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INSTRUKCJA ORYGINALNA

Klawiatura Z-Wave

ZRW7 ZRW7

PRZYGOTOWANIE KLAWIATURY 3 3

STEROWANIE 3 3

SZYBKI START 4 4

DODANIE DO GRUPY 5 5

DODANIE DO SIECI 6 6

KOPIOWANIE GRUPY 7 7

TRYB NASŁUCHIWANIA 8 8

PRZYPISANIE ZRW7 JAKO PODRZĘDNY 9 9

USUWANIE Z GRUPY 10 10

USUWANIE Z SIECI 11 11

USUWANIE GRUPY 12 12

RESETOWANIE ZRW7 13 13

INFORMACJE DODATKOWE 14 14

MONTAŻ 14 14

PROBLEMY 15 15

GWARANCJA 16 16

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

NC 8A5

INSTRUCTION ORIGINALE

CLAVIER Z-Wave

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi le produit de la société FAKRO. 
Nous espérons qu'il répondera à vos attentes. Afin d'assurer son bon 
fonctionnement, veuillez bien de lire attentivement la présente Instruction 
Originale.

PREPARATION DU CLAVIER

COMMANDE

DÉMARRAGE RAPIDE

ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU GROUPE

ATTRIBUTION  DE L'ACCESSOIRE AU RESEAU

COPIE DE GROUPE

MODE D'ECOUTE

ATTRIBUTION ZRW7 COMME  SECONDAIRE

SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE DU GROUPE

SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE DU RESEAU

SUPPRESSION DE GROUPE D'ACCESSOIRES

REDEMARRAGE ZRW7

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

INSTALLATION

PROBLEMES TECHNIQUES

GARANTIE
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NC 8A5 2
OPIS KLAWIATURY

PARAMETRY TECHNICZNE

BUDOWA KLAWIATURY

① Diody sygnalizujące wybraną grupę lub funkcję programowania. ①
② Przycisk sterowania  lub funkcji programowania – GÓRA. ②
③ ③

④ Przycisk wyboru grupy – LEWO. ④
⑤ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP. ⑤
⑥ Przycisk wyboru grupy – PRAWO. ⑥
⑦ Przycisk sterowania lub funkcji programowania – DÓŁ. ⑦

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

DESCRITPION DU CLAVIER
Klawiatura ZRW7 przeznaczona jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem sieci Z-Wave. Klawiatura umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 7 grup (łącznie 84 urządzeń). 
Aktualnie wybrana grupa urządzeń oznaczona jest jedną z diod od 1 do 7.
Klawiatura ZRW7 może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i 
PODRZĘDNEGO.

Le clavier ZRW7 est dédié au maniement à distance des accessoires électriques 
compatibles avec le système Z-Wave. Le clavier permet de commander 12 
accessoires électriques au maximum dans chaque de 7 groupes (84 accessoires 
au totale). Le groupe sélectionné est indiqué par une diode (de 1 au 7). Le 
clavier ZRW7 peux jouer un rôle de contrôleur PRINCIPALE et 
SECONDAIRE.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, 
przycisk naścienny, klawiatura, bramka internetowa.

CONTROLEUR – accessoire Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, clavier, passerelle internet.

CONTROLEUR – accessoire Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, clavier, passerelle internet.

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) – Może zmieniać
ustawienia sieci Z-Wave oraz dodawać i usuwać urządzenia. W 
jednej sieci Z-Wave może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

Contrôleur PRINCIPALE (PRIMARY) – peut changez des 
paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer des 
accessoires. Un seul contrôleur PRINCIPALE peut être attribuer à 
un réseau Z-WAVE.

Contrôleur PRINCIPALE (PRIMARY) – peut changez des 
paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer des 
accessoires. Un seul contrôleur PRINCIPALE peut être 
attribuer à un réseau Z-WAVE.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) – Nie może zmieniać
ustawień sieci Z-Wave ani dodawać i usuwać urządzeń. W 
jednej sieci Z-Wave może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

Contrôleur SECONDAIRE (SECONDARY) – ne peut pas 
changez des paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer 
des accessoires. Plusieurs contrôleurs SECONDAIRE peuvent être 
attribués à un réseau Z-WAVE.

Contrôleur SECONDAIRE (SECONDARY) – ne peut pas 
changez des paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et 
supprimer des accessoires. Plusieurs contrôleurs 
SECONDAIRE peuvent être attribués à un réseau Z-WAVE.

PARAMETRES TECHNIQUES

Zasilanie:
1,5V, 4xAAA
Wymiary:
80/80/20 mm
Temperatura pracy:
0-40°C

Zasięg radiowy:
do 20m w budynku
Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość radiowa:
EU – 868,4MHz

Alimentation:
1,5V, 4xAAA
Dimensions:
80/80/20 mm
Temperature de 
fontionnement:
0-40°C

Portée de fontionnement:
à 20m dans le bâtiement
Protocole radio:
Z-Wave
Radiofréquence:
EU – 868,4MHz

CONSTRUCTION DU CLAVIER

Diodes signalant le groupe sélectionné ou la fontion de programmation.
Bouton de commande ou de fontion de programmation – HAUT.

Diody sygnalizujące status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii.

Diodes signalant le statut de programmation,  réalisation correcte des 
procedures et l'état des batteries.
Bouton de sélection de groupe – GAUCHE.
Bouton d'arrêt, de confirmation – STOP.
Bouton de sélection de groupe – DROITE.
Bouton de commande ou de fontion de programmation – BAS.
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procedures et l'état des batteries.
Bouton de sélection de groupe – GAUCHE.
Bouton d'arrêt, de confirmation – STOP.
Bouton de sélection de groupe – DROITE.
Bouton de commande ou de fontion de programmation – BAS.
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① Diody sygnalizujące wybraną grupę lub funkcję programowania. ①
② Przycisk sterowania  lub funkcji programowania – GÓRA. ②
③ ③

④ Przycisk wyboru grupy – LEWO. ④
⑤ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP. ⑤
⑥ Przycisk wyboru grupy – PRAWO. ⑥
⑦ Przycisk sterowania lub funkcji programowania – DÓŁ. ⑦

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

DESCRITPION DU CLAVIER
Klawiatura ZRW7 przeznaczona jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem sieci Z-Wave. Klawiatura umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 7 grup (łącznie 84 urządzeń). 
Aktualnie wybrana grupa urządzeń oznaczona jest jedną z diod od 1 do 7.
Klawiatura ZRW7 może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i 
PODRZĘDNEGO.

Le clavier ZRW7 est dédié au maniement à distance des accessoires électriques 
compatibles avec le système Z-Wave. Le clavier permet de commander 12 
accessoires électriques au maximum dans chaque de 7 groupes (84 accessoires 
au totale). Le groupe sélectionné est indiqué par une diode (de 1 au 7). Le 
clavier ZRW7 peux jouer un rôle de contrôleur PRINCIPALE et 
SECONDAIRE.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, 
przycisk naścienny, klawiatura, bramka internetowa.

CONTROLEUR – accessoire Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, clavier, passerelle internet.

CONTROLEUR – accessoire Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, clavier, passerelle internet.

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) – Może zmieniać
ustawienia sieci Z-Wave oraz dodawać i usuwać urządzenia. W 
jednej sieci Z-Wave może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

Contrôleur PRINCIPALE (PRIMARY) – peut changez des 
paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer des 
accessoires. Un seul contrôleur PRINCIPALE peut être attribuer à 
un réseau Z-WAVE.

Contrôleur PRINCIPALE (PRIMARY) – peut changez des 
paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer des 
accessoires. Un seul contrôleur PRINCIPALE peut être 
attribuer à un réseau Z-WAVE.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) – Nie może zmieniać
ustawień sieci Z-Wave ani dodawać i usuwać urządzeń. W 
jednej sieci Z-Wave może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

Contrôleur SECONDAIRE (SECONDARY) – ne peut pas 
changez des paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer 
des accessoires. Plusieurs contrôleurs SECONDAIRE peuvent être 
attribués à un réseau Z-WAVE.

Contrôleur SECONDAIRE (SECONDARY) – ne peut pas 
changez des paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et 
supprimer des accessoires. Plusieurs contrôleurs 
SECONDAIRE peuvent être attribués à un réseau Z-WAVE.

