musí provést autorizovaný servis výrobce.
● Bezpečná délka kabelů připojených ke spínači je 5 m. Lze použít delší kabely, ale je nutno se ujistit, že rušení nebude mít nepříznivý vliv 
na činnost modulu ZWMP.
● Modul počasí ZWMP je určen k montáží v interiérech.

Modul je napájen nebezpečným napětím 230 V AC!

Moduł posiada 3 wejścia cyfrowe oznaczone numerami 2, 3, 4. Do wejść podłączamy urządzenia zgodnie ze schematem:
Wejście 2 - wejście dedykowane dla czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Wejście 3 - wejście dedykowane dla czujnika wiatru ZWD,
Wejście 4 - wejście dedykowane dla czujnika deszczu ZRD, wyposażone w zasilanie 12V DC pozwalające na podgrzewanie detektora ZRD, 
dzięki czemu detektor nie reaguje na zakłócenia zewnętrzne, np. mgła, rosa.
Sposób podłączenia detektorów szukaj w instrukcji montażu dołączonej do danego produktu.
Moduł ZWMP zasilany jest napięciem 230V AC.

Modul má 3 digitální vstupy označené čísly 2, 3, 4. Ke vstupům se zařízení připojují podle schématu:
Vstup 2 – vstup určený pro detektor kouře ZFD nebo pro jiné čidlo, např. termostat,
Vstup 3 – vstup určený pro čidlo větru ZWD,
Vstup 4 – vstup uprčený pro čidlo deště ZRD s napájením 12 V DC, které umožňuje vyhřivání čidla ZRD, aby detektor nereagoval na vnější 
poruchy, způsobené např. mlhou nebo rosou.
Způsob zapojení detektorů je popsán v montážních návodech, které jsou dodávany k jednotlivým typům výrobků.
Modul ZWMP je napájen napětím 230 V AC.
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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 8A1

Podczas montażu modułu ZWMP należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
● Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
● Podłączanie modułu powinno odbywać się zawsze przy odłączonym napięciu zasilania.
● Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy modułu nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
● Przed podłączeniem modułu upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem modułu wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
● Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
● Moduł ZWMP powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania modułu.
● Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem modułu powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci 
zasilającej.
● Nie należy używać do mycia modułu substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
● Naprawy modułu powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
● Bezpieczna długość przewodów podłączonych do łącznika wynosi 5m. Można zastosować dłuższe przewody, ale należy upewnić się, że 
zakłócenia nie wpływają negatywnie na prace modułu ZWMP.
● Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Při instalaci modulu ZWMP je nutno věnovat zvláštní pozornost následujícím pokynům:
● Instalace musí být provedena v souladu s návodem výrobce.
● Připojení modulu musí být provedeno vždy při odpojeném napájecím napětí.
● Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části modulu nejeví známky mechanického poškození.
● Před připojením modulu se ujistěte, že napájecí napětí se shoduje s napětím modulu uvedeným na identifikačním štítku.
● Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
● Modul ZWMP musí být používán v souladu s účelem, pro který byl navržen. Firma FAKRO nenese odpovědnost za následky nesprávného 
použití modulu.
● Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, nastavením a demontáži modulu, odpojte modul od napájecí sítě.
● K čištění modulu nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
● Opravy modulu musí provést autorizovaný servis výrobce.
● Bezpečná délka kabelů připojených ke spínači je 5 m. Lze použít delší kabely, ale je nutno se ujistit, že rušení nebude mít nepříznivý vliv 
na činnost modulu ZWMP.
● Modul počasí ZWMP je určen k montáží v interiérech.

Modul je napájen nebezpečným napětím 230 V AC!

Moduł posiada 3 wejścia cyfrowe oznaczone numerami 2, 3, 4. Do wejść podłączamy urządzenia zgodnie ze schematem:
Wejście 2 - wejście dedykowane dla czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Wejście 3 - wejście dedykowane dla czujnika wiatru ZWD,
Wejście 4 - wejście dedykowane dla czujnika deszczu ZRD, wyposażone w zasilanie 12V DC pozwalające na podgrzewanie detektora ZRD, 
dzięki czemu detektor nie reaguje na zakłócenia zewnętrzne, np. mgła, rosa.
Sposób podłączenia detektorów szukaj w instrukcji montażu dołączonej do danego produktu.
Moduł ZWMP zasilany jest napięciem 230V AC.

Modul má 3 digitální vstupy označené čísly 2, 3, 4. Ke vstupům se zařízení připojují podle schématu:
Vstup 2 – vstup určený pro detektor kouře ZFD nebo pro jiné čidlo, např. termostat,
Vstup 3 – vstup určený pro čidlo větru ZWD,
Vstup 4 – vstup uprčený pro čidlo deště ZRD s napájením 12 V DC, které umožňuje vyhřivání čidla ZRD, aby detektor nereagoval na vnější 
poruchy, způsobené např. mlhou nebo rosou.
Způsob zapojení detektorů je popsán v montážních návodech, které jsou dodávany k jednotlivým typům výrobků.
Modul ZWMP je napájen napětím 230 V AC.
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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 
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Enter

NC 8A1

Podczas montażu modułu ZWMP należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
● Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
● Podłączanie modułu powinno odbywać się zawsze przy odłączonym napięciu zasilania.
● Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy modułu nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
● Przed podłączeniem modułu upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem modułu wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
● Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
● Moduł ZWMP powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania modułu.
● Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem modułu powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci 
zasilającej.
● Nie należy używać do mycia modułu substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
● Naprawy modułu powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
● Bezpieczna długość przewodów podłączonych do łącznika wynosi 5m. Można zastosować dłuższe przewody, ale należy upewnić się, że 
zakłócenia nie wpływają negatywnie na prace modułu ZWMP.
● Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Při instalaci modulu ZWMP je nutno věnovat zvláštní pozornost následujícím pokynům:
● Instalace musí být provedena v souladu s návodem výrobce.
● Připojení modulu musí být provedeno vždy při odpojeném napájecím napětí.
● Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části modulu nejeví známky mechanického poškození.
● Před připojením modulu se ujistěte, že napájecí napětí se shoduje s napětím modulu uvedeným na identifikačním štítku.
● Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
● Modul ZWMP musí být používán v souladu s účelem, pro který byl navržen. Firma FAKRO nenese odpovědnost za následky nesprávného 
použití modulu.
● Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, nastavením a demontáži modulu, odpojte modul od napájecí sítě.
● K čištění modulu nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
● Opravy modulu musí provést autorizovaný servis výrobce.
● Bezpečná délka kabelů připojených ke spínači je 5 m. Lze použít delší kabely, ale je nutno se ujistit, že rušení nebude mít nepříznivý vliv 
na činnost modulu ZWMP.
● Modul počasí ZWMP je určen k montáží v interiérech.

Modul je napájen nebezpečným napětím 230 V AC!

Moduł posiada 3 wejścia cyfrowe oznaczone numerami 2, 3, 4. Do wejść podłączamy urządzenia zgodnie ze schematem:
Wejście 2 - wejście dedykowane dla czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Wejście 3 - wejście dedykowane dla czujnika wiatru ZWD,
Wejście 4 - wejście dedykowane dla czujnika deszczu ZRD, wyposażone w zasilanie 12V DC pozwalające na podgrzewanie detektora ZRD, 
dzięki czemu detektor nie reaguje na zakłócenia zewnętrzne, np. mgła, rosa.
Sposób podłączenia detektorów szukaj w instrukcji montażu dołączonej do danego produktu.
Moduł ZWMP zasilany jest napięciem 230V AC.

