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Strona 1

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

1

PL CZ

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 3

SCHEMAT PODŁĄCZENIA 4 4

SZYBKI START 4 4

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA 4 4

GWARANCJA 5 5

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

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

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

4. 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 898

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

ZESTAW AUTOMATYKI Z-WAVE AUTOMATIZAČNÍ SADA Z-WAVE

ZWZ230 ZRD ZWZ230 ZRD
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

SCHÉMA ZAPOJENÍ

RYCHLÝ START

DALŠÍ FUNKCE POHONU

ZÁRUKA

Arkusz1

Strona 1

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

1

PL CZ

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 3

SCHEMAT PODŁĄCZENIA 4 4

SZYBKI START 4 4

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA 4 4

GWARANCJA 5 5

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

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

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

4. 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 898

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

ZESTAW AUTOMATYKI Z-WAVE AUTOMATIZAČNÍ SADA Z-WAVE

ZWZ230 ZRD ZWZ230 ZRD
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

SCHÉMA ZAPOJENÍ

RYCHLÝ START

DALŠÍ FUNKCE POHONU

ZÁRUKA

Arkusz1

Strona 1

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

1

PL CZ

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 3

SCHEMAT PODŁĄCZENIA 4 4

SZYBKI START 4 4

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA 4 4

GWARANCJA 5 5

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

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

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

4. 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 898

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

ZESTAW AUTOMATYKI Z-WAVE AUTOMATIZAČNÍ SADA Z-WAVE

ZWZ230 ZRD ZWZ230 ZRD
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

SCHÉMA ZAPOJENÍ

RYCHLÝ START

DALŠÍ FUNKCE POHONU

ZÁRUKA

Arkusz1

Strona 1

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

1

PL CZ

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 3

SCHEMAT PODŁĄCZENIA 4 4

SZYBKI START 4 4

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA 4 4

GWARANCJA 5 5

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

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

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

4. 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 898

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

ZESTAW AUTOMATYKI Z-WAVE AUTOMATIZAČNÍ SADA Z-WAVE

ZWZ230 ZRD ZWZ230 ZRD
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

SCHÉMA ZAPOJENÍ

RYCHLÝ START

DALŠÍ FUNKCE POHONU

ZÁRUKA



2

A
C

IN

V+
(RED)

o

V-
(BLACK)

o

o
ACN

(BLUE)

o
ACL

(BROWN)

D
C

O
U

T

Arkusz2

Strona 2

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 898 2

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA OBSAH BALENÍ

OPIS ZESTAWU POPIS SADY

PARAMETRY TECHNICZNE

PRZYCISK PROGRAMOWANIA*

PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

* Pozor! Informace o programování naleznete v návodu k dálk. ovladači.
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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.

OBSAH BALENÍ

Zestaw ZWZ230 ZRD wyposażony jest w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej Z-Wave. W zestawie znajduje się: siłownik 15VDC 
wyposażony w łańcuch o maksymalnym wysuwie 24cm, zasilacz hermetyczny 60W (moc pozwalająca na podłączenie dodatków 
elektrycznych), czujnik deszczu ZRD, pilot wielokanałowy oraz estetyczna maskownica z panelem sterowania manualnego. Łańcuch 
siłownika zakończony jest specjalną końcówką pozwalającą na blokowanie go w uchwycie z zestawu montażowego. Przewód zasilający  
typu OMY 3x1,00mm² znajduje się po prawej stronie po zamontowaniu produktu. Zestaw ZWZ230 ZRD jest fabrycznie przypisany do pilota 
na pierwszym kanale, do pierwszej grupy przycisków sterujących.

Sada ZWZ230 ZRD je vybavena obousměrným rádiovým komunikačním modulem Z-Wave. Sada obsahuje: motorovou jednotku 15 V DC 
vybavenou řetězem s maximálním výsuvem 24 cm, hermeticky uzavřený zdroj 60 W (výkon umožňující připojení elektricky ovládaných 
doplňků), čidlo deště ZRD, vícekanálový dálkový ovladač a kryt s manuálním ovládacím panelem. Řetěz pohonu je ukončen speciální 
koncovkou umožňující uchycení řetězu v držáku montážní sady. Napájecí kabel typu OMY 3x1,00 mm² se po montáži výrobku nachází na 
pravé straně. Sada ZWZ230 ZRD je z výroby přiřazena k dálk. ovladači na první kanál, do první skupiny ovládacích tlačítek.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Temperatura pracy:
-10°C do + 65°C
Napięcie zasilania:
100-240V AC ⁓50Hz
Moc znamionowa zasilacza:
60W
Moc znamionowa siłownika:
12W

Prąd czuwania:
0,03A
Kabel zasilający:
3x1mm2

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

Siła wciągania/wypychania 
łańcucha:
250N
Prędkość wysuwu łańcucha:
4,25mm/s
Wysięg łańcucha:
240mm
Klasa ochronności:
IP31

Protokół radiowy:
Z-Wave
Zasięg:
do 20m w budynku
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(w zależności od wersji)

Pracovní teplota:
-10 °C až +65 °C
Napájecí napětí:
100-240 V AC ⁓50 Hz
Jmenovitý výkon zdroje:
60 W
Jmenovitý výkon pohonu:
12 W

Klidový proud:
0,03 A
Napájecí kabel:
3x1 mm2

Koncový spínač:
přetížení při zavírání, kontakt 
při otevírání

Síla zasouvání/ vysouvání 
řetězu:
250 N
Rychlost výsouvání řetězu:
4,25 mm/s
Výsuv řetězu:
240 mm
Třída ochrany:
IP31

Rádiový protokol:
Z-Wave
Dosah:
do 20 m v budově
Kmitočet:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(v závislosti od verze)

PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO*

Przycisk programowania pozwala dodać zestaw do sieci Z-Wave. Służy 
również do dodawania zestawu do wybranych grup, usuwania z tych grup a 
także do usuwania zestawu z sieci Z-Wave.

Programovací tlačítko umožňuje přidat sadu do sítě Z-Wave. Používá se 
rovněž k přidávání sady do zvolených skupin, odstraňování z těchto skupin a 
také k odstraňování sady ze sítě Z-Wave.

TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ

Chcąc sterować ręcznie zestawem należy wcisnąć przycisk sterowania 
manualnego. Przycisk pracuje w cyklu sekwencyjnym, np. start, stop, start w 
przeciwnym kierunku, stop – etc.
1. Pierwsze naciśnięcie przycisku spowoduje wysuwanie łańcucha.
2. Drugie naciśnięcie przycisku spowoduje zatrzymanie łańcucha.
3. Następne naciśnięcie przycisku spowoduje wciąganie łańcucha.

Chcete-li sadu ovládat ručně, stiskněte tlačítko manuálního ovládání. 
Tlačítko pracuje v sekvenčním cyklu, např. start, stop, start v opačném 
směru, stop atd.
1. Prvním stisknutím tlačítka spustíte vysouvání řetězu.
2. Druhým stisknutím tlačítka zastavíte vysouvání řetězu.
3. Dalším stisknutím tlačítka spustíte zasouvání řetězu.

* Pozor! Informace o programování naleznete v návodu k dálk. ovladači.
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typu OMY 3x1,00mm² znajduje się po prawej stronie po zamontowaniu produktu. Zestaw ZWZ230 ZRD jest fabrycznie przypisany do pilota 
na pierwszym kanale, do pierwszej grupy przycisków sterujących.

Sada ZWZ230 ZRD je vybavena obousměrným rádiovým komunikačním modulem Z-Wave. Sada obsahuje: motorovou jednotku 15 V DC 
vybavenou řetězem s maximálním výsuvem 24 cm, hermeticky uzavřený zdroj 60 W (výkon umožňující připojení elektricky ovládaných 
doplňků), čidlo deště ZRD, vícekanálový dálkový ovladač a kryt s manuálním ovládacím panelem. Řetěz pohonu je ukončen speciální 
koncovkou umožňující uchycení řetězu v držáku montážní sady. Napájecí kabel typu OMY 3x1,00 mm² se po montáži výrobku nachází na 
pravé straně. Sada ZWZ230 ZRD je z výroby přiřazena k dálk. ovladači na první kanál, do první skupiny ovládacích tlačítek.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Temperatura pracy:
-10°C do + 65°C
Napięcie zasilania:
100-240V AC ⁓50Hz
Moc znamionowa zasilacza:
60W
Moc znamionowa siłownika:
12W

Prąd czuwania:
0,03A
Kabel zasilający:
3x1mm2

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

Siła wciągania/wypychania 
łańcucha:
250N
Prędkość wysuwu łańcucha:
4,25mm/s
Wysięg łańcucha:
240mm
Klasa ochronności:
IP31

Protokół radiowy:
Z-Wave
Zasięg:
do 20m w budynku
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(w zależności od wersji)

Pracovní teplota:
-10 °C až +65 °C
Napájecí napětí:
100-240 V AC ⁓50 Hz
Jmenovitý výkon zdroje:
60 W
Jmenovitý výkon pohonu:
12 W

Klidový proud:
0,03 A
Napájecí kabel:
3x1 mm2

Koncový spínač:
přetížení při zavírání, kontakt 
při otevírání

Síla zasouvání/ vysouvání 
řetězu:
250 N
Rychlost výsouvání řetězu:
4,25 mm/s
Výsuv řetězu:
240 mm
Třída ochrany:
IP31

Rádiový protokol:
Z-Wave
Dosah:
do 20 m v budově
Kmitočet:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(v závislosti od verze)

PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO*

Przycisk programowania pozwala dodać zestaw do sieci Z-Wave. Służy 
również do dodawania zestawu do wybranych grup, usuwania z tych grup a 
także do usuwania zestawu z sieci Z-Wave.