PARAMETRES TECHNIQUES

Zasilanie:
1,5V, 4xAAA
Wymiary:
80/80/20 mm
Temperatura pracy:
0-40°C

Zasięg radiowy:
do 20m w budynku
Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość radiowa:
EU – 868,4MHz

Alimentation:
1,5V, 4xAAA
Dimensions:
80/80/20 mm
Temperature de 
fontionnement:
0-40°C

Portée de fontionnement:
à 20m dans le bâtiement
Protocole radio:
Z-Wave
Radiofréquence:
EU – 868,4MHz

CONSTRUCTION DU CLAVIER

Diodes signalant le groupe sélectionné ou la fontion de programmation.
Bouton de commande ou de fontion de programmation – HAUT.

Diody sygnalizujące status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii.

Diodes signalant le statut de programmation,  réalisation correcte des 
procedures et l'état des batteries.
Bouton de sélection de groupe – GAUCHE.
Bouton d'arrêt, de confirmation – STOP.
Bouton de sélection de groupe – DROITE.
Bouton de commande ou de fontion de programmation – BAS.
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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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6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

DESCRITPION DU CLAVIER
Klawiatura ZRW7 przeznaczona jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem sieci Z-Wave. Klawiatura umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 7 grup (łącznie 84 urządzeń). 
Aktualnie wybrana grupa urządzeń oznaczona jest jedną z diod od 1 do 7.
Klawiatura ZRW7 może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i 
PODRZĘDNEGO.

Le clavier ZRW7 est dédié au maniement à distance des accessoires électriques 
compatibles avec le système Z-Wave. Le clavier permet de commander 12 
accessoires électriques au maximum dans chaque de 7 groupes (84 accessoires 
au totale). Le groupe sélectionné est indiqué par une diode (de 1 au 7). Le 
clavier ZRW7 peux jouer un rôle de contrôleur PRINCIPALE et 
SECONDAIRE.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, 
przycisk naścienny, klawiatura, bramka internetowa.

CONTROLEUR – accessoire Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, clavier, passerelle internet.

CONTROLEUR – accessoire Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, clavier, passerelle internet.

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) – Może zmieniać
ustawienia sieci Z-Wave oraz dodawać i usuwać urządzenia. W 
jednej sieci Z-Wave może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

Contrôleur PRINCIPALE (PRIMARY) – peut changez des 
paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer des 
accessoires. Un seul contrôleur PRINCIPALE peut être attribuer à 
un réseau Z-WAVE.

Contrôleur PRINCIPALE (PRIMARY) – peut changez des 
paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer des 
accessoires. Un seul contrôleur PRINCIPALE peut être 
attribuer à un réseau Z-WAVE.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) – Nie może zmieniać
ustawień sieci Z-Wave ani dodawać i usuwać urządzeń. W 
jednej sieci Z-Wave może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

Contrôleur SECONDAIRE (SECONDARY) – ne peut pas 
changez des paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer 
des accessoires. Plusieurs contrôleurs SECONDAIRE peuvent être 
attribués à un réseau Z-WAVE.

Contrôleur SECONDAIRE (SECONDARY) – ne peut pas 
changez des paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et 
supprimer des accessoires. Plusieurs contrôleurs 
SECONDAIRE peuvent être attribués à un réseau Z-WAVE.

PARAMETRES TECHNIQUES

Zasilanie:
1,5V, 4xAAA
Wymiary:
80/80/20 mm
Temperatura pracy:
0-40°C

Zasięg radiowy:
do 20m w budynku
Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość radiowa:
EU – 868,4MHz

Alimentation:
1,5V, 4xAAA
Dimensions:
80/80/20 mm
Temperature de 
fontionnement:
0-40°C

Portée de fontionnement:
à 20m dans le bâtiement
Protocole radio:
Z-Wave
Radiofréquence:
EU – 868,4MHz

CONSTRUCTION DU CLAVIER

Diodes signalant le groupe sélectionné ou la fontion de programmation.
Bouton de commande ou de fontion de programmation – HAUT.

Diody sygnalizujące status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii.

Diodes signalant le statut de programmation,  réalisation correcte des 
procedures et l'état des batteries.
Bouton de sélection de groupe – GAUCHE.
Bouton d'arrêt, de confirmation – STOP.
Bouton de sélection de groupe – DROITE.
Bouton de commande ou de fontion de programmation – BAS.
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⑥ Przycisk wyboru grupy – PRAWO. ⑥
⑦ Przycisk sterowania lub funkcji programowania – DÓŁ. ⑦
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wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

DESCRITPION DU CLAVIER
Klawiatura ZRW7 przeznaczona jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem sieci Z-Wave. Klawiatura umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 7 grup (łącznie 84 urządzeń). 
Aktualnie wybrana grupa urządzeń oznaczona jest jedną z diod od 1 do 7.
Klawiatura ZRW7 może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i 
PODRZĘDNEGO.

Le clavier ZRW7 est dédié au maniement à distance des accessoires électriques 
compatibles avec le système Z-Wave. Le clavier permet de commander 12 
accessoires électriques au maximum dans chaque de 7 groupes (84 accessoires 
au totale). Le groupe sélectionné est indiqué par une diode (de 1 au 7). Le 
clavier ZRW7 peux jouer un rôle de contrôleur PRINCIPALE et 
SECONDAIRE.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, 
przycisk naścienny, klawiatura, bramka internetowa.

CONTROLEUR – accessoire Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, clavier, passerelle internet.

CONTROLEUR – accessoire Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, clavier, passerelle internet.

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) – Może zmieniać
ustawienia sieci Z-Wave oraz dodawać i usuwać urządzenia. W 
jednej sieci Z-Wave może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

Contrôleur PRINCIPALE (PRIMARY) – peut changez des 
paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer des 
accessoires. Un seul contrôleur PRINCIPALE peut être attribuer à 
un réseau Z-WAVE.

Contrôleur PRINCIPALE (PRIMARY) – peut changez des 
paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer des 
accessoires. Un seul contrôleur PRINCIPALE peut être 
attribuer à un réseau Z-WAVE.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) – Nie może zmieniać
ustawień sieci Z-Wave ani dodawać i usuwać urządzeń. W 
jednej sieci Z-Wave może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

Contrôleur SECONDAIRE (SECONDARY) – ne peut pas 
changez des paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer 
des accessoires. Plusieurs contrôleurs SECONDAIRE peuvent être 
attribués à un réseau Z-WAVE.

Contrôleur SECONDAIRE (SECONDARY) – ne peut pas 
changez des paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et 
supprimer des accessoires. Plusieurs contrôleurs 
SECONDAIRE peuvent être attribués à un réseau Z-WAVE.

PARAMETRES TECHNIQUES

Zasilanie:
1,5V, 4xAAA
Wymiary:
80/80/20 mm
Temperatura pracy:
0-40°C

Zasięg radiowy:
do 20m w budynku
Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość radiowa:
EU – 868,4MHz

Alimentation:
1,5V, 4xAAA
Dimensions:
80/80/20 mm
Temperature de 
fontionnement:
0-40°C

Portée de fontionnement:
à 20m dans le bâtiement
Protocole radio:
Z-Wave
Radiofréquence:
EU – 868,4MHz

CONSTRUCTION DU CLAVIER

Diodes signalant le groupe sélectionné ou la fontion de programmation.
Bouton de commande ou de fontion de programmation – HAUT.

Diody sygnalizujące status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii.

Diodes signalant le statut de programmation,  réalisation correcte des 
procedures et l'état des batteries.
Bouton de sélection de groupe – GAUCHE.
Bouton d'arrêt, de confirmation – STOP.
Bouton de sélection de groupe – DROITE.
Bouton de commande ou de fontion de programmation – BAS.
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6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

DESCRITPION DU CLAVIER
Klawiatura ZRW7 przeznaczona jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem sieci Z-Wave. Klawiatura umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 7 grup (łącznie 84 urządzeń). 
Aktualnie wybrana grupa urządzeń oznaczona jest jedną z diod od 1 do 7.
Klawiatura ZRW7 może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i 
PODRZĘDNEGO.

Le clavier ZRW7 est dédié au maniement à distance des accessoires électriques 
compatibles avec le système Z-Wave. Le clavier permet de commander 12 
accessoires électriques au maximum dans chaque de 7 groupes (84 accessoires 
au totale). Le groupe sélectionné est indiqué par une diode (de 1 au 7). Le 
clavier ZRW7 peux jouer un rôle de contrôleur PRINCIPALE et 
SECONDAIRE.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, 
przycisk naścienny, klawiatura, bramka internetowa.

CONTROLEUR – accessoire Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, clavier, passerelle internet.

CONTROLEUR – accessoire Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, clavier, passerelle internet.