Modul má 3 digitální vstupy označené čísly 2, 3, 4. Ke vstupům se zařízení připojují podle schématu:
Vstup 2 – vstup určený pro detektor kouře ZFD nebo pro jiné čidlo, např. termostat,
Vstup 3 – vstup určený pro čidlo větru ZWD,
Vstup 4 – vstup uprčený pro čidlo deště ZRD s napájením 12 V DC, které umožňuje vyhřivání čidla ZRD, aby detektor nereagoval na vnější 
poruchy, způsobené např. mlhou nebo rosou.
Způsob zapojení detektorů je popsán v montážních návodech, které jsou dodávany k jednotlivým typům výrobků.
Modul ZWMP je napájen napětím 230 V AC.
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1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

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

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 
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Podczas montażu modułu ZWMP należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
● Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
● Podłączanie modułu powinno odbywać się zawsze przy odłączonym napięciu zasilania.
● Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy modułu nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
● Przed podłączeniem modułu upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem modułu wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
● Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
● Moduł ZWMP powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania modułu.
● Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem modułu powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci 
zasilającej.
● Nie należy używać do mycia modułu substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
● Naprawy modułu powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
● Bezpieczna długość przewodów podłączonych do łącznika wynosi 5m. Można zastosować dłuższe przewody, ale należy upewnić się, że 
zakłócenia nie wpływają negatywnie na prace modułu ZWMP.
● Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Při instalaci modulu ZWMP je nutno věnovat zvláštní pozornost následujícím pokynům:
● Instalace musí být provedena v souladu s návodem výrobce.
● Připojení modulu musí být provedeno vždy při odpojeném napájecím napětí.
● Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části modulu nejeví známky mechanického poškození.
● Před připojením modulu se ujistěte, že napájecí napětí se shoduje s napětím modulu uvedeným na identifikačním štítku.
● Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
● Modul ZWMP musí být používán v souladu s účelem, pro který byl navržen. Firma FAKRO nenese odpovědnost za následky nesprávného 
použití modulu.
● Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, nastavením a demontáži modulu, odpojte modul od napájecí sítě.
● K čištění modulu nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
● Opravy modulu musí provést autorizovaný servis výrobce.
● Bezpečná délka kabelů připojených ke spínači je 5 m. Lze použít delší kabely, ale je nutno se ujistit, že rušení nebude mít nepříznivý vliv 
na činnost modulu ZWMP.
● Modul počasí ZWMP je určen k montáží v interiérech.

Modul je napájen nebezpečným napětím 230 V AC!

Moduł posiada 3 wejścia cyfrowe oznaczone numerami 2, 3, 4. Do wejść podłączamy urządzenia zgodnie ze schematem:
Wejście 2 - wejście dedykowane dla czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Wejście 3 - wejście dedykowane dla czujnika wiatru ZWD,
Wejście 4 - wejście dedykowane dla czujnika deszczu ZRD, wyposażone w zasilanie 12V DC pozwalające na podgrzewanie detektora ZRD, 
dzięki czemu detektor nie reaguje na zakłócenia zewnętrzne, np. mgła, rosa.
Sposób podłączenia detektorów szukaj w instrukcji montażu dołączonej do danego produktu.
Moduł ZWMP zasilany jest napięciem 230V AC.

Modul má 3 digitální vstupy označené čísly 2, 3, 4. Ke vstupům se zařízení připojují podle schématu:
Vstup 2 – vstup určený pro detektor kouře ZFD nebo pro jiné čidlo, např. termostat,
Vstup 3 – vstup určený pro čidlo větru ZWD,
Vstup 4 – vstup uprčený pro čidlo deště ZRD s napájením 12 V DC, které umožňuje vyhřivání čidla ZRD, aby detektor nereagoval na vnější 
poruchy, způsobené např. mlhou nebo rosou.
Způsob zapojení detektorů je popsán v montážních návodech, které jsou dodávany k jednotlivým typům výrobků.
Modul ZWMP je napájen napětím 230 V AC.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Moduł zasilany jest napięciem niebezpiecznym 230V AC!

Moduł zasilany jest napięciem niebezpiecznym 230V AC! Modul je napájen nebezpečným napětím 230 V AC!

INSTALACJA MODUŁU INSTALACE MODULU

MONTAŻ MODUŁU - Strona 7.

MONTAŻ MODUŁU - Strona 7. MONTÁŽ MODULU – strana 7

ZASILANIE 230V AC

WEJŚCIA CZUJNIKÓW

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

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

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

4. 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 8A1

Podczas montażu modułu ZWMP należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
● Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
● Podłączanie modułu powinno odbywać się zawsze przy odłączonym napięciu zasilania.
● Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy modułu nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
● Przed podłączeniem modułu upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem modułu wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
● Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
● Moduł ZWMP powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania modułu.
● Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem modułu powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci 
zasilającej.
● Nie należy używać do mycia modułu substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
● Naprawy modułu powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
● Bezpieczna długość przewodów podłączonych do łącznika wynosi 5m. Można zastosować dłuższe przewody, ale należy upewnić się, że 
zakłócenia nie wpływają negatywnie na prace modułu ZWMP.
● Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Při instalaci modulu ZWMP je nutno věnovat zvláštní pozornost následujícím pokynům:
● Instalace musí být provedena v souladu s návodem výrobce.
● Připojení modulu musí být provedeno vždy při odpojeném napájecím napětí.
● Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části modulu nejeví známky mechanického poškození.
● Před připojením modulu se ujistěte, že napájecí napětí se shoduje s napětím modulu uvedeným na identifikačním štítku.
● Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
● Modul ZWMP musí být používán v souladu s účelem, pro který byl navržen. Firma FAKRO nenese odpovědnost za následky nesprávného 
použití modulu.
● Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, nastavením a demontáži modulu, odpojte modul od napájecí sítě.
● K čištění modulu nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
● Opravy modulu musí provést autorizovaný servis výrobce.
● Bezpečná délka kabelů připojených ke spínači je 5 m. Lze použít delší kabely, ale je nutno se ujistit, že rušení nebude mít nepříznivý vliv 
na činnost modulu ZWMP.
● Modul počasí ZWMP je určen k montáží v interiérech.

Modul je napájen nebezpečným napětím 230 V AC!

Moduł posiada 3 wejścia cyfrowe oznaczone numerami 2, 3, 4. Do wejść podłączamy urządzenia zgodnie ze schematem:
Wejście 2 - wejście dedykowane dla czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Wejście 3 - wejście dedykowane dla czujnika wiatru ZWD,
Wejście 4 - wejście dedykowane dla czujnika deszczu ZRD, wyposażone w zasilanie 12V DC pozwalające na podgrzewanie detektora ZRD, 
dzięki czemu detektor nie reaguje na zakłócenia zewnętrzne, np. mgła, rosa.
Sposób podłączenia detektorów szukaj w instrukcji montażu dołączonej do danego produktu.
Moduł ZWMP zasilany jest napięciem 230V AC.

Modul má 3 digitální vstupy označené čísly 2, 3, 4. Ke vstupům se zařízení připojují podle schématu:
Vstup 2 – vstup určený pro detektor kouře ZFD nebo pro jiné čidlo, např. termostat,
Vstup 3 – vstup určený pro čidlo větru ZWD,
Vstup 4 – vstup uprčený pro čidlo deště ZRD s napájením 12 V DC, které umožňuje vyhřivání čidla ZRD, aby detektor nereagoval na vnější 
poruchy, způsobené např. mlhou nebo rosou.
Způsob zapojení detektorů je popsán v montážních návodech, které jsou dodávany k jednotlivým typům výrobků.
Modul ZWMP je napájen napětím 230 V AC.
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MODUŁ PODRZĘDNY PODŘÍZENÝ MODUL

DODANIE DO GRUPY PŘIDÁNÍ 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 8A1

Procedura pozwala dodać moduł ZWMP jako PODRZĘDNY do istniejącej sieci. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu. Aby moduł PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 4).