Programovací tlačítko umožňuje přidat sadu do sítě Z-Wave. Používá se 
rovněž k přidávání sady do zvolených skupin, odstraňování z těchto skupin a 
také k odstraňování sady ze sítě Z-Wave.

TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ

Chcąc sterować ręcznie zestawem należy wcisnąć przycisk sterowania 
manualnego. Przycisk pracuje w cyklu sekwencyjnym, np. start, stop, start w 
przeciwnym kierunku, stop – etc.
1. Pierwsze naciśnięcie przycisku spowoduje wysuwanie łańcucha.
2. Drugie naciśnięcie przycisku spowoduje zatrzymanie łańcucha.
3. Następne naciśnięcie przycisku spowoduje wciąganie łańcucha.

Chcete-li sadu ovládat ručně, stiskněte tlačítko manuálního ovládání. 
Tlačítko pracuje v sekvenčním cyklu, např. start, stop, start v opačném 
směru, stop atd.
1. Prvním stisknutím tlačítka spustíte vysouvání řetězu.
2. Druhým stisknutím tlačítka zastavíte vysouvání řetězu.
3. Dalším stisknutím tlačítka spustíte zasouvání řetězu.

* Pozor! Informace o programování naleznete v návodu k dálk. ovladači.
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

* Pozor! Informace o programování naleznete v návodu k dálk. ovladači.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

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.

OBSAH BALENÍ

Zestaw ZWZ230 ZRD wyposażony jest w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej Z-Wave. W zestawie znajduje się: siłownik 15VDC 
wyposażony w łańcuch o maksymalnym wysuwie 24cm, zasilacz hermetyczny 60W (moc pozwalająca na podłączenie dodatków 
elektrycznych), czujnik deszczu ZRD, pilot wielokanałowy oraz estetyczna maskownica z panelem sterowania manualnego. Łańcuch 
siłownika zakończony jest specjalną końcówką pozwalającą na blokowanie go w uchwycie z zestawu montażowego. Przewód zasilający  
typu OMY 3x1,00mm² znajduje się po prawej stronie po zamontowaniu produktu. Zestaw ZWZ230 ZRD jest fabrycznie przypisany do pilota 
na pierwszym kanale, do pierwszej grupy przycisków sterujących.

Sada ZWZ230 ZRD je vybavena obousměrným rádiovým komunikačním modulem Z-Wave. Sada obsahuje: motorovou jednotku 15 V DC 
vybavenou řetězem s maximálním výsuvem 24 cm, hermeticky uzavřený zdroj 60 W (výkon umožňující připojení elektricky ovládaných 
doplňků), čidlo deště ZRD, vícekanálový dálkový ovladač a kryt s manuálním ovládacím panelem. Řetěz pohonu je ukončen speciální 
koncovkou umožňující uchycení řetězu v držáku montážní sady. Napájecí kabel typu OMY 3x1,00 mm² se po montáži výrobku nachází na 
pravé straně. Sada ZWZ230 ZRD je z výroby přiřazena k dálk. ovladači na první kanál, do první skupiny ovládacích tlačítek.
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Prędkość wysuwu łańcucha:
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240mm
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IP31
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Z-Wave
Zasięg:
do 20m w budynku
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(w zależności od wersji)

Pracovní teplota:
-10 °C až +65 °C
Napájecí napětí:
100-240 V AC ⁓50 Hz
Jmenovitý výkon zdroje:
60 W
Jmenovitý výkon pohonu:
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Klidový proud:
0,03 A
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Koncový spínač:
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při otevírání
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Rádiový protokol:
Z-Wave
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AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(v závislosti od verze)
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Chcete-li sadu ovládat ručně, stiskněte tlačítko manuálního ovládání. 
Tlačítko pracuje v sekvenčním cyklu, např. start, stop, start v opačném 
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Napięcie zasilania:
100-240V AC ⁓50Hz
Moc znamionowa zasilacza:
60W
Moc znamionowa siłownika:
12W

Prąd czuwania:
0,03A
Kabel zasilający:
3x1mm2

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

Siła wciągania/wypychania 
łańcucha:
250N
Prędkość wysuwu łańcucha:
4,25mm/s
Wysięg łańcucha:
240mm
Klasa ochronności:
IP31

Protokół radiowy:
Z-Wave
Zasięg:
do 20m w budynku
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(w zależności od wersji)

Pracovní teplota:
-10 °C až +65 °C
Napájecí napětí:
100-240 V AC ⁓50 Hz
Jmenovitý výkon zdroje:
60 W
Jmenovitý výkon pohonu:
12 W

Klidový proud:
0,03 A
Napájecí kabel:
3x1 mm2

Koncový spínač:
přetížení při zavírání, kontakt 
při otevírání

Síla zasouvání/ vysouvání 
řetězu:
250 N
Rychlost výsouvání řetězu:
4,25 mm/s
Výsuv řetězu:
240 mm
Třída ochrany:
IP31

Rádiový protokol:
Z-Wave
Dosah:
do 20 m v budově
Kmitočet:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(v závislosti od verze)

PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO*

Przycisk programowania pozwala dodać zestaw do sieci Z-Wave. Służy 
również do dodawania zestawu do wybranych grup, usuwania z tych grup a 
także do usuwania zestawu z sieci Z-Wave.

Programovací tlačítko umožňuje přidat sadu do sítě Z-Wave. Používá se 
rovněž k přidávání sady do zvolených skupin, odstraňování z těchto skupin a 
také k odstraňování sady ze sítě Z-Wave.

TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ

Chcąc sterować ręcznie zestawem należy wcisnąć przycisk sterowania 
manualnego. Przycisk pracuje w cyklu sekwencyjnym, np. start, stop, start w 
przeciwnym kierunku, stop – etc.
1. Pierwsze naciśnięcie przycisku spowoduje wysuwanie łańcucha.
2. Drugie naciśnięcie przycisku spowoduje zatrzymanie łańcucha.
3. Następne naciśnięcie przycisku spowoduje wciąganie łańcucha.

Chcete-li sadu ovládat ručně, stiskněte tlačítko manuálního ovládání. 
Tlačítko pracuje v sekvenčním cyklu, např. start, stop, start v opačném 
směru, stop atd.
1. Prvním stisknutím tlačítka spustíte vysouvání řetězu.
2. Druhým stisknutím tlačítka zastavíte vysouvání řetězu.
3. Dalším stisknutím tlačítka spustíte zasouvání řetězu.

* Pozor! Informace o programování naleznete v návodu k dálk. ovladači.

Arkusz2

Strona 2

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 898 2

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA OBSAH BALENÍ

OPIS ZESTAWU POPIS SADY

PARAMETRY TECHNICZNE

PRZYCISK PROGRAMOWANIA*
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

* Pozor! Informace o programování naleznete v návodu k dálk. ovladači.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

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.

OBSAH BALENÍ

Zestaw ZWZ230 ZRD wyposażony jest w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej Z-Wave. W zestawie znajduje się: siłownik 15VDC 
wyposażony w łańcuch o maksymalnym wysuwie 24cm, zasilacz hermetyczny 60W (moc pozwalająca na podłączenie dodatków 
elektrycznych), czujnik deszczu ZRD, pilot wielokanałowy oraz estetyczna maskownica z panelem sterowania manualnego. Łańcuch 
siłownika zakończony jest specjalną końcówką pozwalającą na blokowanie go w uchwycie z zestawu montażowego. Przewód zasilający  
typu OMY 3x1,00mm² znajduje się po prawej stronie po zamontowaniu produktu. Zestaw ZWZ230 ZRD jest fabrycznie przypisany do pilota 
na pierwszym kanale, do pierwszej grupy przycisków sterujących.

Sada ZWZ230 ZRD je vybavena obousměrným rádiovým komunikačním modulem Z-Wave. Sada obsahuje: motorovou jednotku 15 V DC 
vybavenou řetězem s maximálním výsuvem 24 cm, hermeticky uzavřený zdroj 60 W (výkon umožňující připojení elektricky ovládaných 
doplňků), čidlo deště ZRD, vícekanálový dálkový ovladač a kryt s manuálním ovládacím panelem. Řetěz pohonu je ukončen speciální 
koncovkou umožňující uchycení řetězu v držáku montážní sady. Napájecí kabel typu OMY 3x1,00 mm² se po montáži výrobku nachází na 
pravé straně. Sada ZWZ230 ZRD je z výroby přiřazena k dálk. ovladači na první kanál, do první skupiny ovládacích tlačítek.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Temperatura pracy:
-10°C do + 65°C
Napięcie zasilania:
100-240V AC ⁓50Hz
Moc znamionowa zasilacza:
60W
Moc znamionowa siłownika:
12W

Prąd czuwania:
0,03A
Kabel zasilający:
3x1mm2

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

Siła wciągania/wypychania 
łańcucha:
250N
Prędkość wysuwu łańcucha:
4,25mm/s
Wysięg łańcucha:
240mm
Klasa ochronności:
IP31

Protokół radiowy:
Z-Wave
Zasięg:
do 20m w budynku
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(w zależności od wersji)

Pracovní teplota:
-10 °C až +65 °C
Napájecí napětí:
100-240 V AC ⁓50 Hz
Jmenovitý výkon zdroje:
60 W
Jmenovitý výkon pohonu:
12 W

Klidový proud:
0,03 A
Napájecí kabel:
3x1 mm2

Koncový spínač:
přetížení při zavírání, kontakt 
při otevírání

Síla zasouvání/ vysouvání 
řetězu:
250 N
Rychlost výsouvání řetězu:
4,25 mm/s
Výsuv řetězu:
240 mm
Třída ochrany:
IP31

Rádiový protokol:
Z-Wave
Dosah:
do 20 m v budově
Kmitočet:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(v závislosti od verze)

PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO*

Przycisk programowania pozwala dodać zestaw do sieci Z-Wave. Służy 
również do dodawania zestawu do wybranych grup, usuwania z tych grup a 
także do usuwania zestawu z sieci Z-Wave.