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) – Może zmieniać
ustawienia sieci Z-Wave oraz dodawać i usuwać urządzenia. W 
jednej sieci Z-Wave może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

Contrôleur PRINCIPALE (PRIMARY) – peut changez des 
paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer des 
accessoires. Un seul contrôleur PRINCIPALE peut être attribuer à 
un réseau Z-WAVE.

Contrôleur PRINCIPALE (PRIMARY) – peut changez des 
paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer des 
accessoires. Un seul contrôleur PRINCIPALE peut être 
attribuer à un réseau Z-WAVE.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) – Nie może zmieniać
ustawień sieci Z-Wave ani dodawać i usuwać urządzeń. W 
jednej sieci Z-Wave może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

Contrôleur SECONDAIRE (SECONDARY) – ne peut pas 
changez des paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer 
des accessoires. Plusieurs contrôleurs SECONDAIRE peuvent être 
attribués à un réseau Z-WAVE.

Contrôleur SECONDAIRE (SECONDARY) – ne peut pas 
changez des paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et 
supprimer des accessoires. Plusieurs contrôleurs 
SECONDAIRE peuvent être attribués à un réseau Z-WAVE.

PARAMETRES TECHNIQUES

Zasilanie:
1,5V, 4xAAA
Wymiary:
80/80/20 mm
Temperatura pracy:
0-40°C

Zasięg radiowy:
do 20m w budynku
Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość radiowa:
EU – 868,4MHz

Alimentation:
1,5V, 4xAAA
Dimensions:
80/80/20 mm
Temperature de 
fontionnement:
0-40°C

Portée de fontionnement:
à 20m dans le bâtiement
Protocole radio:
Z-Wave
Radiofréquence:
EU – 868,4MHz

CONSTRUCTION DU CLAVIER

Diodes signalant le groupe sélectionné ou la fontion de programmation.
Bouton de commande ou de fontion de programmation – HAUT.

Diody sygnalizujące status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii.

Diodes signalant le statut de programmation,  réalisation correcte des 
procedures et l'état des batteries.
Bouton de sélection de groupe – GAUCHE.
Bouton d'arrêt, de confirmation – STOP.
Bouton de sélection de groupe – DROITE.
Bouton de commande ou de fontion de programmation – BAS.
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DESCRITPION DU CLAVIER
Klawiatura ZRW7 przeznaczona jest do zdalnego sterowania urządzeniami 
kompatybilnymi ze standardem sieci Z-Wave. Klawiatura umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 7 grup (łącznie 84 urządzeń). 
Aktualnie wybrana grupa urządzeń oznaczona jest jedną z diod od 1 do 7.
Klawiatura ZRW7 może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i 
PODRZĘDNEGO.

Le clavier ZRW7 est dédié au maniement à distance des accessoires électriques 
compatibles avec le système Z-Wave. Le clavier permet de commander 12 
accessoires électriques au maximum dans chaque de 7 groupes (84 accessoires 
au totale). Le groupe sélectionné est indiqué par une diode (de 1 au 7). Le 
clavier ZRW7 peux jouer un rôle de contrôleur PRINCIPALE et 
SECONDAIRE.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, 
przycisk naścienny, klawiatura, bramka internetowa.

CONTROLEUR – accessoire Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, clavier, passerelle internet.

CONTROLEUR – accessoire Z-Wave tel que: télécommande, 
module, bouton mural, clavier, passerelle internet.

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) – Może zmieniać
ustawienia sieci Z-Wave oraz dodawać i usuwać urządzenia. W 
jednej sieci Z-Wave może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

Contrôleur PRINCIPALE (PRIMARY) – peut changez des 
paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer des 
accessoires. Un seul contrôleur PRINCIPALE peut être attribuer à 
un réseau Z-WAVE.

Contrôleur PRINCIPALE (PRIMARY) – peut changez des 
paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer des 
accessoires. Un seul contrôleur PRINCIPALE peut être 
attribuer à un réseau Z-WAVE.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) – Nie może zmieniać
ustawień sieci Z-Wave ani dodawać i usuwać urządzeń. W 
jednej sieci Z-Wave może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

Contrôleur SECONDAIRE (SECONDARY) – ne peut pas 
changez des paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et supprimer 
des accessoires. Plusieurs contrôleurs SECONDAIRE peuvent être 
attribués à un réseau Z-WAVE.

Contrôleur SECONDAIRE (SECONDARY) – ne peut pas 
changez des paramètres au réseau Z-Wave, attribuer et 
supprimer des accessoires. Plusieurs contrôleurs 
SECONDAIRE peuvent être attribués à un réseau Z-WAVE.

PARAMETRES TECHNIQUES

Zasilanie:
1,5V, 4xAAA
Wymiary:
80/80/20 mm
Temperatura pracy:
0-40°C

Zasięg radiowy:
do 20m w budynku
Protokół radiowy:
Z-Wave
Częstotliwość radiowa:
EU – 868,4MHz

Alimentation:
1,5V, 4xAAA
Dimensions:
80/80/20 mm
Temperature de 
fontionnement:
0-40°C

Portée de fontionnement:
à 20m dans le bâtiement
Protocole radio:
Z-Wave
Radiofréquence:
EU – 868,4MHz

CONSTRUCTION DU CLAVIER

Diodes signalant le groupe sélectionné ou la fontion de programmation.
Bouton de commande ou de fontion de programmation – HAUT.

Diody sygnalizujące status programowania, prawidłowość wykonania 
procedur oraz stan baterii.

Diodes signalant le statut de programmation,  réalisation correcte des 
procedures et l'état des batteries.
Bouton de sélection de groupe – GAUCHE.
Bouton d'arrêt, de confirmation – STOP.
Bouton de sélection de groupe – DROITE.
Bouton de commande ou de fontion de programmation – BAS.
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BUDOWA KLAWIATURY
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③ ③

④ Przycisk wyboru grupy – LEWO. ④
⑤ Przycisk zatrzymania, zatwierdzania – STOP. ⑤
⑥ Przycisk wyboru grupy – PRAWO. ⑥
⑦ Przycisk sterowania lub funkcji programowania – DÓŁ. ⑦

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter
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kompatybilnymi ze standardem sieci Z-Wave. Klawiatura umożliwia sterowanie 
maksymalnie 12 urządzeniami w każdej z 7 grup (łącznie 84 urządzeń). 
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Diodes signalant le statut de programmation,  réalisation correcte des 
procedures et l'état des batteries.
Bouton de sélection de groupe – GAUCHE.
Bouton d'arrêt, de confirmation – STOP.
Bouton de sélection de groupe – DROITE.
Bouton de commande ou de fontion de programmation – BAS.

3

Arkusz3

Strona 3

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 3
PRZYGOTOWANIE KLAWIATURY PREPARATION DU CLAVIER

Zanim zaczniesz używać klawiaturę ZRW7 umieść baterie zgodnie z rysunkiem.

STEROWANIE COMMANDE

TRYBY STEROWANIA

STEROWANIE URZĄDZENIAMI

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter
Avant d'utiliser le clavier ZRW7 placez les batteries selon le dessin. 

MODE DE COMMANDE

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

Appui COURT sur le bouton (moins 
de 0,5s) démarre l'action jusqu'à la 
position finale.

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

Appui COURT sur le bouton (moins 
de 0,5s) démarre l'action jusqu'à la 
position finale.

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

Appui LONG sur le bouton (plus de 
0,5s) démarre l'action jusqu'à la 
libération du bouton.

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

Appui LONG sur le bouton (plus de 
0,5s) démarre l'action jusqu'à la 
libération du bouton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appui sur le bouton STOP arrête 
l'action.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appui sur le bouton STOP arrête 
l'action.

COMMANDE DES ACCESSOIRES

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

Dans le cas ou nous voulons controler les accessoires indépendamment, il faut 
les attribuer aux groupes séparés. Il est possible d'attribuer  7 accessoires au 
maximum de façon indépendant.  

Przyciskami 
LEWO/PRAWO 
wybierz grupę, którą
chcesz sterować.

Przyciskami 
GÓRA/DÓŁ steruj 
grupą (urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE 
sélectionnez le groupe 
auquel vous voulez 
attribuez l'accessoire.

A l'aide du bouton 
HAUT/BAS commandez 
le groupe (des 
accessoires).

Arrêtez l'action à l'aide 
du bouton STOP.
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Avant d'utiliser le clavier ZRW7 placez les batteries selon le dessin. 

MODE DE COMMANDE

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

Appui COURT sur le bouton (moins 
de 0,5s) démarre l'action jusqu'à la 
position finale.