Procedura umožňuje přidat modul ZWMP do stávající sítě jako PODŘÍZENÝ modul. NADŘÍZENÝ ovladač v této síti může být libovolného 
typu. Aby pomocí PODŘÍZENÉHO modulu bylo možné ovládat zařízení, je nutno přidat je do vybrané skupiny (strana 4).

W ciągu 1,5s trzykrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 1.

V průběhu 1,5 s stiskněte třikrát tlačítko 
In/Ex.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
1.

W ciągu 10 sekund uruchom na kontrolerze 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI. Moduł ZWMP - 
strona 6. Kontroler innego typu - patrz jego 
instrukcja.

V průběhu 10 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM ovladači funkci PŘIDAT 
ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ. Modul ZWMP - 
strana 6. Ovladač jiného typu - vizte jeho 
návod.

Procedura pozwala dodać sterowane urządzenia do dowolnych grup:
Grupa 2 - sterowana z czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Grupa 3 - sterowana z czujnika wiatru ZWD, 
Grupa 4 - sterowana z czujnika deszczu ZRD.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

Procedura umožňuje přidat ovládaná zařízení do libovolných skupin:
Skupina 2 – ovládaná z detektoru kouře ZFD nebo jiného čidla, např. termostatu,
Skupina 3 – ovládaná z čidla větru ZWD, 
Skupina 4 – ovládaná z čidla deště ZRD.
Do skupiny lze přidávat pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do sítě Z-Wave.

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), do której chcesz przypisać urządzenie.

W ciągu 1,5s wciśnij przycisk In/Ex, a 
następnie przycisk ,,C’’(zamknij) lub 
,,O’’(otwórz), w zależności jak ma 
zachować się urządzenie*1. Następnie, w 
ciągu 10 sekund wciśnij przycisk 
programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 2.

Pomocí tlačítka SEL vyberte skupinu (2, 3 
nebo 4), ke které chcete přiřadit zařízení.

V průběhu 1,5 s stiskněte tlačítko In/Ex a 
následně tlačítko „C” (zavřit) nebo „O” 
(otevřit) v závislosti na tom, jak se má 
zařízení chovat*1. Následně v průběhu 10 
sekund stiskněte programovací tlačítko*2.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
2.

*1 Uwaga - Nie ma możliwości ustawienia dwóch, przeciwnych sobie akcji, z tego samego wejścia cyfrowego (w tej samej 
grupie). Jeżeli, na przykład, okno zamknie się pod wpływem deszczu, to nie ma możliwości, że po jego ustaniu, okno 
samoczynnie się otworzy.

*1 Pozor! Nelze nastavit dvě protichůdné akce ze stejného digitálního vstupu (ve stejné skupině). Pokud se například okno 
zavře vlivem deště, je vyloučeno, aby se po jeho ustání okno automaticky otevřelo.

*1 Pozor! Nelze nastavit dvě protichůdné akce ze stejného digitálního vstupu (ve stejné skupině). Pokud se například okno 
zavře vlivem deště, je vyloučeno, aby se po jeho ustání okno automaticky otevřelo.

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

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".
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MODUŁ PODRZĘDNY PODŘÍZENÝ MODUL

DODANIE DO GRUPY PŘIDÁNÍ 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 8A1

Procedura pozwala dodać moduł ZWMP jako PODRZĘDNY do istniejącej sieci. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu. Aby moduł PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 4).

Procedura umožňuje přidat modul ZWMP do stávající sítě jako PODŘÍZENÝ modul. NADŘÍZENÝ ovladač v této síti může být libovolného 
typu. Aby pomocí PODŘÍZENÉHO modulu bylo možné ovládat zařízení, je nutno přidat je do vybrané skupiny (strana 4).

W ciągu 1,5s trzykrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 1.

V průběhu 1,5 s stiskněte třikrát tlačítko 
In/Ex.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
1.

W ciągu 10 sekund uruchom na kontrolerze 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI. Moduł ZWMP - 
strona 6. Kontroler innego typu - patrz jego 
instrukcja.

V průběhu 10 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM ovladači funkci PŘIDAT 
ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ. Modul ZWMP - 
strana 6. Ovladač jiného typu - vizte jeho 
návod.

Procedura pozwala dodać sterowane urządzenia do dowolnych grup:
Grupa 2 - sterowana z czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Grupa 3 - sterowana z czujnika wiatru ZWD, 
Grupa 4 - sterowana z czujnika deszczu ZRD.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

Procedura umožňuje přidat ovládaná zařízení do libovolných skupin:
Skupina 2 – ovládaná z detektoru kouře ZFD nebo jiného čidla, např. termostatu,
Skupina 3 – ovládaná z čidla větru ZWD, 
Skupina 4 – ovládaná z čidla deště ZRD.
Do skupiny lze přidávat pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do sítě Z-Wave.

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), do której chcesz przypisać urządzenie.

W ciągu 1,5s wciśnij przycisk In/Ex, a 
następnie przycisk ,,C’’(zamknij) lub 
,,O’’(otwórz), w zależności jak ma 
zachować się urządzenie*1. Następnie, w 
ciągu 10 sekund wciśnij przycisk 
programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 2.

Pomocí tlačítka SEL vyberte skupinu (2, 3 
nebo 4), ke které chcete přiřadit zařízení.

V průběhu 1,5 s stiskněte tlačítko In/Ex a 
následně tlačítko „C” (zavřit) nebo „O” 
(otevřit) v závislosti na tom, jak se má 
zařízení chovat*1. Následně v průběhu 10 
sekund stiskněte programovací tlačítko*2.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
2.

*1 Uwaga - Nie ma możliwości ustawienia dwóch, przeciwnych sobie akcji, z tego samego wejścia cyfrowego (w tej samej 
grupie). Jeżeli, na przykład, okno zamknie się pod wpływem deszczu, to nie ma możliwości, że po jego ustaniu, okno 
samoczynnie się otworzy.

*1 Pozor! Nelze nastavit dvě protichůdné akce ze stejného digitálního vstupu (ve stejné skupině). Pokud se například okno 
zavře vlivem deště, je vyloučeno, aby se po jeho ustání okno automaticky otevřelo.

*1 Pozor! Nelze nastavit dvě protichůdné akce ze stejného digitálního vstupu (ve stejné skupině). Pokud se například okno 
zavře vlivem deště, je vyloučeno, aby se po jeho ustání okno automaticky otevřelo.

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

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".
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MODUŁ PODRZĘDNY PODŘÍZENÝ MODUL

DODANIE DO GRUPY PŘIDÁNÍ 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 8A1

Procedura pozwala dodać moduł ZWMP jako PODRZĘDNY do istniejącej sieci. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu. Aby moduł PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 4).

Procedura umožňuje přidat modul ZWMP do stávající sítě jako PODŘÍZENÝ modul. NADŘÍZENÝ ovladač v této síti může být libovolného 
typu. Aby pomocí PODŘÍZENÉHO modulu bylo možné ovládat zařízení, je nutno přidat je do vybrané skupiny (strana 4).

W ciągu 1,5s trzykrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 1.

V průběhu 1,5 s stiskněte třikrát tlačítko 
In/Ex.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
1.

W ciągu 10 sekund uruchom na kontrolerze 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI. Moduł ZWMP - 
strona 6. Kontroler innego typu - patrz jego 
instrukcja.

V průběhu 10 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM ovladači funkci PŘIDAT 
ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ. Modul ZWMP - 
strana 6. Ovladač jiného typu - vizte jeho 
návod.

Procedura pozwala dodać sterowane urządzenia do dowolnych grup:
Grupa 2 - sterowana z czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Grupa 3 - sterowana z czujnika wiatru ZWD, 
Grupa 4 - sterowana z czujnika deszczu ZRD.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

Procedura umožňuje přidat ovládaná zařízení do libovolných skupin:
Skupina 2 – ovládaná z detektoru kouře ZFD nebo jiného čidla, např. termostatu,
Skupina 3 – ovládaná z čidla větru ZWD, 
Skupina 4 – ovládaná z čidla deště ZRD.
Do skupiny lze přidávat pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do sítě Z-Wave.