Programovací tlačítko umožňuje přidat sadu do sítě Z-Wave. Používá se 
rovněž k přidávání sady do zvolených skupin, odstraňování z těchto skupin a 
také k odstraňování sady ze sítě Z-Wave.

TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ

Chcąc sterować ręcznie zestawem należy wcisnąć przycisk sterowania 
manualnego. Przycisk pracuje w cyklu sekwencyjnym, np. start, stop, start w 
przeciwnym kierunku, stop – etc.
1. Pierwsze naciśnięcie przycisku spowoduje wysuwanie łańcucha.
2. Drugie naciśnięcie przycisku spowoduje zatrzymanie łańcucha.
3. Następne naciśnięcie przycisku spowoduje wciąganie łańcucha.

Chcete-li sadu ovládat ručně, stiskněte tlačítko manuálního ovládání. 
Tlačítko pracuje v sekvenčním cyklu, např. start, stop, start v opačném 
směru, stop atd.
1. Prvním stisknutím tlačítka spustíte vysouvání řetězu.
2. Druhým stisknutím tlačítka zastavíte vysouvání řetězu.
3. Dalším stisknutím tlačítka spustíte zasouvání řetězu.

* Pozor! Informace o programování naleznete v návodu k dálk. ovladači.
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* Pozor! Informace o programování naleznete v návodu k dálk. ovladači.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

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.

OBSAH BALENÍ

Zestaw ZWZ230 ZRD wyposażony jest w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej Z-Wave. W zestawie znajduje się: siłownik 15VDC 
wyposażony w łańcuch o maksymalnym wysuwie 24cm, zasilacz hermetyczny 60W (moc pozwalająca na podłączenie dodatków 
elektrycznych), czujnik deszczu ZRD, pilot wielokanałowy oraz estetyczna maskownica z panelem sterowania manualnego. Łańcuch 
siłownika zakończony jest specjalną końcówką pozwalającą na blokowanie go w uchwycie z zestawu montażowego. Przewód zasilający  
typu OMY 3x1,00mm² znajduje się po prawej stronie po zamontowaniu produktu. Zestaw ZWZ230 ZRD jest fabrycznie przypisany do pilota 
na pierwszym kanale, do pierwszej grupy przycisków sterujących.

Sada ZWZ230 ZRD je vybavena obousměrným rádiovým komunikačním modulem Z-Wave. Sada obsahuje: motorovou jednotku 15 V DC 
vybavenou řetězem s maximálním výsuvem 24 cm, hermeticky uzavřený zdroj 60 W (výkon umožňující připojení elektricky ovládaných 
doplňků), čidlo deště ZRD, vícekanálový dálkový ovladač a kryt s manuálním ovládacím panelem. Řetěz pohonu je ukončen speciální 
koncovkou umožňující uchycení řetězu v držáku montážní sady. Napájecí kabel typu OMY 3x1,00 mm² se po montáži výrobku nachází na 
pravé straně. Sada ZWZ230 ZRD je z výroby přiřazena k dálk. ovladači na první kanál, do první skupiny ovládacích tlačítek.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Temperatura pracy:
-10°C do + 65°C
Napięcie zasilania:
100-240V AC ⁓50Hz
Moc znamionowa zasilacza:
60W
Moc znamionowa siłownika:
12W

Prąd czuwania:
0,03A
Kabel zasilający:
3x1mm2

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

Siła wciągania/wypychania 
łańcucha:
250N
Prędkość wysuwu łańcucha:
4,25mm/s
Wysięg łańcucha:
240mm
Klasa ochronności:
IP31

Protokół radiowy:
Z-Wave
Zasięg:
do 20m w budynku
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(w zależności od wersji)

Pracovní teplota:
-10 °C až +65 °C
Napájecí napětí:
100-240 V AC ⁓50 Hz
Jmenovitý výkon zdroje:
60 W
Jmenovitý výkon pohonu:
12 W

Klidový proud:
0,03 A
Napájecí kabel:
3x1 mm2

Koncový spínač:
přetížení při zavírání, kontakt 
při otevírání

Síla zasouvání/ vysouvání 
řetězu:
250 N
Rychlost výsouvání řetězu:
4,25 mm/s
Výsuv řetězu:
240 mm
Třída ochrany:
IP31

Rádiový protokol:
Z-Wave
Dosah:
do 20 m v budově
Kmitočet:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(v závislosti od verze)

PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO*

Przycisk programowania pozwala dodać zestaw do sieci Z-Wave. Służy 
również do dodawania zestawu do wybranych grup, usuwania z tych grup a 
także do usuwania zestawu z sieci Z-Wave.

Programovací tlačítko umožňuje přidat sadu do sítě Z-Wave. Používá se 
rovněž k přidávání sady do zvolených skupin, odstraňování z těchto skupin a 
také k odstraňování sady ze sítě Z-Wave.

TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ

Chcąc sterować ręcznie zestawem należy wcisnąć przycisk sterowania 
manualnego. Przycisk pracuje w cyklu sekwencyjnym, np. start, stop, start w 
przeciwnym kierunku, stop – etc.
1. Pierwsze naciśnięcie przycisku spowoduje wysuwanie łańcucha.
2. Drugie naciśnięcie przycisku spowoduje zatrzymanie łańcucha.
3. Następne naciśnięcie przycisku spowoduje wciąganie łańcucha.

Chcete-li sadu ovládat ručně, stiskněte tlačítko manuálního ovládání. 
Tlačítko pracuje v sekvenčním cyklu, např. start, stop, start v opačném 
směru, stop atd.
1. Prvním stisknutím tlačítka spustíte vysouvání řetězu.
2. Druhým stisknutím tlačítka zastavíte vysouvání řetězu.
3. Dalším stisknutím tlačítka spustíte zasouvání řetězu.

* Pozor! Informace o programování naleznete v návodu k dálk. ovladači.
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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)
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Enter

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

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.

OBSAH BALENÍ

Zestaw ZWZ230 ZRD wyposażony jest w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej Z-Wave. W zestawie znajduje się: siłownik 15VDC 
wyposażony w łańcuch o maksymalnym wysuwie 24cm, zasilacz hermetyczny 60W (moc pozwalająca na podłączenie dodatków 
elektrycznych), czujnik deszczu ZRD, pilot wielokanałowy oraz estetyczna maskownica z panelem sterowania manualnego. Łańcuch 
siłownika zakończony jest specjalną końcówką pozwalającą na blokowanie go w uchwycie z zestawu montażowego. Przewód zasilający  
typu OMY 3x1,00mm² znajduje się po prawej stronie po zamontowaniu produktu. Zestaw ZWZ230 ZRD jest fabrycznie przypisany do pilota 
na pierwszym kanale, do pierwszej grupy przycisków sterujących.

Sada ZWZ230 ZRD je vybavena obousměrným rádiovým komunikačním modulem Z-Wave. Sada obsahuje: motorovou jednotku 15 V DC 
vybavenou řetězem s maximálním výsuvem 24 cm, hermeticky uzavřený zdroj 60 W (výkon umožňující připojení elektricky ovládaných 
doplňků), čidlo deště ZRD, vícekanálový dálkový ovladač a kryt s manuálním ovládacím panelem. Řetěz pohonu je ukončen speciální 
koncovkou umožňující uchycení řetězu v držáku montážní sady. Napájecí kabel typu OMY 3x1,00 mm² se po montáži výrobku nachází na 
pravé straně. Sada ZWZ230 ZRD je z výroby přiřazena k dálk. ovladači na první kanál, do první skupiny ovládacích tlačítek.
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Kabel zasilający:
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Klasa ochronności:
IP31
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Z-Wave
Zasięg:
do 20m w budynku
Częstotliwość:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(w zależności od wersji)

Pracovní teplota:
-10 °C až +65 °C
Napájecí napětí:
100-240 V AC ⁓50 Hz
Jmenovitý výkon zdroje:
60 W
Jmenovitý výkon pohonu:
12 W

Klidový proud:
0,03 A
Napájecí kabel:
3x1 mm2

Koncový spínač:
přetížení při zavírání, kontakt 
při otevírání

Síla zasouvání/ vysouvání 
řetězu:
250 N
Rychlost výsouvání řetězu:
4,25 mm/s
Výsuv řetězu:
240 mm
Třída ochrany:
IP31

Rádiový protokol:
Z-Wave
Dosah:
do 20 m v budově
Kmitočet:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(v závislosti od verze)

PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO*

Przycisk programowania pozwala dodać zestaw do sieci Z-Wave. Służy 
również do dodawania zestawu do wybranych grup, usuwania z tych grup a 
także do usuwania zestawu z sieci Z-Wave.