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

Appui COURT sur le bouton (moins 
de 0,5s) démarre l'action jusqu'à la 
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DŁUGIE naciśnięcie przycisku 
sterowania (powyżej 0.5s) powoduje 
akcję do momentu zwolnienia 
przycisku.

Appui LONG sur le bouton (plus de 
0,5s) démarre l'action jusqu'à la 
libération du bouton.

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

Appui LONG sur le bouton (plus de 
0,5s) démarre l'action jusqu'à la 
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powoduje zatrzymanie akcji.

Appui sur le bouton STOP arrête 
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Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appui sur le bouton STOP arrête 
l'action.

COMMANDE DES ACCESSOIRES

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

Dans le cas ou nous voulons controler les accessoires indépendamment, il faut 
les attribuer aux groupes séparés. Il est possible d'attribuer  7 accessoires au 
maximum de façon indépendant.  

Przyciskami 
LEWO/PRAWO 
wybierz grupę, którą
chcesz sterować.

Przyciskami 
GÓRA/DÓŁ steruj 
grupą (urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE 
sélectionnez le groupe 
auquel vous voulez 
attribuez l'accessoire.

A l'aide du bouton 
HAUT/BAS commandez 
le groupe (des 
accessoires).

Arrêtez l'action à l'aide 
du bouton STOP.
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OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter
Avant d'utiliser le clavier ZRW7 placez les batteries selon le dessin. 

MODE DE COMMANDE

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

Appui COURT sur le bouton (moins 
de 0,5s) démarre l'action jusqu'à la 
position finale.

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

Appui COURT sur le bouton (moins 
de 0,5s) démarre l'action jusqu'à la 
position finale.

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

Appui LONG sur le bouton (plus de 
0,5s) démarre l'action jusqu'à la 
libération du bouton.

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

Appui LONG sur le bouton (plus de 
0,5s) démarre l'action jusqu'à la 
libération du bouton.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appui sur le bouton STOP arrête 
l'action.

Naciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zatrzymanie akcji.

Appui sur le bouton STOP arrête 
l'action.

COMMANDE DES ACCESSOIRES

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

Dans le cas ou nous voulons controler les accessoires indépendamment, il faut 
les attribuer aux groupes séparés. Il est possible d'attribuer  7 accessoires au 
maximum de façon indépendant.  

Przyciskami 
LEWO/PRAWO 
wybierz grupę, którą
chcesz sterować.

Przyciskami 
GÓRA/DÓŁ steruj 
grupą (urządzeniami).

Zatrzymaj akcję
przyciskiem STOP.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE 
sélectionnez le groupe 
auquel vous voulez 
attribuez l'accessoire.

A l'aide du bouton 
HAUT/BAS commandez 
le groupe (des 
accessoires).

Arrêtez l'action à l'aide 
du bouton STOP.
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Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

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

Cette fonction permet d'attribuer  l'accessoire au réseau Z-Wave et l'attribuer au 
groupe sélectionné. 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 1.

Appuyez HAUT et STOP à la fois 
jusqu'au moment d'éclairage de diode.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 1.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE sélectionnez le 
groupe.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du 
bouton de programmation „P”. L'introduction au mode 
de programmation des accessoires d'autres fabriquants 
– consulter leur instruction.

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation „P”. L'introduction au mode de 
programmation des accessoires d'autres fabriquants – 
consulter leur instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1, 2 lub 3.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consultez: page 15, point: 1,2 ou 3.
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Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter
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GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.
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Appuyez HAUT et STOP à la fois 
jusqu'au moment d'éclairage de diode.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 1.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE sélectionnez le 
groupe.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du 
bouton de programmation „P”. L'introduction au mode 
de programmation des accessoires d'autres fabriquants 
– consulter leur instruction.

W urządzeniach FAKRO tryb programowania osiąga się
poprzez wciśnięcie przycisku programowania ,,P’’. 
Wprowadzanie w tryb programowania urządzeń innych 
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Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation „P”. L'introduction au mode de 
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Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1, 2 lub 3.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consultez: page 15, point: 1,2 ou 3.
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A l'aide des boutons 
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Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
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Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du 
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Cette fonction permet d'attribuer  l'accessoire au réseau Z-Wave et l'attribuer au 
groupe sélectionné. 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 1.

Appuyez HAUT et STOP à la fois 
jusqu'au moment d'éclairage de diode.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 1.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE sélectionnez le 
groupe.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du 
bouton de programmation „P”. L'introduction au mode 
de programmation des accessoires d'autres fabriquants 
– consulter leur instruction.

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation „P”. L'introduction au mode de 
programmation des accessoires d'autres fabriquants – 
consulter leur instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1, 2 lub 3.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consultez: page 15, point: 1,2 ou 3.

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 4
SZYBKI START DÉMARRAGE RAPIDE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

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

Cette fonction permet d'attribuer  l'accessoire au réseau Z-Wave et l'attribuer au 
groupe sélectionné. 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 1.

Appuyez HAUT et STOP à la fois 
jusqu'au moment d'éclairage de diode.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 1.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE sélectionnez le 
groupe.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du 
bouton de programmation „P”. L'introduction au mode 
de programmation des accessoires d'autres fabriquants 
– consulter leur instruction.

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation „P”. L'introduction au mode de 
programmation des accessoires d'autres fabriquants – 
consulter leur instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1, 2 lub 3.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consultez: page 15, point: 1,2 ou 3.

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 4
SZYBKI START DÉMARRAGE RAPIDE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

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

Cette fonction permet d'attribuer  l'accessoire au réseau Z-Wave et l'attribuer au 
groupe sélectionné. 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 1.

Appuyez HAUT et STOP à la fois 
jusqu'au moment d'éclairage de diode.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 1.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE sélectionnez le 
groupe.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du 
bouton de programmation „P”. L'introduction au mode 
de programmation des accessoires d'autres fabriquants 
– consulter leur instruction.

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

Le mode de programmation est atteint à l'aide du bouton de 
programmation „P”. L'introduction au mode de 
programmation des accessoires d'autres fabriquants – 
consulter leur instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1, 2 lub 3.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consultez: page 15, point: 1,2 ou 3.

5

Arkusz5

Strona 5

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 5
DODANIE DO GRUPY ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala dodać urządzenia do maksymalnie 7 grup. Do każdej z grup 
można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać jedynie te 
urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

La fonction permet d'attribuer des accessoires électriques aux 7 groupes au 
maximum. Il est possible d'attribuer maximum 12 accessoires à chaque groupe.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 2.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 2. 

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę.

A l'aide des boutons 
DROITE/GAUCHE choisissez le 
groupe. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 3.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 3. 

Arkusz5

Strona 5

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 5
DODANIE DO GRUPY ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala dodać urządzenia do maksymalnie 7 grup. Do każdej z grup 
można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać jedynie te 
urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

La fonction permet d'attribuer des accessoires électriques aux 7 groupes au 
maximum. Il est possible d'attribuer maximum 12 accessoires à chaque groupe.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 2.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 2. 

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę.

A l'aide des boutons 
DROITE/GAUCHE choisissez le 
groupe. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 3.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 3. 

Arkusz5

Strona 5

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 5
DODANIE DO GRUPY ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala dodać urządzenia do maksymalnie 7 grup. Do każdej z grup 
można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać jedynie te 
urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

La fonction permet d'attribuer des accessoires électriques aux 7 groupes au 
maximum. Il est possible d'attribuer maximum 12 accessoires à chaque groupe.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 2.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 2. 

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę.

A l'aide des boutons 
DROITE/GAUCHE choisissez le 
groupe. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 3.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 3. 

Arkusz5

Strona 5

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 5
DODANIE DO GRUPY ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala dodać urządzenia do maksymalnie 7 grup. Do każdej z grup 
można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać jedynie te 
urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

La fonction permet d'attribuer des accessoires électriques aux 7 groupes au 
maximum. Il est possible d'attribuer maximum 12 accessoires à chaque groupe.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 2.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 2. 

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę.

A l'aide des boutons 
DROITE/GAUCHE choisissez le 
groupe. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 3.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 3. 

Arkusz5

Strona 5

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 5
DODANIE DO GRUPY ATTRIBUTION DE L'ACCESSOIRE AU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala dodać urządzenia do maksymalnie 7 grup. Do każdej z grup 
można dodać maksymalnie 12 urządzeń. Do grupy można dodawać jedynie te 
urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

La fonction permet d'attribuer des accessoires électriques aux 7 groupes au 
maximum. Il est possible d'attribuer maximum 12 accessoires à chaque groupe.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 2.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 2. 

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę.

A l'aide des boutons 
DROITE/GAUCHE choisissez le 
groupe. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 3.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 3. 