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), do której chcesz przypisać urządzenie.

W ciągu 1,5s wciśnij przycisk In/Ex, a 
następnie przycisk ,,C’’(zamknij) lub 
,,O’’(otwórz), w zależności jak ma 
zachować się urządzenie*1. Następnie, w 
ciągu 10 sekund wciśnij przycisk 
programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 2.

Pomocí tlačítka SEL vyberte skupinu (2, 3 
nebo 4), ke které chcete přiřadit zařízení.

V průběhu 1,5 s stiskněte tlačítko In/Ex a 
následně tlačítko „C” (zavřit) nebo „O” 
(otevřit) v závislosti na tom, jak se má 
zařízení chovat*1. Následně v průběhu 10 
sekund stiskněte programovací tlačítko*2.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
2.

*1 Uwaga - Nie ma możliwości ustawienia dwóch, przeciwnych sobie akcji, z tego samego wejścia cyfrowego (w tej samej 
grupie). Jeżeli, na przykład, okno zamknie się pod wpływem deszczu, to nie ma możliwości, że po jego ustaniu, okno 
samoczynnie się otworzy.

*1 Pozor! Nelze nastavit dvě protichůdné akce ze stejného digitálního vstupu (ve stejné skupině). Pokud se například okno 
zavře vlivem deště, je vyloučeno, aby se po jeho ustání okno automaticky otevřelo.

*1 Pozor! Nelze nastavit dvě protichůdné akce ze stejného digitálního vstupu (ve stejné skupině). Pokud se například okno 
zavře vlivem deště, je vyloučeno, aby se po jeho ustání okno automaticky otevřelo.

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

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".
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MODUŁ PODRZĘDNY PODŘÍZENÝ MODUL

DODANIE DO GRUPY PŘIDÁNÍ 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 8A1

Procedura pozwala dodać moduł ZWMP jako PODRZĘDNY do istniejącej sieci. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu. Aby moduł PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 4).

Procedura umožňuje přidat modul ZWMP do stávající sítě jako PODŘÍZENÝ modul. NADŘÍZENÝ ovladač v této síti může být libovolného 
typu. Aby pomocí PODŘÍZENÉHO modulu bylo možné ovládat zařízení, je nutno přidat je do vybrané skupiny (strana 4).

W ciągu 1,5s trzykrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 1.

V průběhu 1,5 s stiskněte třikrát tlačítko 
In/Ex.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
1.

W ciągu 10 sekund uruchom na kontrolerze 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI. Moduł ZWMP - 
strona 6. Kontroler innego typu - patrz jego 
instrukcja.

V průběhu 10 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM ovladači funkci PŘIDAT 
ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ. Modul ZWMP - 
strana 6. Ovladač jiného typu - vizte jeho 
návod.

Procedura pozwala dodać sterowane urządzenia do dowolnych grup:
Grupa 2 - sterowana z czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Grupa 3 - sterowana z czujnika wiatru ZWD, 
Grupa 4 - sterowana z czujnika deszczu ZRD.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

Procedura umožňuje přidat ovládaná zařízení do libovolných skupin:
Skupina 2 – ovládaná z detektoru kouře ZFD nebo jiného čidla, např. termostatu,
Skupina 3 – ovládaná z čidla větru ZWD, 
Skupina 4 – ovládaná z čidla deště ZRD.
Do skupiny lze přidávat pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do sítě Z-Wave.

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), do której chcesz przypisać urządzenie.

W ciągu 1,5s wciśnij przycisk In/Ex, a 
następnie przycisk ,,C’’(zamknij) lub 
,,O’’(otwórz), w zależności jak ma 
zachować się urządzenie*1. Następnie, w 
ciągu 10 sekund wciśnij przycisk 
programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 2.

Pomocí tlačítka SEL vyberte skupinu (2, 3 
nebo 4), ke které chcete přiřadit zařízení.

V průběhu 1,5 s stiskněte tlačítko In/Ex a 
následně tlačítko „C” (zavřit) nebo „O” 
(otevřit) v závislosti na tom, jak se má 
zařízení chovat*1. Následně v průběhu 10 
sekund stiskněte programovací tlačítko*2.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
2.

*1 Uwaga - Nie ma możliwości ustawienia dwóch, przeciwnych sobie akcji, z tego samego wejścia cyfrowego (w tej samej 
grupie). Jeżeli, na przykład, okno zamknie się pod wpływem deszczu, to nie ma możliwości, że po jego ustaniu, okno 
samoczynnie się otworzy.

*1 Pozor! Nelze nastavit dvě protichůdné akce ze stejného digitálního vstupu (ve stejné skupině). Pokud se například okno 
zavře vlivem deště, je vyloučeno, aby se po jeho ustání okno automaticky otevřelo.

*1 Pozor! Nelze nastavit dvě protichůdné akce ze stejného digitálního vstupu (ve stejné skupině). Pokud se například okno 
zavře vlivem deště, je vyloučeno, aby se po jeho ustání okno automaticky otevřelo.

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

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".
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MODUŁ PODRZĘDNY PODŘÍZENÝ MODUL

DODANIE DO GRUPY PŘIDÁNÍ 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 8A1

Procedura pozwala dodać moduł ZWMP jako PODRZĘDNY do istniejącej sieci. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu. Aby moduł PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 4).

Procedura umožňuje přidat modul ZWMP do stávající sítě jako PODŘÍZENÝ modul. NADŘÍZENÝ ovladač v této síti může být libovolného 
typu. Aby pomocí PODŘÍZENÉHO modulu bylo možné ovládat zařízení, je nutno přidat je do vybrané skupiny (strana 4).

W ciągu 1,5s trzykrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 1.

V průběhu 1,5 s stiskněte třikrát tlačítko 
In/Ex.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
1.

W ciągu 10 sekund uruchom na kontrolerze 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI. Moduł ZWMP - 
strona 6. Kontroler innego typu - patrz jego 
instrukcja.

V průběhu 10 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM ovladači funkci PŘIDAT 
ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ. Modul ZWMP - 
strana 6. Ovladač jiného typu - vizte jeho 
návod.

Procedura pozwala dodać sterowane urządzenia do dowolnych grup:
Grupa 2 - sterowana z czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Grupa 3 - sterowana z czujnika wiatru ZWD, 
Grupa 4 - sterowana z czujnika deszczu ZRD.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

Procedura umožňuje přidat ovládaná zařízení do libovolných skupin:
Skupina 2 – ovládaná z detektoru kouře ZFD nebo jiného čidla, např. termostatu,
Skupina 3 – ovládaná z čidla větru ZWD, 
Skupina 4 – ovládaná z čidla deště ZRD.
Do skupiny lze přidávat pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do sítě Z-Wave.

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), do której chcesz przypisać urządzenie.

W ciągu 1,5s wciśnij przycisk In/Ex, a 
następnie przycisk ,,C’’(zamknij) lub 
,,O’’(otwórz), w zależności jak ma 
zachować się urządzenie*1. Następnie, w 
ciągu 10 sekund wciśnij przycisk 
programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 2.

Pomocí tlačítka SEL vyberte skupinu (2, 3 
nebo 4), ke které chcete přiřadit zařízení.

V průběhu 1,5 s stiskněte tlačítko In/Ex a 
následně tlačítko „C” (zavřit) nebo „O” 
(otevřit) v závislosti na tom, jak se má 
zařízení chovat*1. Následně v průběhu 10 
sekund stiskněte programovací tlačítko*2.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
2.