Programovací tlačítko umožňuje přidat sadu do sítě Z-Wave. Používá se 
rovněž k přidávání sady do zvolených skupin, odstraňování z těchto skupin a 
také k odstraňování sady ze sítě Z-Wave.

TLAČÍTKO MANUÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ

Chcąc sterować ręcznie zestawem należy wcisnąć przycisk sterowania 
manualnego. Przycisk pracuje w cyklu sekwencyjnym, np. start, stop, start w 
przeciwnym kierunku, stop – etc.
1. Pierwsze naciśnięcie przycisku spowoduje wysuwanie łańcucha.
2. Drugie naciśnięcie przycisku spowoduje zatrzymanie łańcucha.
3. Następne naciśnięcie przycisku spowoduje wciąganie łańcucha.

Chcete-li sadu ovládat ručně, stiskněte tlačítko manuálního ovládání. 
Tlačítko pracuje v sekvenčním cyklu, např. start, stop, start v opačném 
směru, stop atd.
1. Prvním stisknutím tlačítka spustíte vysouvání řetězu.
2. Druhým stisknutím tlačítka zastavíte vysouvání řetězu.
3. Dalším stisknutím tlačítka spustíte zasouvání řetězu.

* Pozor! Informace o programování naleznete v návodu k dálk. ovladači.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

Nebezpečí pohmoždění. Pohon při posuvu řetězu působí na okno sílou 250 N (cca 25 kg)!

Je možné, že se okno automaticky zavře (bez upozornění) vlivem přijatého signálu z čidla deště ZRD!

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNALIZACE CHODU POHONU

Przyczyna 1: siłownik osiągnął pozycję krańcową - łańcuch wsunął się.
Przyczyna 2: prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku 
problemów ze sterowaniem należy skontaktować się z serwisem FAKRO.

Příčina 1: pohon dosáhl koncové polohy - řetěz se zasunul.
Příčina 2: proud odebíraný pohonem je příliš velký. V případě problémů s 
ovládáním je nutno kontaktovat servis FAKRO.

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave SIGNALIZACE STAVU SÍTĚ Z-Wave

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave. Zařízení je přiřazeno k síti Z-Wave.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave. Zařízení nebylo přiřazeno k síti Z-Wave.

Nebezpečí pohmoždění. Pohon při posuvu řetězu působí na okno sílou 250 N (cca 25 kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD! Je možné, že se okno automaticky zavře (bez upozornění) vlivem přijatého signálu z čidla deště ZRD!

Podczas montażu zestawu ZWZ230 ZRD należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Zestaw ZWZ230 ZRD wyposażony jest w siłownik elektryczny. Użycie siłownika 
zamontowanego w celu obsługi okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik 
przeciążeniowy to występujące tu siły są na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. W trakcie zamykania zestaw 
ZWZ230 ZRD działa na skrzydło okna z siłą 250N (ok. 25kg)!
• Jeżeli urządzenie jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, wówczas należy podjąć
szczególne środki ostrożności nie dopuszczające do powstania zagrożenia zdrowia.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
oryginalną produktu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
urządzeniem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy zestawu ZWZ230 ZRD nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem zestawu ZWZ230 ZRD upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
• Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
• Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę pilotem zestawu ZWZ230 ZRD, należy trzymać pilot poza zasięgiem dzieci.
• Zestaw ZWZ230 ZRD powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada 
za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania produktu.
• Zestaw ZWZ230 ZRD został zaprojektowany oraz przystosowany do montażu na oknach dachowych Fakro.
• Montaż zestawu ZWZ230 ZRD należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z zestawu ZWZ230 ZRD powinny być
poprzedzane odłączeniem go od sieci zasilającej 230V.
• Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy urządzenia powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
• Przewody elektryczne doprowadzające prąd ze źródła zasilania muszą posiadać odpowiedni przekrój (3x1mm²). Dopuszczalna długość
przewodu dla w/w przekroju to 30 mb.

Během montáže sady ZWZ230 ZRD je nutno věnovat zvláštní pozornost následujícím doporučením:
• Je nutno dodržovat zejména bezpečnostní pokyny. Sada ZWZ230 ZRD je vybavena elektrickým pohonem. Při použití pohonu 
instalovaného k ovládání okna vzniká nebezpečí poranění. Přestože je mechanismus pohonu vybaven vypínačem při přetížení, vznikají zde 
natolik velké síly, že mohou způsobit poranění osob. Během zavírání sada ZWZ230 ZRD působí na křídlo okna sílou 250 N (cca 25kg)!
• Pokud je zařízení snadno přístupné, např. je-li spodní hrana okna v menší výšce než 2,5 m od podlahy, je třeba přijmout zvláštní 
bezpečnostní opatření, která zabrání ohrožení zdraví.
• Toto zařízení není určeno k použití osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, anebo osobám, 
které nemají zkušenosti či znalosti o zařízení, ledaže by k tomu došlo pod dozorem nebo v souladu s originálním návodem k výrobku, 
poskytnutým osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Dávejte pozor na to, aby si se zařízením nehrály děti.
• Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části sady ZWZ230 ZRD nenesou známky mechanického poškození.
• Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu s návodem výrobce.
• Před zapojením sady ZWZ230 ZRD se ujistěte, že se napájecí napětí shoduje s napětím uvedeným na typovém štítku.
• Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
• Nedovolte dětem, aby si hrály s dálkovým ovladačem sady ZWZ230 ZRD; dálk. ovladač uchovejte mimo dosah dětí.
• Sada ZWZ230 ZRD musí být používána v souladu s účelem, pro který byla navržena. Firma FAKRO nenese odpovědnost za následky 
nesprávného použití výrobku.
• Sada ZWZ230 ZRD byla navržena a přizpůsobena pro montáž na střešních oknech FAKRO.
• Sadu ZWZ230 ZRD je nutno namontovat v souladu s montážním návodem přibaleným k výrobku.
• Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, seřízením a demontáži elektrických části sady ZWZ230 ZRD odpojte sadu od napájecí 
sítě 230V.
• K čištění elektrických částí nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
• Opravy zařízení musí být provedeny autorizovaným servisem výrobce.
• Elektrické vodiče přivádějící proud z napájecího zdroje musí mít vhodný průřez (3x1 mm²). Přípustná délka vodiče pro uvedený průřez je 
30 bm.
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• Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části sady ZWZ230 ZRD nenesou známky mechanického poškození.
• Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu s návodem výrobce.
• Před zapojením sady ZWZ230 ZRD se ujistěte, že se napájecí napětí shoduje s napětím uvedeným na typovém štítku.
• Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
• Nedovolte dětem, aby si hrály s dálkovým ovladačem sady ZWZ230 ZRD; dálk. ovladač uchovejte mimo dosah dětí.
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Przyczyna 1: siłownik osiągnął pozycję krańcową - łańcuch wsunął się.
Przyczyna 2: prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku 
problemów ze sterowaniem należy skontaktować się z serwisem FAKRO.

Příčina 1: pohon dosáhl koncové polohy - řetěz se zasunul.
Příčina 2: proud odebíraný pohonem je příliš velký. V případě problémů s 
ovládáním je nutno kontaktovat servis FAKRO.

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave SIGNALIZACE STAVU SÍTĚ Z-Wave

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave. Zařízení je přiřazeno k síti Z-Wave.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave. Zařízení nebylo přiřazeno k síti Z-Wave.

Nebezpečí pohmoždění. Pohon při posuvu řetězu působí na okno sílou 250 N (cca 25 kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD! Je možné, že se okno automaticky zavře (bez upozornění) vlivem přijatého signálu z čidla deště ZRD!

Podczas montażu zestawu ZWZ230 ZRD należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Zestaw ZWZ230 ZRD wyposażony jest w siłownik elektryczny. Użycie siłownika 
zamontowanego w celu obsługi okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik 
przeciążeniowy to występujące tu siły są na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. W trakcie zamykania zestaw 
ZWZ230 ZRD działa na skrzydło okna z siłą 250N (ok. 25kg)!
• Jeżeli urządzenie jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, wówczas należy podjąć
szczególne środki ostrożności nie dopuszczające do powstania zagrożenia zdrowia.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
oryginalną produktu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
urządzeniem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy zestawu ZWZ230 ZRD nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem zestawu ZWZ230 ZRD upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
• Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
• Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę pilotem zestawu ZWZ230 ZRD, należy trzymać pilot poza zasięgiem dzieci.
• Zestaw ZWZ230 ZRD powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada 
za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania produktu.
• Zestaw ZWZ230 ZRD został zaprojektowany oraz przystosowany do montażu na oknach dachowych Fakro.
• Montaż zestawu ZWZ230 ZRD należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z zestawu ZWZ230 ZRD powinny być
poprzedzane odłączeniem go od sieci zasilającej 230V.
• Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy urządzenia powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
• Przewody elektryczne doprowadzające prąd ze źródła zasilania muszą posiadać odpowiedni przekrój (3x1mm²). Dopuszczalna długość
przewodu dla w/w przekroju to 30 mb.