6

Arkusz6

Strona 6

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 6
DODANIE DO SIECI ATTRIBUTION  DE L'ACCESSOIRE AU RESEAU

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci Z-Wave bez dodawania ich do 
grupy. Po przeprowadzeniu tej procedury należy dodać urządzenia do grupy 
(strona 5). Funkcją DODANIE DO SIECI można dodawać również kolejne 
piloty podrzędne.

La fonction permet d'attribuer des accessoires au réseau sans les 
attribuer au groupe. Après avoir suivi cette procédure, il convient 
d'attribuer des accessoires au groupe (page 5). A l'aide de la fonction 
ATTRIBUTION AU RESEAU, il est possible d'attribuer d'autres  
télécommandes secondaires.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 3.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 3. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny kontroler, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE JAKO PODRZĘDNY. Klawiatura ZRW7 - strona 9. Kontroler 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Si au lieu de l'accessoire vous voulez attribuer un autre contrôleur, 
activez la fontion ATTRIBUTION COMME SECONDAIRE. Le 
clavier ZRW7 – page 9. Contrôleur d'autre fabricant – consultez leur 
instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 2.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 2. 

Arkusz6

Strona 6

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 6
DODANIE DO SIECI ATTRIBUTION  DE L'ACCESSOIRE AU RESEAU

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci Z-Wave bez dodawania ich do 
grupy. Po przeprowadzeniu tej procedury należy dodać urządzenia do grupy 
(strona 5). Funkcją DODANIE DO SIECI można dodawać również kolejne 
piloty podrzędne.

La fonction permet d'attribuer des accessoires au réseau sans les 
attribuer au groupe. Après avoir suivi cette procédure, il convient 
d'attribuer des accessoires au groupe (page 5). A l'aide de la fonction 
ATTRIBUTION AU RESEAU, il est possible d'attribuer d'autres  
télécommandes secondaires.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 3.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 3. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny kontroler, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE JAKO PODRZĘDNY. Klawiatura ZRW7 - strona 9. Kontroler 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Si au lieu de l'accessoire vous voulez attribuer un autre contrôleur, 
activez la fontion ATTRIBUTION COMME SECONDAIRE. Le 
clavier ZRW7 – page 9. Contrôleur d'autre fabricant – consultez leur 
instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 2.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 2. 

Arkusz6

Strona 6

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 6
DODANIE DO SIECI ATTRIBUTION  DE L'ACCESSOIRE AU RESEAU

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci Z-Wave bez dodawania ich do 
grupy. Po przeprowadzeniu tej procedury należy dodać urządzenia do grupy 
(strona 5). Funkcją DODANIE DO SIECI można dodawać również kolejne 
piloty podrzędne.

La fonction permet d'attribuer des accessoires au réseau sans les 
attribuer au groupe. Après avoir suivi cette procédure, il convient 
d'attribuer des accessoires au groupe (page 5). A l'aide de la fonction 
ATTRIBUTION AU RESEAU, il est possible d'attribuer d'autres  
télécommandes secondaires.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 3.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 3. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny kontroler, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE JAKO PODRZĘDNY. Klawiatura ZRW7 - strona 9. Kontroler 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Si au lieu de l'accessoire vous voulez attribuer un autre contrôleur, 
activez la fontion ATTRIBUTION COMME SECONDAIRE. Le 
clavier ZRW7 – page 9. Contrôleur d'autre fabricant – consultez leur 
instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 2.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 2. 

Arkusz6

Strona 6

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 6
DODANIE DO SIECI ATTRIBUTION  DE L'ACCESSOIRE AU RESEAU

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci Z-Wave bez dodawania ich do 
grupy. Po przeprowadzeniu tej procedury należy dodać urządzenia do grupy 
(strona 5). Funkcją DODANIE DO SIECI można dodawać również kolejne 
piloty podrzędne.

La fonction permet d'attribuer des accessoires au réseau sans les 
attribuer au groupe. Après avoir suivi cette procédure, il convient 
d'attribuer des accessoires au groupe (page 5). A l'aide de la fonction 
ATTRIBUTION AU RESEAU, il est possible d'attribuer d'autres  
télécommandes secondaires.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 3.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 3. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny kontroler, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE JAKO PODRZĘDNY. Klawiatura ZRW7 - strona 9. Kontroler 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Si au lieu de l'accessoire vous voulez attribuer un autre contrôleur, 
activez la fontion ATTRIBUTION COMME SECONDAIRE. Le 
clavier ZRW7 – page 9. Contrôleur d'autre fabricant – consultez leur 
instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 2.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 2. 

Arkusz6

Strona 6

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 6
DODANIE DO SIECI ATTRIBUTION  DE L'ACCESSOIRE AU RESEAU

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci Z-Wave bez dodawania ich do 
grupy. Po przeprowadzeniu tej procedury należy dodać urządzenia do grupy 
(strona 5). Funkcją DODANIE DO SIECI można dodawać również kolejne 
piloty podrzędne.

La fonction permet d'attribuer des accessoires au réseau sans les 
attribuer au groupe. Après avoir suivi cette procédure, il convient 
d'attribuer des accessoires au groupe (page 5). A l'aide de la fonction 
ATTRIBUTION AU RESEAU, il est possible d'attribuer d'autres  
télécommandes secondaires.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 3.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 3. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny kontroler, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE JAKO PODRZĘDNY. Klawiatura ZRW7 - strona 9. Kontroler 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Si au lieu de l'accessoire vous voulez attribuer un autre contrôleur, 
activez la fontion ATTRIBUTION COMME SECONDAIRE. Le 
clavier ZRW7 – page 9. Contrôleur d'autre fabricant – consultez leur 
instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 2.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 2. 

Arkusz6

Strona 6

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 6
DODANIE DO SIECI ATTRIBUTION  DE L'ACCESSOIRE AU RESEAU

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci Z-Wave bez dodawania ich do 
grupy. Po przeprowadzeniu tej procedury należy dodać urządzenia do grupy 
(strona 5). Funkcją DODANIE DO SIECI można dodawać również kolejne 
piloty podrzędne.

La fonction permet d'attribuer des accessoires au réseau sans les 
attribuer au groupe. Après avoir suivi cette procédure, il convient 
d'attribuer des accessoires au groupe (page 5). A l'aide de la fonction 
ATTRIBUTION AU RESEAU, il est possible d'attribuer d'autres  
télécommandes secondaires.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 3.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 3. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź dodawane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Jeżeli zamiast urządzenia dodajesz kolejny kontroler, to uruchom na nim funkcję
PRZYPISANIE JAKO PODRZĘDNY. Klawiatura ZRW7 - strona 9. Kontroler 
innego typu - patrz jego instrukcja.

Si au lieu de l'accessoire vous voulez attribuer un autre contrôleur, 
activez la fontion ATTRIBUTION COMME SECONDAIRE. Le 
clavier ZRW7 – page 9. Contrôleur d'autre fabricant – consultez leur 
instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 2.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommancez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 2. 
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UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 7
KOPIOWANIE GRUPY COPIE DE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala na skopiowanie wybranej grupy, do innego kontrolera 
znajdującego się w tej samej sieci Z-Wave.

La fonction permet de copier le groupe choisi à un autre contrôleur 
existant dans le même réseau Z-Wave. 

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
kopiowaną grupę.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe copié.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 4.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
docelową grupę.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choissez la fonction 4. 

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE sélectionné le 
groupe donné.

W ciągu 12 sekund uruchom na 
kontrolerze docelowym funkcję

DODANIE DO GRUPY.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

Pendant 12 secondes, activez la 
fonction ATTRIBUTION AU 

GROUPE sur le contrôleur cible. 

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1. 
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UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 7
KOPIOWANIE GRUPY COPIE DE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala na skopiowanie wybranej grupy, do innego kontrolera 
znajdującego się w tej samej sieci Z-Wave.

La fonction permet de copier le groupe choisi à un autre contrôleur 
existant dans le même réseau Z-Wave. 

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
kopiowaną grupę.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe copié.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 4.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
docelową grupę.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choissez la fonction 4. 

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE sélectionné le 
groupe donné.

W ciągu 12 sekund uruchom na 
kontrolerze docelowym funkcję

DODANIE DO GRUPY.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

Pendant 12 secondes, activez la 
fonction ATTRIBUTION AU 

GROUPE sur le contrôleur cible. 

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1. 

Arkusz7
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UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 7
KOPIOWANIE GRUPY COPIE DE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala na skopiowanie wybranej grupy, do innego kontrolera 
znajdującego się w tej samej sieci Z-Wave.