*1 Uwaga - Nie ma możliwości ustawienia dwóch, przeciwnych sobie akcji, z tego samego wejścia cyfrowego (w tej samej 
grupie). Jeżeli, na przykład, okno zamknie się pod wpływem deszczu, to nie ma możliwości, że po jego ustaniu, okno 
samoczynnie się otworzy.

*1 Pozor! Nelze nastavit dvě protichůdné akce ze stejného digitálního vstupu (ve stejné skupině). Pokud se například okno 
zavře vlivem deště, je vyloučeno, aby se po jeho ustání okno automaticky otevřelo.

*1 Pozor! Nelze nastavit dvě protichůdné akce ze stejného digitálního vstupu (ve stejné skupině). Pokud se například okno 
zavře vlivem deště, je vyloučeno, aby se po jeho ustání okno automaticky otevřelo.

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

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".
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MODUŁ PODRZĘDNY PODŘÍZENÝ MODUL

DODANIE DO GRUPY PŘIDÁNÍ 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 8A1

Procedura pozwala dodać moduł ZWMP jako PODRZĘDNY do istniejącej sieci. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu. Aby moduł PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 4).

Procedura umožňuje přidat modul ZWMP do stávající sítě jako PODŘÍZENÝ modul. NADŘÍZENÝ ovladač v této síti může být libovolného 
typu. Aby pomocí PODŘÍZENÉHO modulu bylo možné ovládat zařízení, je nutno přidat je do vybrané skupiny (strana 4).

W ciągu 1,5s trzykrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 1.

V průběhu 1,5 s stiskněte třikrát tlačítko 
In/Ex.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
1.

W ciągu 10 sekund uruchom na kontrolerze 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI. Moduł ZWMP - 
strona 6. Kontroler innego typu - patrz jego 
instrukcja.

V průběhu 10 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM ovladači funkci PŘIDAT 
ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ. Modul ZWMP - 
strana 6. Ovladač jiného typu - vizte jeho 
návod.

Procedura pozwala dodać sterowane urządzenia do dowolnych grup:
Grupa 2 - sterowana z czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Grupa 3 - sterowana z czujnika wiatru ZWD, 
Grupa 4 - sterowana z czujnika deszczu ZRD.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

Procedura umožňuje přidat ovládaná zařízení do libovolných skupin:
Skupina 2 – ovládaná z detektoru kouře ZFD nebo jiného čidla, např. termostatu,
Skupina 3 – ovládaná z čidla větru ZWD, 
Skupina 4 – ovládaná z čidla deště ZRD.
Do skupiny lze přidávat pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do sítě Z-Wave.

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), do której chcesz przypisać urządzenie.

W ciągu 1,5s wciśnij przycisk In/Ex, a 
następnie przycisk ,,C’’(zamknij) lub 
,,O’’(otwórz), w zależności jak ma 
zachować się urządzenie*1. Następnie, w 
ciągu 10 sekund wciśnij przycisk 
programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 2.

Pomocí tlačítka SEL vyberte skupinu (2, 3 
nebo 4), ke které chcete přiřadit zařízení.

V průběhu 1,5 s stiskněte tlačítko In/Ex a 
následně tlačítko „C” (zavřit) nebo „O” 
(otevřit) v závislosti na tom, jak se má 
zařízení chovat*1. Následně v průběhu 10 
sekund stiskněte programovací tlačítko*2.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
2.

*1 Uwaga - Nie ma możliwości ustawienia dwóch, przeciwnych sobie akcji, z tego samego wejścia cyfrowego (w tej samej 
grupie). Jeżeli, na przykład, okno zamknie się pod wpływem deszczu, to nie ma możliwości, że po jego ustaniu, okno 
samoczynnie się otworzy.

*1 Pozor! Nelze nastavit dvě protichůdné akce ze stejného digitálního vstupu (ve stejné skupině). Pokud se například okno 
zavře vlivem deště, je vyloučeno, aby se po jeho ustání okno automaticky otevřelo.

*1 Pozor! Nelze nastavit dvě protichůdné akce ze stejného digitálního vstupu (ve stejné skupině). Pokud se například okno 
zavře vlivem deště, je vyloučeno, aby se po jeho ustání okno automaticky otevřelo.

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

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".
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MODUŁ PODRZĘDNY PODŘÍZENÝ MODUL

DODANIE DO GRUPY PŘIDÁNÍ 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 8A1

Procedura pozwala dodać moduł ZWMP jako PODRZĘDNY do istniejącej sieci. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu. Aby moduł PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 4).

Procedura umožňuje přidat modul ZWMP do stávající sítě jako PODŘÍZENÝ modul. NADŘÍZENÝ ovladač v této síti může být libovolného 
typu. Aby pomocí PODŘÍZENÉHO modulu bylo možné ovládat zařízení, je nutno přidat je do vybrané skupiny (strana 4).

W ciągu 1,5s trzykrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 1.

V průběhu 1,5 s stiskněte třikrát tlačítko 
In/Ex.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
1.

W ciągu 10 sekund uruchom na kontrolerze 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI. Moduł ZWMP - 
strona 6. Kontroler innego typu - patrz jego 
instrukcja.

V průběhu 10 sekund aktivujte v 
NADŘÍZENÉM ovladači funkci PŘIDAT 
ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ. Modul ZWMP - 
strana 6. Ovladač jiného typu - vizte jeho 
návod.

Procedura pozwala dodać sterowane urządzenia do dowolnych grup:
Grupa 2 - sterowana z czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Grupa 3 - sterowana z czujnika wiatru ZWD, 
Grupa 4 - sterowana z czujnika deszczu ZRD.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

Procedura umožňuje přidat ovládaná zařízení do libovolných skupin:
Skupina 2 – ovládaná z detektoru kouře ZFD nebo jiného čidla, např. termostatu,
Skupina 3 – ovládaná z čidla větru ZWD, 
Skupina 4 – ovládaná z čidla deště ZRD.
Do skupiny lze přidávat pouze ta zařízení, která byla již dříve přidána do sítě Z-Wave.

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), do której chcesz przypisać urządzenie.

W ciągu 1,5s wciśnij przycisk In/Ex, a 
następnie przycisk ,,C’’(zamknij) lub 
,,O’’(otwórz), w zależności jak ma 
zachować się urządzenie*1. Następnie, w 
ciągu 10 sekund wciśnij przycisk 
programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 2.

Pomocí tlačítka SEL vyberte skupinu (2, 3 
nebo 4), ke které chcete přiřadit zařízení.

V průběhu 1,5 s stiskněte tlačítko In/Ex a 
následně tlačítko „C” (zavřit) nebo „O” 
(otevřit) v závislosti na tom, jak se má 
zařízení chovat*1. Následně v průběhu 10 
sekund stiskněte programovací tlačítko*2.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
2.

*1 Uwaga - Nie ma możliwości ustawienia dwóch, przeciwnych sobie akcji, z tego samego wejścia cyfrowego (w tej samej 
grupie). Jeżeli, na przykład, okno zamknie się pod wpływem deszczu, to nie ma możliwości, że po jego ustaniu, okno 
samoczynnie się otworzy.

*1 Pozor! Nelze nastavit dvě protichůdné akce ze stejného digitálního vstupu (ve stejné skupině). Pokud se například okno 
zavře vlivem deště, je vyloučeno, aby se po jeho ustání okno automaticky otevřelo.

*1 Pozor! Nelze nastavit dvě protichůdné akce ze stejného digitálního vstupu (ve stejné skupině). Pokud se například okno 
zavře vlivem deště, je vyloučeno, aby se po jeho ustání okno automaticky otevřelo.

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

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".



5

Arkusz5

Strona 5

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

5

USUWANIE Z GRUPY ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SKUPINY

RESETOWANIE MODUŁU RESETOVÁNÍ MODULU

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

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

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

4. 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 8A1

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

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

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), z której chcesz usunąć urządzenie.