Během montáže sady ZWZ230 ZRD je nutno věnovat zvláštní pozornost následujícím doporučením:
• Je nutno dodržovat zejména bezpečnostní pokyny. Sada ZWZ230 ZRD je vybavena elektrickým pohonem. Při použití pohonu 
instalovaného k ovládání okna vzniká nebezpečí poranění. Přestože je mechanismus pohonu vybaven vypínačem při přetížení, vznikají zde 
natolik velké síly, že mohou způsobit poranění osob. Během zavírání sada ZWZ230 ZRD působí na křídlo okna sílou 250 N (cca 25kg)!
• Pokud je zařízení snadno přístupné, např. je-li spodní hrana okna v menší výšce než 2,5 m od podlahy, je třeba přijmout zvláštní 
bezpečnostní opatření, která zabrání ohrožení zdraví.
• Toto zařízení není určeno k použití osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, anebo osobám, 
které nemají zkušenosti či znalosti o zařízení, ledaže by k tomu došlo pod dozorem nebo v souladu s originálním návodem k výrobku, 
poskytnutým osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Dávejte pozor na to, aby si se zařízením nehrály děti.
• Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části sady ZWZ230 ZRD nenesou známky mechanického poškození.
• Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu s návodem výrobce.
• Před zapojením sady ZWZ230 ZRD se ujistěte, že se napájecí napětí shoduje s napětím uvedeným na typovém štítku.
• Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
• Nedovolte dětem, aby si hrály s dálkovým ovladačem sady ZWZ230 ZRD; dálk. ovladač uchovejte mimo dosah dětí.
• Sada ZWZ230 ZRD musí být používána v souladu s účelem, pro který byla navržena. Firma FAKRO nenese odpovědnost za následky 
nesprávného použití výrobku.
• Sada ZWZ230 ZRD byla navržena a přizpůsobena pro montáž na střešních oknech FAKRO.
• Sadu ZWZ230 ZRD je nutno namontovat v souladu s montážním návodem přibaleným k výrobku.
• Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, seřízením a demontáži elektrických části sady ZWZ230 ZRD odpojte sadu od napájecí 
sítě 230V.
• K čištění elektrických částí nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
• Opravy zařízení musí být provedeny autorizovaným servisem výrobce.
• Elektrické vodiče přivádějící proud z napájecího zdroje musí mít vhodný průřez (3x1 mm²). Přípustná délka vodiče pro uvedený průřez je 
30 bm.

Arkusz3

Strona 3

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 898 3

SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

Nebezpečí pohmoždění. Pohon při posuvu řetězu působí na okno sílou 250 N (cca 25 kg)!

Je možné, že se okno automaticky zavře (bez upozornění) vlivem přijatého signálu z čidla deště ZRD!

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNALIZACE CHODU POHONU

Przyczyna 1: siłownik osiągnął pozycję krańcową - łańcuch wsunął się.
Przyczyna 2: prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku 
problemów ze sterowaniem należy skontaktować się z serwisem FAKRO.

Příčina 1: pohon dosáhl koncové polohy - řetěz se zasunul.
Příčina 2: proud odebíraný pohonem je příliš velký. V případě problémů s 
ovládáním je nutno kontaktovat servis FAKRO.

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave SIGNALIZACE STAVU SÍTĚ Z-Wave

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave. Zařízení je přiřazeno k síti Z-Wave.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave. Zařízení nebylo přiřazeno k síti Z-Wave.

Nebezpečí pohmoždění. Pohon při posuvu řetězu působí na okno sílou 250 N (cca 25 kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD! Je možné, že se okno automaticky zavře (bez upozornění) vlivem přijatého signálu z čidla deště ZRD!

Podczas montażu zestawu ZWZ230 ZRD należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Zestaw ZWZ230 ZRD wyposażony jest w siłownik elektryczny. Użycie siłownika 
zamontowanego w celu obsługi okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik 
przeciążeniowy to występujące tu siły są na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. W trakcie zamykania zestaw 
ZWZ230 ZRD działa na skrzydło okna z siłą 250N (ok. 25kg)!
• Jeżeli urządzenie jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, wówczas należy podjąć
szczególne środki ostrożności nie dopuszczające do powstania zagrożenia zdrowia.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
oryginalną produktu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
urządzeniem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy zestawu ZWZ230 ZRD nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem zestawu ZWZ230 ZRD upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
• Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
• Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę pilotem zestawu ZWZ230 ZRD, należy trzymać pilot poza zasięgiem dzieci.
• Zestaw ZWZ230 ZRD powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada 
za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania produktu.
• Zestaw ZWZ230 ZRD został zaprojektowany oraz przystosowany do montażu na oknach dachowych Fakro.
• Montaż zestawu ZWZ230 ZRD należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z zestawu ZWZ230 ZRD powinny być
poprzedzane odłączeniem go od sieci zasilającej 230V.
• Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy urządzenia powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
• Przewody elektryczne doprowadzające prąd ze źródła zasilania muszą posiadać odpowiedni przekrój (3x1mm²). Dopuszczalna długość
przewodu dla w/w przekroju to 30 mb.

Během montáže sady ZWZ230 ZRD je nutno věnovat zvláštní pozornost následujícím doporučením:
• Je nutno dodržovat zejména bezpečnostní pokyny. Sada ZWZ230 ZRD je vybavena elektrickým pohonem. Při použití pohonu 
instalovaného k ovládání okna vzniká nebezpečí poranění. Přestože je mechanismus pohonu vybaven vypínačem při přetížení, vznikají zde 
natolik velké síly, že mohou způsobit poranění osob. Během zavírání sada ZWZ230 ZRD působí na křídlo okna sílou 250 N (cca 25kg)!
• Pokud je zařízení snadno přístupné, např. je-li spodní hrana okna v menší výšce než 2,5 m od podlahy, je třeba přijmout zvláštní 
bezpečnostní opatření, která zabrání ohrožení zdraví.
• Toto zařízení není určeno k použití osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, anebo osobám, 
které nemají zkušenosti či znalosti o zařízení, ledaže by k tomu došlo pod dozorem nebo v souladu s originálním návodem k výrobku, 
poskytnutým osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Dávejte pozor na to, aby si se zařízením nehrály děti.
• Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části sady ZWZ230 ZRD nenesou známky mechanického poškození.
• Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu s návodem výrobce.
• Před zapojením sady ZWZ230 ZRD se ujistěte, že se napájecí napětí shoduje s napětím uvedeným na typovém štítku.
• Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
• Nedovolte dětem, aby si hrály s dálkovým ovladačem sady ZWZ230 ZRD; dálk. ovladač uchovejte mimo dosah dětí.
• Sada ZWZ230 ZRD musí být používána v souladu s účelem, pro který byla navržena. Firma FAKRO nenese odpovědnost za následky 
nesprávného použití výrobku.
• Sada ZWZ230 ZRD byla navržena a přizpůsobena pro montáž na střešních oknech FAKRO.
• Sadu ZWZ230 ZRD je nutno namontovat v souladu s montážním návodem přibaleným k výrobku.
• Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, seřízením a demontáži elektrických části sady ZWZ230 ZRD odpojte sadu od napájecí 
sítě 230V.
• K čištění elektrických částí nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
• Opravy zařízení musí být provedeny autorizovaným servisem výrobce.
• Elektrické vodiče přivádějící proud z napájecího zdroje musí mít vhodný průřez (3x1 mm²). Přípustná délka vodiče pro uvedený průřez je 
30 bm.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

Nebezpečí pohmoždění. Pohon při posuvu řetězu působí na okno sílou 250 N (cca 25 kg)!

Je možné, že se okno automaticky zavře (bez upozornění) vlivem přijatého signálu z čidla deště ZRD!

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNALIZACE CHODU POHONU

Przyczyna 1: siłownik osiągnął pozycję krańcową - łańcuch wsunął się.
Przyczyna 2: prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku 
problemów ze sterowaniem należy skontaktować się z serwisem FAKRO.

Příčina 1: pohon dosáhl koncové polohy - řetěz se zasunul.
Příčina 2: proud odebíraný pohonem je příliš velký. V případě problémů s 
ovládáním je nutno kontaktovat servis FAKRO.

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave SIGNALIZACE STAVU SÍTĚ Z-Wave

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave. Zařízení je přiřazeno k síti Z-Wave.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave. Zařízení nebylo přiřazeno k síti Z-Wave.

Nebezpečí pohmoždění. Pohon při posuvu řetězu působí na okno sílou 250 N (cca 25 kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD! Je možné, že se okno automaticky zavře (bez upozornění) vlivem přijatého signálu z čidla deště ZRD!