La fonction permet de copier le groupe choisi à un autre contrôleur 
existant dans le même réseau Z-Wave. 

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
kopiowaną grupę.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe copié.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 4.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
docelową grupę.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choissez la fonction 4. 

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE sélectionné le 
groupe donné.

W ciągu 12 sekund uruchom na 
kontrolerze docelowym funkcję

DODANIE DO GRUPY.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

Pendant 12 secondes, activez la 
fonction ATTRIBUTION AU 

GROUPE sur le contrôleur cible. 

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1. 
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UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 7
KOPIOWANIE GRUPY COPIE DE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala na skopiowanie wybranej grupy, do innego kontrolera 
znajdującego się w tej samej sieci Z-Wave.

La fonction permet de copier le groupe choisi à un autre contrôleur 
existant dans le même réseau Z-Wave. 

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
kopiowaną grupę.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe copié.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 4.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
docelową grupę.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choissez la fonction 4. 

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE sélectionné le 
groupe donné.

W ciągu 12 sekund uruchom na 
kontrolerze docelowym funkcję

DODANIE DO GRUPY.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

Pendant 12 secondes, activez la 
fonction ATTRIBUTION AU 

GROUPE sur le contrôleur cible. 

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1. 

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 7
KOPIOWANIE GRUPY COPIE DE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala na skopiowanie wybranej grupy, do innego kontrolera 
znajdującego się w tej samej sieci Z-Wave.

La fonction permet de copier le groupe choisi à un autre contrôleur 
existant dans le même réseau Z-Wave. 

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
kopiowaną grupę.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe copié.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 4.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
docelową grupę.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choissez la fonction 4. 

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE sélectionné le 
groupe donné.

W ciągu 12 sekund uruchom na 
kontrolerze docelowym funkcję

DODANIE DO GRUPY.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

Pendant 12 secondes, activez la 
fonction ATTRIBUTION AU 

GROUPE sur le contrôleur cible. 

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1. 

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 7
KOPIOWANIE GRUPY COPIE DE GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala na skopiowanie wybranej grupy, do innego kontrolera 
znajdującego się w tej samej sieci Z-Wave.

La fonction permet de copier le groupe choisi à un autre contrôleur 
existant dans le même réseau Z-Wave. 

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
kopiowaną grupę.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe copié.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 4.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
docelową grupę.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choissez la fonction 4. 

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE sélectionné le 
groupe donné.

W ciągu 12 sekund uruchom na 
kontrolerze docelowym funkcję

DODANIE DO GRUPY.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

Pendant 12 secondes, activez la 
fonction ATTRIBUTION AU 

GROUPE sur le contrôleur cible. 

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1. 
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Arkusz8

Strona 8

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 8
TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D'ECOUTE

Funkcja zaawansowana.

Funkcja zaawansowana. Fonction avancée.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Fonction avancée.

Kontroler wprowadzony w tryb nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację z 
poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave.

La contrôleur introduite dans le mode d'écoute permet la commande à distance 
au niveau d'autre contrôleur, par example Gateway Z-Wave.   

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 5.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fontion 5.

Zatwierdź przyciskiem STOP. Diody kolejno migają, zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

Approuvez à l'aide du bouton STOP. Les diodes  clignotent selon le mouvement 
du pointeur de l'horloge.

Klawiatura ZRW7 pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 
sekund od zakończenia transmisji danych.

Le clavier ZRW7  reste dans le mode d'écoute après 12s à partir de la fin de la 
transmission de données.

Arkusz8

Strona 8

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 8
TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D'ECOUTE

Funkcja zaawansowana.

Funkcja zaawansowana. Fonction avancée.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Fonction avancée.

Kontroler wprowadzony w tryb nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację z 
poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave.

La contrôleur introduite dans le mode d'écoute permet la commande à distance 
au niveau d'autre contrôleur, par example Gateway Z-Wave.   

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 5.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fontion 5.

Zatwierdź przyciskiem STOP. Diody kolejno migają, zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

Approuvez à l'aide du bouton STOP. Les diodes  clignotent selon le mouvement 
du pointeur de l'horloge.

Klawiatura ZRW7 pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 
sekund od zakończenia transmisji danych.

Le clavier ZRW7  reste dans le mode d'écoute après 12s à partir de la fin de la 
transmission de données.

Arkusz8

Strona 8

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 8
TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D'ECOUTE

Funkcja zaawansowana.

Funkcja zaawansowana. Fonction avancée.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Fonction avancée.

Kontroler wprowadzony w tryb nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację z 
poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave.

La contrôleur introduite dans le mode d'écoute permet la commande à distance 
au niveau d'autre contrôleur, par example Gateway Z-Wave.   

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 5.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fontion 5.

Zatwierdź przyciskiem STOP. Diody kolejno migają, zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

Approuvez à l'aide du bouton STOP. Les diodes  clignotent selon le mouvement 
du pointeur de l'horloge.

Klawiatura ZRW7 pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 
sekund od zakończenia transmisji danych.

Le clavier ZRW7  reste dans le mode d'écoute après 12s à partir de la fin de la 
transmission de données.

Arkusz8

Strona 8

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 8
TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D'ECOUTE

Funkcja zaawansowana.

Funkcja zaawansowana. Fonction avancée.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Fonction avancée.

Kontroler wprowadzony w tryb nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację z 
poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave.

La contrôleur introduite dans le mode d'écoute permet la commande à distance 
au niveau d'autre contrôleur, par example Gateway Z-Wave.   

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 5.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fontion 5.

Zatwierdź przyciskiem STOP. Diody kolejno migają, zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

Approuvez à l'aide du bouton STOP. Les diodes  clignotent selon le mouvement 
du pointeur de l'horloge.

Klawiatura ZRW7 pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 
sekund od zakończenia transmisji danych.

Le clavier ZRW7  reste dans le mode d'écoute après 12s à partir de la fin de la 
transmission de données.

Arkusz8

Strona 8

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 8
TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D'ECOUTE

Funkcja zaawansowana.

Funkcja zaawansowana. Fonction avancée.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Fonction avancée.

Kontroler wprowadzony w tryb nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację z 
poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave.

La contrôleur introduite dans le mode d'écoute permet la commande à distance 
au niveau d'autre contrôleur, par example Gateway Z-Wave.   

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 5.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fontion 5.

Zatwierdź przyciskiem STOP. Diody kolejno migają, zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

Approuvez à l'aide du bouton STOP. Les diodes  clignotent selon le mouvement 
du pointeur de l'horloge.

Klawiatura ZRW7 pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 
sekund od zakończenia transmisji danych.

Le clavier ZRW7  reste dans le mode d'écoute après 12s à partir de la fin de la 
transmission de données.

Arkusz8

Strona 8

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 8
TRYB NASŁUCHIWANIA MODE D'ECOUTE

Funkcja zaawansowana.

Funkcja zaawansowana. Fonction avancée.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Fonction avancée.

Kontroler wprowadzony w tryb nasłuchiwania pozwala na zdalną konfigurację z 
poziomu innego kontrolera, na przykład Gateway Z-Wave.

La contrôleur introduite dans le mode d'écoute permet la commande à distance 
au niveau d'autre contrôleur, par example Gateway Z-Wave.   

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 5.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fontion 5.

Zatwierdź przyciskiem STOP. Diody kolejno migają, zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

Approuvez à l'aide du bouton STOP. Les diodes  clignotent selon le mouvement 
du pointeur de l'horloge.

Klawiatura ZRW7 pozostaje w trybie nasłuchiwania do czasu, aż minie 12 
sekund od zakończenia transmisji danych.

Le clavier ZRW7  reste dans le mode d'écoute après 12s à partir de la fin de la 
transmission de données.
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Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 9
PRZYPISANIE ZRW7 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRW7 COMME  SECONDAIRE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala przypisać klawiaturę ZRW7 do istniejącej sieci Z-Wave jako 
kontroler PODRZĘDNY. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być
dowolnego typu. Aby kontroler PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, 
należy dodać je do wybranej grupy kontrolera (ZRW7 - strona 7, kontroler 
innego typu - patrz jego instrukcja).

La fonction permet d'attribuer le clavier ZRW7 au réseau existant Z-Wave 
comme le contrôleur SECONDAIRE. Le contrôleur SECONDAIRE peut être 
de n'importe quel type. Afin de commander à l'aide du contrôleur des 
accessoires, il convient de les attribuer au groupe choisi du contrôleur (ZRW7 – 
page 7, contrôleur d'autres fabricants – consultez leur instruction). 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i DÓŁ do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 1.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
BAS à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 1.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund uruchom na kontrolerze NADRZĘDNYM funkcję
DODANIE DO SIECI. Klawiatura ZRW7 - strona 6, kontroler innego typu - 
patrz jego instrukcja.