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex, a następnie przycisk ,,C’’(zamknij) 
lub ,,O’’(otwórz), w zależności jak 
urządzenie zostało wcześniej 
zaprogramowane. Następnie, w ciągu 10 
sekund wciśnij przycisk programowania

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 3.

Pomocí tlačítka SEL vyberte skupinu (2, 3 
nebo 4), ze které chcete zařízení odstranit.

V průběhu 1,5 s stiskněte dvakrát tlačítko 
In/Ex a následně tlačítko „C” (zavřit) nebo 
„O” (otevřit) v závislosti na tom, jak bylo 
dříve zařizení naprogramováno. Následně v 
průběhu 10 sekund stiskněte programovací 
tlačítko.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
3.

RESET MODUŁU NADRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji: USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI (strona 6), DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI (strona 6) i DODANIE 
DO GRUPY (strona 4).
RESET MODUŁU PODRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji MODUŁ PODRZĘDNY (strona 4) i DODANIE DO GRUPY (strona 4).

RESETOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO MODULU - odstraní všechny informace v modulu. Zařízení je možné opětovně ovládat teprve po 
provedení operací: ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ (strana 6), PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ (strana 6) a PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
DO SKUPINY (strana 4).
RESETOVÁNÍ PODŘÍZENÉHO MODULU - odstraní všechny informace v modulu. Zařízení je možné opětovně ovládat teprve po 
provedení operace PODŘÍZENÝ MODUL (strana 4) a PŘIDÁNÍ DO SKUPINY (strana 4).

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk In/Ex, a następnie 
przycisk SEL.

Po krótkiej chwili moduł zasygnalizuje pomyślność operacji 
naprzemiennym świeceniem diod. 

V průběhu 1,5 s stiskněte dvakrát tlačítko In/Ex a následně tlačítko 
SEL.

Po krátké době bude modul signalizovat úspěšné provedení operace 
střídavým svícením LED diod.
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USUWANIE Z GRUPY ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SKUPINY

RESETOWANIE MODUŁU RESETOVÁNÍ MODULU

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

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

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

4. 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 8A1

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

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

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), z której chcesz usunąć urządzenie.

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex, a następnie przycisk ,,C’’(zamknij) 
lub ,,O’’(otwórz), w zależności jak 
urządzenie zostało wcześniej 
zaprogramowane. Następnie, w ciągu 10 
sekund wciśnij przycisk programowania

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 3.

Pomocí tlačítka SEL vyberte skupinu (2, 3 
nebo 4), ze které chcete zařízení odstranit.

V průběhu 1,5 s stiskněte dvakrát tlačítko 
In/Ex a následně tlačítko „C” (zavřit) nebo 
„O” (otevřit) v závislosti na tom, jak bylo 
dříve zařizení naprogramováno. Následně v 
průběhu 10 sekund stiskněte programovací 
tlačítko.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
3.

RESET MODUŁU NADRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji: USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI (strona 6), DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI (strona 6) i DODANIE 
DO GRUPY (strona 4).
RESET MODUŁU PODRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji MODUŁ PODRZĘDNY (strona 4) i DODANIE DO GRUPY (strona 4).

RESETOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO MODULU - odstraní všechny informace v modulu. Zařízení je možné opětovně ovládat teprve po 
provedení operací: ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ (strana 6), PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ (strana 6) a PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
DO SKUPINY (strana 4).
RESETOVÁNÍ PODŘÍZENÉHO MODULU - odstraní všechny informace v modulu. Zařízení je možné opětovně ovládat teprve po 
provedení operace PODŘÍZENÝ MODUL (strana 4) a PŘIDÁNÍ DO SKUPINY (strana 4).

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk In/Ex, a następnie 
przycisk SEL.

Po krótkiej chwili moduł zasygnalizuje pomyślność operacji 
naprzemiennym świeceniem diod. 

V průběhu 1,5 s stiskněte dvakrát tlačítko In/Ex a následně tlačítko 
SEL.

Po krátké době bude modul signalizovat úspěšné provedení operace 
střídavým svícením LED diod.
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USUWANIE Z GRUPY ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SKUPINY

RESETOWANIE MODUŁU RESETOVÁNÍ MODULU

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

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

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

4. 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 8A1

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

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

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), z której chcesz usunąć urządzenie.

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex, a następnie przycisk ,,C’’(zamknij) 
lub ,,O’’(otwórz), w zależności jak 
urządzenie zostało wcześniej 
zaprogramowane. Następnie, w ciągu 10 
sekund wciśnij przycisk programowania

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 3.

Pomocí tlačítka SEL vyberte skupinu (2, 3 
nebo 4), ze které chcete zařízení odstranit.

V průběhu 1,5 s stiskněte dvakrát tlačítko 
In/Ex a následně tlačítko „C” (zavřit) nebo 
„O” (otevřit) v závislosti na tom, jak bylo 
dříve zařizení naprogramováno. Následně v 
průběhu 10 sekund stiskněte programovací 
tlačítko.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
3.

RESET MODUŁU NADRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji: USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI (strona 6), DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI (strona 6) i DODANIE 
DO GRUPY (strona 4).
RESET MODUŁU PODRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji MODUŁ PODRZĘDNY (strona 4) i DODANIE DO GRUPY (strona 4).

RESETOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO MODULU - odstraní všechny informace v modulu. Zařízení je možné opětovně ovládat teprve po 
provedení operací: ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ (strana 6), PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ (strana 6) a PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
DO SKUPINY (strana 4).
RESETOVÁNÍ PODŘÍZENÉHO MODULU - odstraní všechny informace v modulu. Zařízení je možné opětovně ovládat teprve po 
provedení operace PODŘÍZENÝ MODUL (strana 4) a PŘIDÁNÍ DO SKUPINY (strana 4).

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk In/Ex, a następnie 
przycisk SEL.

Po krótkiej chwili moduł zasygnalizuje pomyślność operacji 
naprzemiennym świeceniem diod. 

V průběhu 1,5 s stiskněte dvakrát tlačítko In/Ex a následně tlačítko 
SEL.

Po krátké době bude modul signalizovat úspěšné provedení operace 
střídavým svícením LED diod.
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USUWANIE Z GRUPY ODSTRAŇOVÁNÍ ZE SKUPINY

RESETOWANIE MODUŁU RESETOVÁNÍ MODULU

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

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

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

4. 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 8A1

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

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

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), z której chcesz usunąć urządzenie.

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex, a następnie przycisk ,,C’’(zamknij) 
lub ,,O’’(otwórz), w zależności jak 
urządzenie zostało wcześniej 
zaprogramowane. Następnie, w ciągu 10 
sekund wciśnij przycisk programowania

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 3.

Pomocí tlačítka SEL vyberte skupinu (2, 3 
nebo 4), ze které chcete zařízení odstranit.

V průběhu 1,5 s stiskněte dvakrát tlačítko 
In/Ex a následně tlačítko „C” (zavřit) nebo 
„O” (otevřit) v závislosti na tom, jak bylo 
dříve zařizení naprogramováno. Následně v 
průběhu 10 sekund stiskněte programovací 
tlačítko.

Výsledek programování. V případě chyby 
opakujte proceduru nebo vizte strana 7, bod 
3.

RESET MODUŁU NADRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji: USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI (strona 6), DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI (strona 6) i DODANIE 
DO GRUPY (strona 4).
RESET MODUŁU PODRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji MODUŁ PODRZĘDNY (strona 4) i DODANIE DO GRUPY (strona 4).