Podczas montażu zestawu ZWZ230 ZRD należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Zestaw ZWZ230 ZRD wyposażony jest w siłownik elektryczny. Użycie siłownika 
zamontowanego w celu obsługi okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik 
przeciążeniowy to występujące tu siły są na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. W trakcie zamykania zestaw 
ZWZ230 ZRD działa na skrzydło okna z siłą 250N (ok. 25kg)!
• Jeżeli urządzenie jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, wówczas należy podjąć
szczególne środki ostrożności nie dopuszczające do powstania zagrożenia zdrowia.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
oryginalną produktu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
urządzeniem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy zestawu ZWZ230 ZRD nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem zestawu ZWZ230 ZRD upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
• Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
• Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę pilotem zestawu ZWZ230 ZRD, należy trzymać pilot poza zasięgiem dzieci.
• Zestaw ZWZ230 ZRD powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada 
za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania produktu.
• Zestaw ZWZ230 ZRD został zaprojektowany oraz przystosowany do montażu na oknach dachowych Fakro.
• Montaż zestawu ZWZ230 ZRD należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z zestawu ZWZ230 ZRD powinny być
poprzedzane odłączeniem go od sieci zasilającej 230V.
• Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy urządzenia powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
• Przewody elektryczne doprowadzające prąd ze źródła zasilania muszą posiadać odpowiedni przekrój (3x1mm²). Dopuszczalna długość
przewodu dla w/w przekroju to 30 mb.

Během montáže sady ZWZ230 ZRD je nutno věnovat zvláštní pozornost následujícím doporučením:
• Je nutno dodržovat zejména bezpečnostní pokyny. Sada ZWZ230 ZRD je vybavena elektrickým pohonem. Při použití pohonu 
instalovaného k ovládání okna vzniká nebezpečí poranění. Přestože je mechanismus pohonu vybaven vypínačem při přetížení, vznikají zde 
natolik velké síly, že mohou způsobit poranění osob. Během zavírání sada ZWZ230 ZRD působí na křídlo okna sílou 250 N (cca 25kg)!
• Pokud je zařízení snadno přístupné, např. je-li spodní hrana okna v menší výšce než 2,5 m od podlahy, je třeba přijmout zvláštní 
bezpečnostní opatření, která zabrání ohrožení zdraví.
• Toto zařízení není určeno k použití osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, anebo osobám, 
které nemají zkušenosti či znalosti o zařízení, ledaže by k tomu došlo pod dozorem nebo v souladu s originálním návodem k výrobku, 
poskytnutým osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Dávejte pozor na to, aby si se zařízením nehrály děti.
• Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části sady ZWZ230 ZRD nenesou známky mechanického poškození.
• Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu s návodem výrobce.
• Před zapojením sady ZWZ230 ZRD se ujistěte, že se napájecí napětí shoduje s napětím uvedeným na typovém štítku.
• Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
• Nedovolte dětem, aby si hrály s dálkovým ovladačem sady ZWZ230 ZRD; dálk. ovladač uchovejte mimo dosah dětí.
• Sada ZWZ230 ZRD musí být používána v souladu s účelem, pro který byla navržena. Firma FAKRO nenese odpovědnost za následky 
nesprávného použití výrobku.
• Sada ZWZ230 ZRD byla navržena a přizpůsobena pro montáž na střešních oknech FAKRO.
• Sadu ZWZ230 ZRD je nutno namontovat v souladu s montážním návodem přibaleným k výrobku.
• Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, seřízením a demontáži elektrických části sady ZWZ230 ZRD odpojte sadu od napájecí 
sítě 230V.
• K čištění elektrických částí nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
• Opravy zařízení musí být provedeny autorizovaným servisem výrobce.
• Elektrické vodiče přivádějící proud z napájecího zdroje musí mít vhodný průřez (3x1 mm²). Přípustná délka vodiče pro uvedený průřez je 
30 bm.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

Nebezpečí pohmoždění. Pohon při posuvu řetězu působí na okno sílou 250 N (cca 25 kg)!

Je možné, že se okno automaticky zavře (bez upozornění) vlivem přijatého signálu z čidla deště ZRD!

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNALIZACE CHODU POHONU

Przyczyna 1: siłownik osiągnął pozycję krańcową - łańcuch wsunął się.
Przyczyna 2: prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku 
problemów ze sterowaniem należy skontaktować się z serwisem FAKRO.

Příčina 1: pohon dosáhl koncové polohy - řetěz se zasunul.
Příčina 2: proud odebíraný pohonem je příliš velký. V případě problémů s 
ovládáním je nutno kontaktovat servis FAKRO.

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave SIGNALIZACE STAVU SÍTĚ Z-Wave

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave. Zařízení je přiřazeno k síti Z-Wave.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave. Zařízení nebylo přiřazeno k síti Z-Wave.

Nebezpečí pohmoždění. Pohon při posuvu řetězu působí na okno sílou 250 N (cca 25 kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD! Je možné, že se okno automaticky zavře (bez upozornění) vlivem přijatého signálu z čidla deště ZRD!

Podczas montażu zestawu ZWZ230 ZRD należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Zestaw ZWZ230 ZRD wyposażony jest w siłownik elektryczny. Użycie siłownika 
zamontowanego w celu obsługi okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik 
przeciążeniowy to występujące tu siły są na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. W trakcie zamykania zestaw 
ZWZ230 ZRD działa na skrzydło okna z siłą 250N (ok. 25kg)!
• Jeżeli urządzenie jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, wówczas należy podjąć
szczególne środki ostrożności nie dopuszczające do powstania zagrożenia zdrowia.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
oryginalną produktu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
urządzeniem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy zestawu ZWZ230 ZRD nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem zestawu ZWZ230 ZRD upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
• Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
• Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę pilotem zestawu ZWZ230 ZRD, należy trzymać pilot poza zasięgiem dzieci.
• Zestaw ZWZ230 ZRD powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada 
za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania produktu.
• Zestaw ZWZ230 ZRD został zaprojektowany oraz przystosowany do montażu na oknach dachowych Fakro.
• Montaż zestawu ZWZ230 ZRD należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z zestawu ZWZ230 ZRD powinny być
poprzedzane odłączeniem go od sieci zasilającej 230V.
• Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy urządzenia powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
• Przewody elektryczne doprowadzające prąd ze źródła zasilania muszą posiadać odpowiedni przekrój (3x1mm²). Dopuszczalna długość
przewodu dla w/w przekroju to 30 mb.

Během montáže sady ZWZ230 ZRD je nutno věnovat zvláštní pozornost následujícím doporučením:
• Je nutno dodržovat zejména bezpečnostní pokyny. Sada ZWZ230 ZRD je vybavena elektrickým pohonem. Při použití pohonu 
instalovaného k ovládání okna vzniká nebezpečí poranění. Přestože je mechanismus pohonu vybaven vypínačem při přetížení, vznikají zde 
natolik velké síly, že mohou způsobit poranění osob. Během zavírání sada ZWZ230 ZRD působí na křídlo okna sílou 250 N (cca 25kg)!
• Pokud je zařízení snadno přístupné, např. je-li spodní hrana okna v menší výšce než 2,5 m od podlahy, je třeba přijmout zvláštní 
bezpečnostní opatření, která zabrání ohrožení zdraví.
• Toto zařízení není určeno k použití osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, anebo osobám, 
které nemají zkušenosti či znalosti o zařízení, ledaže by k tomu došlo pod dozorem nebo v souladu s originálním návodem k výrobku, 
poskytnutým osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Dávejte pozor na to, aby si se zařízením nehrály děti.
• Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části sady ZWZ230 ZRD nenesou známky mechanického poškození.
• Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu s návodem výrobce.
• Před zapojením sady ZWZ230 ZRD se ujistěte, že se napájecí napětí shoduje s napětím uvedeným na typovém štítku.
• Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
• Nedovolte dětem, aby si hrály s dálkovým ovladačem sady ZWZ230 ZRD; dálk. ovladač uchovejte mimo dosah dětí.
• Sada ZWZ230 ZRD musí být používána v souladu s účelem, pro který byla navržena. Firma FAKRO nenese odpovědnost za následky 
nesprávného použití výrobku.
• Sada ZWZ230 ZRD byla navržena a přizpůsobena pro montáž na střešních oknech FAKRO.
• Sadu ZWZ230 ZRD je nutno namontovat v souladu s montážním návodem přibaleným k výrobku.
• Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, seřízením a demontáži elektrických části sady ZWZ230 ZRD odpojte sadu od napájecí 
sítě 230V.
• K čištění elektrických částí nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
• Opravy zařízení musí být provedeny autorizovaným servisem výrobce.
• Elektrické vodiče přivádějící proud z napájecího zdroje musí mít vhodný průřez (3x1 mm²). Přípustná délka vodiče pro uvedený průřez je 
30 bm.
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• Sada ZWZ230 ZRD byla navržena a přizpůsobena pro montáž na střešních oknech FAKRO.
• Sadu ZWZ230 ZRD je nutno namontovat v souladu s montážním návodem přibaleným k výrobku.
• Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, seřízením a demontáži elektrických části sady ZWZ230 ZRD odpojte sadu od napájecí 
sítě 230V.
• K čištění elektrických částí nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
• Opravy zařízení musí být provedeny autorizovaným servisem výrobce.
• Elektrické vodiče přivádějící proud z napájecího zdroje musí mít vhodný průřez (3x1 mm²). Přípustná délka vodiče pro uvedený průřez je 
30 bm.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

Nebezpečí pohmoždění. Pohon při posuvu řetězu působí na okno sílou 250 N (cca 25 kg)!

Je možné, že se okno automaticky zavře (bez upozornění) vlivem přijatého signálu z čidla deště ZRD!