Pendant12 secondes, activez la fonction ATTRIBUTION AU GROUPE sur le 
contrôleur PRINCIPALE. Le clavier ZRW7 – page 6, contrôleur d'autres 
fabricants – consultez leur instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 5.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 5. 

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 9
PRZYPISANIE ZRW7 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRW7 COMME  SECONDAIRE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala przypisać klawiaturę ZRW7 do istniejącej sieci Z-Wave jako 
kontroler PODRZĘDNY. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być
dowolnego typu. Aby kontroler PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, 
należy dodać je do wybranej grupy kontrolera (ZRW7 - strona 7, kontroler 
innego typu - patrz jego instrukcja).

La fonction permet d'attribuer le clavier ZRW7 au réseau existant Z-Wave 
comme le contrôleur SECONDAIRE. Le contrôleur SECONDAIRE peut être 
de n'importe quel type. Afin de commander à l'aide du contrôleur des 
accessoires, il convient de les attribuer au groupe choisi du contrôleur (ZRW7 – 
page 7, contrôleur d'autres fabricants – consultez leur instruction). 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i DÓŁ do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 1.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
BAS à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 1.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund uruchom na kontrolerze NADRZĘDNYM funkcję
DODANIE DO SIECI. Klawiatura ZRW7 - strona 6, kontroler innego typu - 
patrz jego instrukcja.

Pendant12 secondes, activez la fonction ATTRIBUTION AU GROUPE sur le 
contrôleur PRINCIPALE. Le clavier ZRW7 – page 6, contrôleur d'autres 
fabricants – consultez leur instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 5.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 5. 

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 9
PRZYPISANIE ZRW7 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRW7 COMME  SECONDAIRE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala przypisać klawiaturę ZRW7 do istniejącej sieci Z-Wave jako 
kontroler PODRZĘDNY. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być
dowolnego typu. Aby kontroler PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, 
należy dodać je do wybranej grupy kontrolera (ZRW7 - strona 7, kontroler 
innego typu - patrz jego instrukcja).

La fonction permet d'attribuer le clavier ZRW7 au réseau existant Z-Wave 
comme le contrôleur SECONDAIRE. Le contrôleur SECONDAIRE peut être 
de n'importe quel type. Afin de commander à l'aide du contrôleur des 
accessoires, il convient de les attribuer au groupe choisi du contrôleur (ZRW7 – 
page 7, contrôleur d'autres fabricants – consultez leur instruction). 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i DÓŁ do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 1.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
BAS à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 1.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund uruchom na kontrolerze NADRZĘDNYM funkcję
DODANIE DO SIECI. Klawiatura ZRW7 - strona 6, kontroler innego typu - 
patrz jego instrukcja.

Pendant12 secondes, activez la fonction ATTRIBUTION AU GROUPE sur le 
contrôleur PRINCIPALE. Le clavier ZRW7 – page 6, contrôleur d'autres 
fabricants – consultez leur instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 5.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 5. 

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 9
PRZYPISANIE ZRW7 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRW7 COMME  SECONDAIRE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala przypisać klawiaturę ZRW7 do istniejącej sieci Z-Wave jako 
kontroler PODRZĘDNY. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być
dowolnego typu. Aby kontroler PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, 
należy dodać je do wybranej grupy kontrolera (ZRW7 - strona 7, kontroler 
innego typu - patrz jego instrukcja).

La fonction permet d'attribuer le clavier ZRW7 au réseau existant Z-Wave 
comme le contrôleur SECONDAIRE. Le contrôleur SECONDAIRE peut être 
de n'importe quel type. Afin de commander à l'aide du contrôleur des 
accessoires, il convient de les attribuer au groupe choisi du contrôleur (ZRW7 – 
page 7, contrôleur d'autres fabricants – consultez leur instruction). 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i DÓŁ do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 1.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
BAS à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 1.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund uruchom na kontrolerze NADRZĘDNYM funkcję
DODANIE DO SIECI. Klawiatura ZRW7 - strona 6, kontroler innego typu - 
patrz jego instrukcja.

Pendant12 secondes, activez la fonction ATTRIBUTION AU GROUPE sur le 
contrôleur PRINCIPALE. Le clavier ZRW7 – page 6, contrôleur d'autres 
fabricants – consultez leur instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 5.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 5. 

Arkusz9

Strona 9

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 9
PRZYPISANIE ZRW7 JAKO PODRZĘDNY ATTRIBUTION ZRW7 COMME  SECONDAIRE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala przypisać klawiaturę ZRW7 do istniejącej sieci Z-Wave jako 
kontroler PODRZĘDNY. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być
dowolnego typu. Aby kontroler PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, 
należy dodać je do wybranej grupy kontrolera (ZRW7 - strona 7, kontroler 
innego typu - patrz jego instrukcja).

La fonction permet d'attribuer le clavier ZRW7 au réseau existant Z-Wave 
comme le contrôleur SECONDAIRE. Le contrôleur SECONDAIRE peut être 
de n'importe quel type. Afin de commander à l'aide du contrôleur des 
accessoires, il convient de les attribuer au groupe choisi du contrôleur (ZRW7 – 
page 7, contrôleur d'autres fabricants – consultez leur instruction). 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
GÓRA i DÓŁ do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 1.

Appuyez les deux boutons HAUT et 
BAS à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 1.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund uruchom na kontrolerze NADRZĘDNYM funkcję
DODANIE DO SIECI. Klawiatura ZRW7 - strona 6, kontroler innego typu - 
patrz jego instrukcja.

Pendant12 secondes, activez la fonction ATTRIBUTION AU GROUPE sur le 
contrôleur PRINCIPALE. Le clavier ZRW7 – page 6, contrôleur d'autres 
fabricants – consultez leur instruction.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1 lub 5.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1 ou 5. 
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UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 10
USUWANIE Z GRUPY SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE DU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

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

La fonction permet de supprimer l'accessoire du groupe sans le supprimer du 
réseau Z-Wave. L'accessoire peut être attribué à nouveau au groupe de 
n'importe quelle télécommande, étant déjà attribué au même réseau Z-Wave.  

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 2.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 2.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę, z której chcesz usunąć
urządzenie.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe, duquel vous voulez supprimer 
l'accessoire. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1.

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 10
USUWANIE Z GRUPY SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE DU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

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

La fonction permet de supprimer l'accessoire du groupe sans le supprimer du 
réseau Z-Wave. L'accessoire peut être attribué à nouveau au groupe de 
n'importe quelle télécommande, étant déjà attribué au même réseau Z-Wave.  

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 2.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 2.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę, z której chcesz usunąć
urządzenie.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe, duquel vous voulez supprimer 
l'accessoire. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1.

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 10
USUWANIE Z GRUPY SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE DU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

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

La fonction permet de supprimer l'accessoire du groupe sans le supprimer du 
réseau Z-Wave. L'accessoire peut être attribué à nouveau au groupe de 
n'importe quelle télécommande, étant déjà attribué au même réseau Z-Wave.  

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 2.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 2.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę, z której chcesz usunąć
urządzenie.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe, duquel vous voulez supprimer 
l'accessoire. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1.

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 10
USUWANIE Z GRUPY SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE DU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

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

La fonction permet de supprimer l'accessoire du groupe sans le supprimer du 
réseau Z-Wave. L'accessoire peut être attribué à nouveau au groupe de 
n'importe quelle télécommande, étant déjà attribué au même réseau Z-Wave.  

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 2.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 2.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę, z której chcesz usunąć
urządzenie.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe, duquel vous voulez supprimer 
l'accessoire. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1.

Arkusz10

Strona 10

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 10
USUWANIE Z GRUPY SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE DU GROUPE

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

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

La fonction permet de supprimer l'accessoire du groupe sans le supprimer du 
réseau Z-Wave. L'accessoire peut être attribué à nouveau au groupe de 
n'importe quelle télécommande, étant déjà attribué au même réseau Z-Wave.  

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 2.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 2.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę, z której chcesz usunąć
urządzenie.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe, duquel vous voulez supprimer 
l'accessoire. 

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1.

11

Arkusz11
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UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 11
USUWANIE Z SIECI SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE DU RESEAU

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

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

Les accessoires ne peut être supprimés qu'à l'aide des contrôleurs 
PRINCIPALES.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 3.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 3.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1.