RESETOVÁNÍ NADŘÍZENÉHO MODULU - odstraní všechny informace v modulu. Zařízení je možné opětovně ovládat teprve po 
provedení operací: ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ (strana 6), PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ (strana 6) a PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
DO SKUPINY (strana 4).
RESETOVÁNÍ PODŘÍZENÉHO MODULU - odstraní všechny informace v modulu. Zařízení je možné opětovně ovládat teprve po 
provedení operace PODŘÍZENÝ MODUL (strana 4) a PŘIDÁNÍ DO SKUPINY (strana 4).

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk In/Ex, a następnie 
przycisk SEL.

Po krótkiej chwili moduł zasygnalizuje pomyślność operacji 
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střídavým svícením LED diod.



6

Arkusz6

Strona 6

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

6

FUNKCJE DODATKOWE DALŠÍ FUNKCE

DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI

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

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

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

4. 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 8A1

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci, bez dodawania ich do grupy. Po przeprowadzeniu tej operacji należy przejść do rozdziału 
DODANIE DO GRUPY (strona 4). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można również dodawać kolejne kontrolery 
PODRZĘDNE.

Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě, aniž by byla přidána do skupiny. Po provedení této operace přejděte do kapitoly PŘIDÁNÍ DO 
SKUPINY (strana 4). Pomocí funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ lze rovněž přidávat další PODŘÍZENÉ ovladače.

Wciśnij przycisk In/Ex. Następnie, w ciągu 10 sekund wciśnij 
przycisk programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu ponów procedurę lub 
patrz strona 7, punkt 4.

Stiskněte tlačítko In/Ex. Následně v průběhu 10 sekund stiskněte 
programovací tlačítko*2.

Výsledek programování. V případě chyby opakujte proceduru nebo 
vizte strana 7, bod 4.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

Kontroler nie przypisany do żadnej sieci - Usuwa urządzenia z dowolnej sieci.
Kontroler nadrzędny - Usuwa urządzenia z sieci tego kontrolera.
Kontroler podrzędny - Brak możliwości usuwania urządzeń.

Ovladač nepřiřazený do žádné sítě – odstraňuje zařízení z jakékoliv sítě.
Nadřízený ovladač – odstraňuje zařízení ze sítě tohoto ovladače.
Podřízený ovladač – nelze odstraňovat zařízení.

Dwukrotnie wciśnij przycisk In/Ex. Następnie, w ciągu 10 sekund 
wciśnij przycisk programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu ponów procedurę lub 
patrz strona 7, punkt 3.

Stiskněte dvakrát tlačítko In/Ex. Následně v průběhu 10 sekund 
stiskněte programovací tlačítko*2.

Výsledek programování. V případě chyby opakujte proceduru nebo 
vizte strana 7, bod 3.

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

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".
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Kontroler nie przypisany do żadnej sieci - Usuwa urządzenia z dowolnej sieci.
Kontroler nadrzędny - Usuwa urządzenia z sieci tego kontrolera.
Kontroler podrzędny - Brak możliwości usuwania urządzeń.

Ovladač nepřiřazený do žádné sítě – odstraňuje zařízení z jakékoliv sítě.
Nadřízený ovladač – odstraňuje zařízení ze sítě tohoto ovladače.
Podřízený ovladač – nelze odstraňovat zařízení.

Dwukrotnie wciśnij przycisk In/Ex. Następnie, w ciągu 10 sekund 
wciśnij przycisk programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu ponów procedurę lub 
patrz strona 7, punkt 3.

Stiskněte dvakrát tlačítko In/Ex. Následně v průběhu 10 sekund 
stiskněte programovací tlačítko*2.

Výsledek programování. V případě chyby opakujte proceduru nebo 
vizte strana 7, bod 3.

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

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".
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FUNKCJE DODATKOWE DALŠÍ FUNKCE

DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI

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

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

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

4. 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 8A1
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SKUPINY (strana 4). Pomocí funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ lze rovněž přidávat další PODŘÍZENÉ ovladače.

Wciśnij przycisk In/Ex. Następnie, w ciągu 10 sekund wciśnij 
przycisk programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu ponów procedurę lub 
patrz strona 7, punkt 4.

Stiskněte tlačítko In/Ex. Následně v průběhu 10 sekund stiskněte 
programovací tlačítko*2.

Výsledek programování. V případě chyby opakujte proceduru nebo 
vizte strana 7, bod 4.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

Kontroler nie przypisany do żadnej sieci - Usuwa urządzenia z dowolnej sieci.
Kontroler nadrzędny - Usuwa urządzenia z sieci tego kontrolera.
Kontroler podrzędny - Brak możliwości usuwania urządzeń.

Ovladač nepřiřazený do žádné sítě – odstraňuje zařízení z jakékoliv sítě.
Nadřízený ovladač – odstraňuje zařízení ze sítě tohoto ovladače.
Podřízený ovladač – nelze odstraňovat zařízení.

Dwukrotnie wciśnij przycisk In/Ex. Następnie, w ciągu 10 sekund 
wciśnij przycisk programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu ponów procedurę lub 
patrz strona 7, punkt 3.

Stiskněte dvakrát tlačítko In/Ex. Následně v průběhu 10 sekund 
stiskněte programovací tlačítko*2.

Výsledek programování. V případě chyby opakujte proceduru nebo 
vizte strana 7, bod 3.

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

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".

Arkusz6

Strona 6

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

6

FUNKCJE DODATKOWE DALŠÍ FUNKCE

DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI

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

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

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

4. 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 8A1

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci, bez dodawania ich do grupy. Po przeprowadzeniu tej operacji należy przejść do rozdziału 
DODANIE DO GRUPY (strona 4). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można również dodawać kolejne kontrolery 
PODRZĘDNE.

Funkce umožňuje přidat zařízení do sítě, aniž by byla přidána do skupiny. Po provedení této operace přejděte do kapitoly PŘIDÁNÍ DO 
SKUPINY (strana 4). Pomocí funkce PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ lze rovněž přidávat další PODŘÍZENÉ ovladače.

Wciśnij przycisk In/Ex. Następnie, w ciągu 10 sekund wciśnij 
przycisk programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu ponów procedurę lub 
patrz strona 7, punkt 4.

Stiskněte tlačítko In/Ex. Následně v průběhu 10 sekund stiskněte 
programovací tlačítko*2.

Výsledek programování. V případě chyby opakujte proceduru nebo 
vizte strana 7, bod 4.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ

Kontroler nie przypisany do żadnej sieci - Usuwa urządzenia z dowolnej sieci.
Kontroler nadrzędny - Usuwa urządzenia z sieci tego kontrolera.
Kontroler podrzędny - Brak możliwości usuwania urządzeń.

Ovladač nepřiřazený do žádné sítě – odstraňuje zařízení z jakékoliv sítě.
Nadřízený ovladač – odstraňuje zařízení ze sítě tohoto ovladače.
Podřízený ovladač – nelze odstraňovat zařízení.

Dwukrotnie wciśnij przycisk In/Ex. Następnie, w ciągu 10 sekund 
wciśnij przycisk programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu ponów procedurę lub 
patrz strona 7, punkt 3.

Stiskněte dvakrát tlačítko In/Ex. Následně v průběhu 10 sekund 
stiskněte programovací tlačítko*2.

Výsledek programování. V případě chyby opakujte proceduru nebo 
vizte strana 7, bod 3.

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

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".

*2 Režim programování se aktivuje stisknutím programovacího tlačítka na přidávaném/ odstraňovaném zařízení. Výrobky 
FAKRO mají programovací tlačítka značená písmenem „P".