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNALIZACE CHODU POHONU

Przyczyna 1: siłownik osiągnął pozycję krańcową - łańcuch wsunął się.
Przyczyna 2: prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku 
problemów ze sterowaniem należy skontaktować się z serwisem FAKRO.

Příčina 1: pohon dosáhl koncové polohy - řetěz se zasunul.
Příčina 2: proud odebíraný pohonem je příliš velký. V případě problémů s 
ovládáním je nutno kontaktovat servis FAKRO.

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave SIGNALIZACE STAVU SÍTĚ Z-Wave

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave. Zařízení je přiřazeno k síti Z-Wave.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave. Zařízení nebylo přiřazeno k síti Z-Wave.

Nebezpečí pohmoždění. Pohon při posuvu řetězu působí na okno sílou 250 N (cca 25 kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD! Je možné, že se okno automaticky zavře (bez upozornění) vlivem přijatého signálu z čidla deště ZRD!

Podczas montażu zestawu ZWZ230 ZRD należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Zestaw ZWZ230 ZRD wyposażony jest w siłownik elektryczny. Użycie siłownika 
zamontowanego w celu obsługi okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik 
przeciążeniowy to występujące tu siły są na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. W trakcie zamykania zestaw 
ZWZ230 ZRD działa na skrzydło okna z siłą 250N (ok. 25kg)!
• Jeżeli urządzenie jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, wówczas należy podjąć
szczególne środki ostrożności nie dopuszczające do powstania zagrożenia zdrowia.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
oryginalną produktu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
urządzeniem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy zestawu ZWZ230 ZRD nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem zestawu ZWZ230 ZRD upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
• Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
• Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę pilotem zestawu ZWZ230 ZRD, należy trzymać pilot poza zasięgiem dzieci.
• Zestaw ZWZ230 ZRD powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada 
za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania produktu.
• Zestaw ZWZ230 ZRD został zaprojektowany oraz przystosowany do montażu na oknach dachowych Fakro.
• Montaż zestawu ZWZ230 ZRD należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z zestawu ZWZ230 ZRD powinny być
poprzedzane odłączeniem go od sieci zasilającej 230V.
• Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy urządzenia powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
• Przewody elektryczne doprowadzające prąd ze źródła zasilania muszą posiadać odpowiedni przekrój (3x1mm²). Dopuszczalna długość
przewodu dla w/w przekroju to 30 mb.

Během montáže sady ZWZ230 ZRD je nutno věnovat zvláštní pozornost následujícím doporučením:
• Je nutno dodržovat zejména bezpečnostní pokyny. Sada ZWZ230 ZRD je vybavena elektrickým pohonem. Při použití pohonu 
instalovaného k ovládání okna vzniká nebezpečí poranění. Přestože je mechanismus pohonu vybaven vypínačem při přetížení, vznikají zde 
natolik velké síly, že mohou způsobit poranění osob. Během zavírání sada ZWZ230 ZRD působí na křídlo okna sílou 250 N (cca 25kg)!
• Pokud je zařízení snadno přístupné, např. je-li spodní hrana okna v menší výšce než 2,5 m od podlahy, je třeba přijmout zvláštní 
bezpečnostní opatření, která zabrání ohrožení zdraví.
• Toto zařízení není určeno k použití osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, anebo osobám, 
které nemají zkušenosti či znalosti o zařízení, ledaže by k tomu došlo pod dozorem nebo v souladu s originálním návodem k výrobku, 
poskytnutým osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Dávejte pozor na to, aby si se zařízením nehrály děti.
• Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části sady ZWZ230 ZRD nenesou známky mechanického poškození.
• Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu s návodem výrobce.
• Před zapojením sady ZWZ230 ZRD se ujistěte, že se napájecí napětí shoduje s napětím uvedeným na typovém štítku.
• Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
• Nedovolte dětem, aby si hrály s dálkovým ovladačem sady ZWZ230 ZRD; dálk. ovladač uchovejte mimo dosah dětí.
• Sada ZWZ230 ZRD musí být používána v souladu s účelem, pro který byla navržena. Firma FAKRO nenese odpovědnost za následky 
nesprávného použití výrobku.
• Sada ZWZ230 ZRD byla navržena a přizpůsobena pro montáž na střešních oknech FAKRO.
• Sadu ZWZ230 ZRD je nutno namontovat v souladu s montážním návodem přibaleným k výrobku.
• Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, seřízením a demontáži elektrických části sady ZWZ230 ZRD odpojte sadu od napájecí 
sítě 230V.
• K čištění elektrických částí nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
• Opravy zařízení musí být provedeny autorizovaným servisem výrobce.
• Elektrické vodiče přivádějící proud z napájecího zdroje musí mít vhodný průřez (3x1 mm²). Přípustná délka vodiče pro uvedený průřez je 
30 bm.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie wsuwania łańcucha, siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

Nebezpečí pohmoždění. Pohon při posuvu řetězu působí na okno sílou 250 N (cca 25 kg)!

Je možné, že se okno automaticky zavře (bez upozornění) vlivem přijatého signálu z čidla deště ZRD!

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNALIZACE CHODU POHONU

Przyczyna 1: siłownik osiągnął pozycję krańcową - łańcuch wsunął się.
Przyczyna 2: prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku 
problemów ze sterowaniem należy skontaktować się z serwisem FAKRO.

Příčina 1: pohon dosáhl koncové polohy - řetěz se zasunul.
Příčina 2: proud odebíraný pohonem je příliš velký. V případě problémů s 
ovládáním je nutno kontaktovat servis FAKRO.

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave SIGNALIZACE STAVU SÍTĚ Z-Wave

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave. Zařízení je přiřazeno k síti Z-Wave.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave. Zařízení nebylo přiřazeno k síti Z-Wave.

Nebezpečí pohmoždění. Pohon při posuvu řetězu působí na okno sílou 250 N (cca 25 kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD! Je možné, že se okno automaticky zavře (bez upozornění) vlivem přijatého signálu z čidla deště ZRD!

Podczas montażu zestawu ZWZ230 ZRD należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Zestaw ZWZ230 ZRD wyposażony jest w siłownik elektryczny. Użycie siłownika 
zamontowanego w celu obsługi okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik 
przeciążeniowy to występujące tu siły są na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. W trakcie zamykania zestaw 
ZWZ230 ZRD działa na skrzydło okna z siłą 250N (ok. 25kg)!
• Jeżeli urządzenie jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, wówczas należy podjąć
szczególne środki ostrożności nie dopuszczające do powstania zagrożenia zdrowia.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
oryginalną produktu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
urządzeniem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy zestawu ZWZ230 ZRD nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem zestawu ZWZ230 ZRD upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
• Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
• Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę pilotem zestawu ZWZ230 ZRD, należy trzymać pilot poza zasięgiem dzieci.
• Zestaw ZWZ230 ZRD powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada 
za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania produktu.
• Zestaw ZWZ230 ZRD został zaprojektowany oraz przystosowany do montażu na oknach dachowych Fakro.
• Montaż zestawu ZWZ230 ZRD należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z zestawu ZWZ230 ZRD powinny być
poprzedzane odłączeniem go od sieci zasilającej 230V.
• Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy urządzenia powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
• Przewody elektryczne doprowadzające prąd ze źródła zasilania muszą posiadać odpowiedni przekrój (3x1mm²). Dopuszczalna długość
przewodu dla w/w przekroju to 30 mb.

Během montáže sady ZWZ230 ZRD je nutno věnovat zvláštní pozornost následujícím doporučením:
• Je nutno dodržovat zejména bezpečnostní pokyny. Sada ZWZ230 ZRD je vybavena elektrickým pohonem. Při použití pohonu 
instalovaného k ovládání okna vzniká nebezpečí poranění. Přestože je mechanismus pohonu vybaven vypínačem při přetížení, vznikají zde 
natolik velké síly, že mohou způsobit poranění osob. Během zavírání sada ZWZ230 ZRD působí na křídlo okna sílou 250 N (cca 25kg)!
• Pokud je zařízení snadno přístupné, např. je-li spodní hrana okna v menší výšce než 2,5 m od podlahy, je třeba přijmout zvláštní 
bezpečnostní opatření, která zabrání ohrožení zdraví.
• Toto zařízení není určeno k použití osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, anebo osobám, 
které nemají zkušenosti či znalosti o zařízení, ledaže by k tomu došlo pod dozorem nebo v souladu s originálním návodem k výrobku, 
poskytnutým osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Dávejte pozor na to, aby si se zařízením nehrály děti.
• Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části sady ZWZ230 ZRD nenesou známky mechanického poškození.
• Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu s návodem výrobce.
• Před zapojením sady ZWZ230 ZRD se ujistěte, že se napájecí napětí shoduje s napětím uvedeným na typovém štítku.
• Plastové obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
• Nedovolte dětem, aby si hrály s dálkovým ovladačem sady ZWZ230 ZRD; dálk. ovladač uchovejte mimo dosah dětí.
• Sada ZWZ230 ZRD musí být používána v souladu s účelem, pro který byla navržena. Firma FAKRO nenese odpovědnost za následky 
nesprávného použití výrobku.
• Sada ZWZ230 ZRD byla navržena a přizpůsobena pro montáž na střešních oknech FAKRO.
• Sadu ZWZ230 ZRD je nutno namontovat v souladu s montážním návodem přibaleným k výrobku.
• Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, seřízením a demontáži elektrických části sady ZWZ230 ZRD odpojte sadu od napájecí 
sítě 230V.
• K čištění elektrických částí nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
• Opravy zařízení musí být provedeny autorizovaným servisem výrobce.
• Elektrické vodiče přivádějící proud z napájecího zdroje musí mít vhodný průřez (3x1 mm²). Přípustná délka vodiče pro uvedený průřez je 
30 bm.
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA SCHÉMA ZAPOJENÍ
Zestaw należy podłączyć do sieci, zgodnie z poniższym schematem.