7

pr
im

: 2
x1

15
V 

50
-6

0H
z 

1-
3/

6-
8

BV
 U

I 3
04

 0
15

3

H
A

H
N

CE
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ta
 7

0*
C/

B

se
k 

2x
9V

 2
x5

VA
 1

0-
12

/1
3-

15
Ex

te
rn

: 2
x 

   
 s

ek
63

0m
AT

pr
im

: 2
x1

15
V 

50
-6

0H
z 

1-
3/

6-
8

BV
 U

I 3
04

 0
15

3

H
A

H
N

CE
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ta
 7

0*
C/

B

se
k 

2x
9V

 2
x5

VA
 1

0-
12

/1
3-

15
Ex

te
rn

: 2
x 

   
 s

ek
63

0m
AT

pr
im

: 2
x1

15
V 

50
-6

0H
z 

1-
3/

6-
8

BV
 U

I 3
04

 0
15

3

H
A

H
N

CE
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ta
 7

0*
C/

B

se
k 

2x
9V

 2
x5

VA
 1

0-
12

/1
3-

15
Ex

te
rn

: 2
x 

   
 s

ek
63

0m
AT

pr
im

: 2
x1

15
V 

50
-6

0H
z 

1-
3/

6-
8

BV
 U

I 3
04

 0
15

3

H
A

H
N

CE
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ta
 7

0*
C/

B

se
k 

2x
9V

 2
x5

VA
 1

0-
12

/1
3-

15
Ex

te
rn

: 2
x 

   
 s

ek
63

0m
AT

pr
im

: 2
x1

15
V 

50
-6

0H
z 

1-
3/

6-
8

BV
 U

I 3
04

 0
15

3

H
A

H
N

CE
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ta
 7

0*
C/

B

se
k 

2x
9V

 2
x5

VA
 1

0-
12

/1
3-

15
Ex

te
rn

: 2
x 

   
 s

ek
63

0m
AT

pr
im

: 2
x1

15
V 

50
-6

0H
z 

1-
3/

6-
8

BV
 U

I 3
04

 0
15

3

H
A

H
N

CE
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ta
 7

0*
C/

B

se
k 

2x
9V

 2
x5

VA
 1

0-
12

/1
3-

15
Ex

te
rn

: 2
x 

   
 s

ek
63

0m
AT

pr
im

: 2
x1

15
V 

50
-6

0H
z 

1-
3/

6-
8

BV
 U

I 3
04

 0
15

3

H
A

H
N

CE
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ta
 7

0*
C/

B

se
k 

2x
9V

 2
x5

VA
 1

0-
12

/1
3-

15
Ex

te
rn

: 2
x 

   
 s

ek
63

0m
AT

pr
im

: 2
x1

15
V 

50
-6

0H
z 

1-
3/

6-
8

BV
 U

I 3
04

 0
15

3

H
A

H
N

CE
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ta
 7

0*
C/

B

se
k 

2x
9V

 2
x5

VA
 1

0-
12

/1
3-

15
Ex

te
rn

: 2
x 

   
 s

ek
63

0m
AT

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

7

INFORMACJE DODATKOWE DODATEČNÉ INFORMACE

PROBLEMY PROBLÉMY

4. Nie można dodać urządzenia.

5. Problem z zasięgiem.

MONTAŻ MODUŁU MONTÁŽ MODULU

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

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

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

4. 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 8A1

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas 
reakcji oraz wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci 
kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Každé zařízení, které je fyzicky odebráno ze sítě (např. v případě poškození) by mělo být odstraněno z paměti ovladače. Tato operace zkrátí 
dobu odezvy a prodlouží provozní dobu mobilních ovladačů. Pokud nelze odstranit poškozené zařízení z paměti ovladače, je vhodné 
resetovat celou síť a znovu ji vytvořit.

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
PODRZĘDNY (strona 4) oraz DODANIE DO GRUPY (strona 4).

Po přidání do sítě nových zařízení, která mají být ovládána pomocí PODŘÍZENÉHO modulu, je nutno opakovat operaci PODŘÍZENÝ 
MODUL (strana 4) a PŘIDÁNÍ DO SKUPINY (strana 4).

1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się w określonym czasie. 
Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.

1. Modul ZWMP nelze přidat 
jako PODŘÍZENÝ.

V přidávaném modulu obnovte tovární nastavení. Ujistěte se, že proceduru provádíte v určeném časovém úseku. Funkce 
PODŘÍZENÝ MODUL funguje v modulu ZWMP po dobu 10 sekund. Možný problém s dosahem.

2. Nie mogę dodać urządzenia 
do wybranej grupy.

Łącznie do wszystkich grup można przypisać maksymalnie 231 urządzeń. Urządzenie nie jest w sieci lub jest poza zasięgiem sieci 
Z-Wave.

2. Zařízení nelze přidat do 
vybrané skupiny.

Dohromady lze do všech skupin přiřadit maximálně 231 zařízení. Zařízení není v síti nebo je mimo dosah sítě Z-Wave.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Zařízení nelze odstranit ze 
skupiny nebo sítě.

Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka probíhá na správném zařízení a netrvá déle než 10 sekund od zahájení procedury. 
Možný problém s dosahem.

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

4. Nelze přidat zařízení. - Je možné, že zařízení je přiřazeno k jiné síti. Proveďte proceduru ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ.
- Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka netrvá déle než 10 sekund od zahájení procedury.
- K modulu lze přiřadit maximálně 231 zařízení.
- Možný problém s dosahem.

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problém s dosahem Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete ovládat, správně připojeno ke zdroji napájení. Zkontrolujte, zda lze zařízení aktivovat 
pomocí tlačítka pro manuální ovládání.
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Z-Wave.

2. Zařízení nelze přidat do 
vybrané skupiny.

Dohromady lze do všech skupin přiřadit maximálně 231 zařízení. Zařízení není v síti nebo je mimo dosah sítě Z-Wave.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Zařízení nelze odstranit ze 
skupiny nebo sítě.

Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka probíhá na správném zařízení a netrvá déle než 10 sekund od zahájení procedury. 
Možný problém s dosahem.

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

4. Nelze přidat zařízení. - Je možné, že zařízení je přiřazeno k jiné síti. Proveďte proceduru ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ.
- Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka netrvá déle než 10 sekund od zahájení procedury.
- K modulu lze přiřadit maximálně 231 zařízení.
- Možný problém s dosahem.

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problém s dosahem Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete ovládat, správně připojeno ke zdroji napájení. Zkontrolujte, zda lze zařízení aktivovat 
pomocí tlačítka pro manuální ovládání.
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6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
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3. Zařízení nelze odstranit ze 
skupiny nebo sítě.

Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka probíhá na správném zařízení a netrvá déle než 10 sekund od zahájení procedury. 
Možný problém s dosahem.

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

4. Nelze přidat zařízení. - Je možné, že zařízení je přiřazeno k jiné síti. Proveďte proceduru ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ.
- Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka netrvá déle než 10 sekund od zahájení procedury.
- K modulu lze přiřadit maximálně 231 zařízení.
- Možný problém s dosahem.

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problém s dosahem Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete ovládat, správně připojeno ke zdroji napájení. Zkontrolujte, zda lze zařízení aktivovat 
pomocí tlačítka pro manuální ovládání.
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Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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3. Nie zmieniać typu czcionki

4. 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 8A1

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas 
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dobu odezvy a prodlouží provozní dobu mobilních ovladačů. Pokud nelze odstranit poškozené zařízení z paměti ovladače, je vhodné 
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- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

4. Nelze přidat zařízení. - Je možné, že zařízení je přiřazeno k jiné síti. Proveďte proceduru ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ZE SÍTĚ.
- Ujistěte se, že stisknutí programovacího tlačítka netrvá déle než 10 sekund od zahájení procedury.
- K modulu lze přiřadit maximálně 231 zařízení.
- Možný problém s dosahem.

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problém s dosahem Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete ovládat, správně připojeno ke zdroji napájení. Zkontrolujte, zda lze zařízení aktivovat 
pomocí tlačítka pro manuální ovládání.
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GWARANCJA ZÁRUKA

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

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

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 oprávněnou osobou 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

Podpis (razítko) osoby, která provedla instalaci zařízení
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