(brązowy)

(niebieski)

(żółto-zielony)

Schemat podłączenia

SZYBKI START RYCHLÝ START

*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

* Pozor! Informace o programování naleznete v návodu k dálk. ovladači.

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA DALŠÍ FUNKCE POHONU

Uwaga! Informacji jak definiować dodatkowe funkcje, należy szukać w instrukcjach pilotów.

Pozor! Informace o tom, jak definovat další funkce, naleznete v návodech k dálk. ovladačům.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Sadu je nutno zapojit do sítě podle následujícího schématu.

1. Czujnik deszczu
2. Siłownik łańcuchowy
3. Zasilacz hermetyczny
4. Pilot zdalnego sterowania

1. Čidlo deště
2. Řetězový pohon
3. Hermeticky uzavřený zdroj
4. Dálkový ovladač

(hnědá)

(modrá)

(žlutozelená)

Schéma zapojení

Po zamontowaniu zestawu ZWZ230 ZRD i podłączeniu go do sieci zasilającej, możemy od razu nim sterować. Jeżeli zestaw automatyki nie 
reaguje na sterowanie przy pomocy pilota należy:
- zresetować pilot,
- usunąć zestaw ZWZ230 ZRD z sieci Z-Wave,
- dodać zestaw ZWZ230 ZRD do sieci Z-Wave,
- dodać zestaw ZWZ230 ZRD do wybranej grupy.

Po montáži a zapojení sady ZWZ230 ZRD do napájecí sítě lze sadu okamžitě ovládat. Pokud automatizační sada nereaguje na ovládání 
pomocí dálk. ovladače, je nutno:
- resetovat dálk. ovladač,
- odstranit sadu ZWZ230 ZRD ze sítě Z-Wave,
- přidat sadu ZWZ230 ZRD do sítě Z-Wave,
- přidat sadu ZWZ230 ZRD do zvolené skupiny.

* Pozor! Informace o programování naleznete v návodu k dálk. ovladači.

WSZYSTKIE WŁĄCZONE / WSZYSTKIE WYŁĄCZONE  - Włączenie funkcji pozwala sterować wszystkimi urządzeniami 
jednocześnie.
SZYFROWANA TRANSMISJA - Siłownik dodany do sieci w tym trybie, może być sterowany tylko przez piloty posiadające tę funkcję. 
Funkcja przydatna, jeżeli dane urządzenie ma być sterowane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ  - Funkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej sieci Z-Wave, aby urządzenie 
sterowane uruchamiało inne urządzenie. Np. okno, posiadające czujnik deszczu, może wysłać sygnał zamknięcia do innych okien po 
wykryciu opadów.

VŠECHNY ZAPNUTÉ / VŠECHNY VYPNUTÉ - Aktivace funkce umožňuje ovládat všechna zařízení najednou.
ŠIFROVANÁ KOMUNIKACE  - Pohon přidaný do sítě v tomto režimu lze ovládat pouze dálk. ovladači, které mají tuto funkci. Tato 
funkce je užitečná v případech, kdy zařízení má být ovládáno pouze osobami k tomu oprávněnými.
SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ  - Tato funkce umožňuje konfigurovat zařízení, která jsou v jedné síti Z-Wave tak, aby ovládané zařízení 
aktivovalo jiné zařízení. Např. okno vybavené čidlem deště může po vykrytí srážek vyslat jiným oknům signál k uzavření.

Pozor! Informace o tom, jak definovat další funkce, naleznete v návodech k dálk. ovladačům.
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.
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DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA DALŠÍ FUNKCE POHONU
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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”
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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

Sadu je nutno zapojit do sítě podle následujícího schématu.

1. Czujnik deszczu
2. Siłownik łańcuchowy
3. Zasilacz hermetyczny
4. Pilot zdalnego sterowania

1. Čidlo deště
2. Řetězový pohon
3. Hermeticky uzavřený zdroj
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(žlutozelená)
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* Pozor! Informace o programování naleznete v návodu k dálk. ovladači.

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA DALŠÍ FUNKCE POHONU

Uwaga! Informacji jak definiować dodatkowe funkcje, należy szukać w instrukcjach pilotów.

Pozor! Informace o tom, jak definovat další funkce, naleznete v návodech k dálk. ovladačům.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Sadu je nutno zapojit do sítě podle následujícího schématu.

1. Czujnik deszczu
2. Siłownik łańcuchowy
3. Zasilacz hermetyczny
4. Pilot zdalnego sterowania

1. Čidlo deště
2. Řetězový pohon
3. Hermeticky uzavřený zdroj
4. Dálkový ovladač

(hnědá)

(modrá)

(žlutozelená)

Schéma zapojení

Po zamontowaniu zestawu ZWZ230 ZRD i podłączeniu go do sieci zasilającej, możemy od razu nim sterować. Jeżeli zestaw automatyki nie 
reaguje na sterowanie przy pomocy pilota należy:
- zresetować pilot,
- usunąć zestaw ZWZ230 ZRD z sieci Z-Wave,
- dodać zestaw ZWZ230 ZRD do sieci Z-Wave,
- dodać zestaw ZWZ230 ZRD do wybranej grupy.

Po montáži a zapojení sady ZWZ230 ZRD do napájecí sítě lze sadu okamžitě ovládat. Pokud automatizační sada nereaguje na ovládání 
pomocí dálk. ovladače, je nutno:
- resetovat dálk. ovladač,
- odstranit sadu ZWZ230 ZRD ze sítě Z-Wave,
- přidat sadu ZWZ230 ZRD do sítě Z-Wave,
- přidat sadu ZWZ230 ZRD do zvolené skupiny.

* Pozor! Informace o programování naleznete v návodu k dálk. ovladači.

WSZYSTKIE WŁĄCZONE / WSZYSTKIE WYŁĄCZONE  - Włączenie funkcji pozwala sterować wszystkimi urządzeniami 
jednocześnie.
SZYFROWANA TRANSMISJA - Siłownik dodany do sieci w tym trybie, może być sterowany tylko przez piloty posiadające tę funkcję. 
Funkcja przydatna, jeżeli dane urządzenie ma być sterowane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ  - Funkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej sieci Z-Wave, aby urządzenie 
sterowane uruchamiało inne urządzenie. Np. okno, posiadające czujnik deszczu, może wysłać sygnał zamknięcia do innych okien po 
wykryciu opadów.

VŠECHNY ZAPNUTÉ / VŠECHNY VYPNUTÉ - Aktivace funkce umožňuje ovládat všechna zařízení najednou.
ŠIFROVANÁ KOMUNIKACE  - Pohon přidaný do sítě v tomto režimu lze ovládat pouze dálk. ovladači, které mají tuto funkci. Tato 
funkce je užitečná v případech, kdy zařízení má být ovládáno pouze osobami k tomu oprávněnými.
SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ  - Tato funkce umožňuje konfigurovat zařízení, která jsou v jedné síti Z-Wave tak, aby ovládané zařízení 
aktivovalo jiné zařízení. Např. okno vybavené čidlem deště může po vykrytí srážek vyslat jiným oknům signál k uzavření.

Pozor! Informace o tom, jak definovat další funkce, naleznete v návodech k dálk. ovladačům.
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sterowane uruchamiało inne urządzenie. Np. okno, posiadające czujnik deszczu, może wysłać sygnał zamknięcia do innych okien po 
wykryciu opadów.

VŠECHNY ZAPNUTÉ / VŠECHNY VYPNUTÉ - Aktivace funkce umožňuje ovládat všechna zařízení najednou.
ŠIFROVANÁ KOMUNIKACE  - Pohon přidaný do sítě v tomto režimu lze ovládat pouze dálk. ovladači, které mají tuto funkci. Tato 
funkce je užitečná v případech, kdy zařízení má být ovládáno pouze osobami k tomu oprávněnými.
SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ  - Tato funkce umožňuje konfigurovat zařízení, která jsou v jedné síti Z-Wave tak, aby ovládané zařízení 
aktivovalo jiné zařízení. Např. okno vybavené čidlem deště může po vykrytí srážek vyslat jiným oknům signál k uzavření.

Pozor! Informace o tom, jak definovat další funkce, naleznete v návodech k dálk. ovladačům.
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Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Numer faktury

Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Výrobce zaručuje funkčnost zařízení. Zavazuje se rovněž opravit nebo vyměnit poškozené zařízení, pokud poškození vzniklo vlivem 
materiálových nebo konstrukčních vad. Záruka trvá 24 měsíců ode dne prodeje v případě dodržení následujících podmínek: 
- Instalace byla provedena 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

Číslo faktury

Podpis (razítko) osoby, která provedla instalaci zařízení
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FAKRO Sp. z o.o.
Ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz

Polska
www.fakro.com

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