Arkusz11

Strona 11

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 11
USUWANIE Z SIECI SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE DU RESEAU

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

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

Les accessoires ne peut être supprimés qu'à l'aide des contrôleurs 
PRINCIPALES.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 3.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 3.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1.

Arkusz11

Strona 11

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 11
USUWANIE Z SIECI SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE DU RESEAU

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

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

Les accessoires ne peut être supprimés qu'à l'aide des contrôleurs 
PRINCIPALES.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 3.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 3.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1.

Arkusz11

Strona 11

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 11
USUWANIE Z SIECI SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE DU RESEAU

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

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

Les accessoires ne peut être supprimés qu'à l'aide des contrôleurs 
PRINCIPALES.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 3.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 3.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1.

Arkusz11

Strona 11

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 11
USUWANIE Z SIECI SUPPRESSION DE L'ACCESSOIRE DU RESEAU

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

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

Les accessoires ne peut être supprimés qu'à l'aide des contrôleurs 
PRINCIPALES.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 3.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 3.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

W ciągu 12 sekund wprowadź usuwane urządzenie w tryb 
programowania.

Pendant 12 secondes introduisez l'accessoire ajouté en mode de 
programmation.

Błąd. Ponów procedurę lub patrz 
strona 15, punkt 1.

La procédure suivie correctement. Erreur. Recommencez la procédure ou 
consulter la page 15, point 1.

12

Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 12
USUWANIE GRUPY SUPPRESSION DE GROUPE D'ACCESSOIRES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala usunąć całą grupę urządzeń. Sterowanie urządzeniami jest 
możliwe dopiero po ich ponownym dodaniu do grupy (strona 5).

La fonction permet de supprimer le groupe entier des accessoires. La commande 
des accessoires n'est possible qu'après leur attribution au groupe (page 5). 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 4.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 4.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe, duquel vous voulez supprimer 
l'accessoire. 

Approuvez à l'aide du bouton ARRET.

La procédure suivie correctement. 

Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 12
USUWANIE GRUPY SUPPRESSION DE GROUPE D'ACCESSOIRES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala usunąć całą grupę urządzeń. Sterowanie urządzeniami jest 
możliwe dopiero po ich ponownym dodaniu do grupy (strona 5).

La fonction permet de supprimer le groupe entier des accessoires. La commande 
des accessoires n'est possible qu'après leur attribution au groupe (page 5). 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 4.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 4.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe, duquel vous voulez supprimer 
l'accessoire. 

Approuvez à l'aide du bouton ARRET.

La procédure suivie correctement. 

Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 12
USUWANIE GRUPY SUPPRESSION DE GROUPE D'ACCESSOIRES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala usunąć całą grupę urządzeń. Sterowanie urządzeniami jest 
możliwe dopiero po ich ponownym dodaniu do grupy (strona 5).

La fonction permet de supprimer le groupe entier des accessoires. La commande 
des accessoires n'est possible qu'après leur attribution au groupe (page 5). 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 4.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 4.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe, duquel vous voulez supprimer 
l'accessoire. 

Approuvez à l'aide du bouton ARRET.

La procédure suivie correctement. 

Arkusz12

Strona 12

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 12
USUWANIE GRUPY SUPPRESSION DE GROUPE D'ACCESSOIRES

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Funkcja pozwala usunąć całą grupę urządzeń. Sterowanie urządzeniami jest 
możliwe dopiero po ich ponownym dodaniu do grupy (strona 5).

La fonction permet de supprimer le groupe entier des accessoires. La commande 
des accessoires n'est possible qu'après leur attribution au groupe (page 5). 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 4.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 4.

Przyciskami LEWO/PRAWO wybierz 
grupę, którą chcesz usunąć.

A l'aide des boutons 
GAUCHE/DROITE choisissez le 
groupe, duquel vous voulez supprimer 
l'accessoire. 

Approuvez à l'aide du bouton ARRET.

La procédure suivie correctement. 

13

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 13
RESETOWANIE ZRW7 REDEMARRAGE ZRW7

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

RESETOWANIE KONTROLERA NADRZĘDNEGO  - Usuwa wszystkie 
informacje o sieci Z-Wave, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po usunięciu wszystkich urządzeń (strona 11) oraz ponownym ich 
dodaniu (strona 4 lub 6 i 5).
RESETOWANIE KONTROLERA PODRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 
informacje o sieci Z-Wave, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po ponownym dodaniu kontrolera podrzędnego (strona 9) oraz dodaniu 
urządzeń do grupy (strona 5).

REDEMARRAGE DU CONTROLEUR PRINCIPALE – supprime toutes les 
informations sur le réseau Z-Wave, sur les groupes etc. La commande n'est  
possible qu'après la supression des accessoires (page 11) ou leur reattribution 
(page 4 ou 6 et 5). 
REDEMARRAGE DU CONTROLEUR SECONDAIRE – supprime toutes les 
informations sur le réseau Z-Wave, les groupe etc. La commande des 
accessoires n'est que possible après leur atrribution à nouveau (page 9) et 
l'attribution des accessoires au groupe (page 5). 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 5.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 5.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

La procédure suivie correctement. 

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 13
RESETOWANIE ZRW7 REDEMARRAGE ZRW7

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

RESETOWANIE KONTROLERA NADRZĘDNEGO  - Usuwa wszystkie 
informacje o sieci Z-Wave, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po usunięciu wszystkich urządzeń (strona 11) oraz ponownym ich 
dodaniu (strona 4 lub 6 i 5).
RESETOWANIE KONTROLERA PODRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 
informacje o sieci Z-Wave, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po ponownym dodaniu kontrolera podrzędnego (strona 9) oraz dodaniu 
urządzeń do grupy (strona 5).

REDEMARRAGE DU CONTROLEUR PRINCIPALE – supprime toutes les 
informations sur le réseau Z-Wave, sur les groupes etc. La commande n'est  
possible qu'après la supression des accessoires (page 11) ou leur reattribution 
(page 4 ou 6 et 5). 
REDEMARRAGE DU CONTROLEUR SECONDAIRE – supprime toutes les 
informations sur le réseau Z-Wave, les groupe etc. La commande des 
accessoires n'est que possible après leur atrribution à nouveau (page 9) et 
l'attribution des accessoires au groupe (page 5). 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 5.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 5.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

La procédure suivie correctement. 

Arkusz13

Strona 13

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 13
RESETOWANIE ZRW7 REDEMARRAGE ZRW7

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

RESETOWANIE KONTROLERA NADRZĘDNEGO  - Usuwa wszystkie 
informacje o sieci Z-Wave, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po usunięciu wszystkich urządzeń (strona 11) oraz ponownym ich 
dodaniu (strona 4 lub 6 i 5).
RESETOWANIE KONTROLERA PODRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 
informacje o sieci Z-Wave, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po ponownym dodaniu kontrolera podrzędnego (strona 9) oraz dodaniu 
urządzeń do grupy (strona 5).

REDEMARRAGE DU CONTROLEUR PRINCIPALE – supprime toutes les 
informations sur le réseau Z-Wave, sur les groupes etc. La commande n'est  
possible qu'après la supression des accessoires (page 11) ou leur reattribution 
(page 4 ou 6 et 5). 
REDEMARRAGE DU CONTROLEUR SECONDAIRE – supprime toutes les 
informations sur le réseau Z-Wave, les groupe etc. La commande des 
accessoires n'est que possible après leur atrribution à nouveau (page 9) et 
l'attribution des accessoires au groupe (page 5). 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 5.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 5.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

La procédure suivie correctement. 
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RESETOWANIE ZRW7 REDEMARRAGE ZRW7

Zatwierdź przyciskiem STOP.

Prawidłowo wykonana procedura.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

RESETOWANIE KONTROLERA NADRZĘDNEGO  - Usuwa wszystkie 
informacje o sieci Z-Wave, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po usunięciu wszystkich urządzeń (strona 11) oraz ponownym ich 
dodaniu (strona 4 lub 6 i 5).
RESETOWANIE KONTROLERA PODRZĘDNEGO - Usuwa wszystkie 
informacje o sieci Z-Wave, grupach itd. Sterowanie urządzeniami jest możliwe 
dopiero po ponownym dodaniu kontrolera podrzędnego (strona 9) oraz dodaniu 
urządzeń do grupy (strona 5).

REDEMARRAGE DU CONTROLEUR PRINCIPALE – supprime toutes les 
informations sur le réseau Z-Wave, sur les groupes etc. La commande n'est  
possible qu'après la supression des accessoires (page 11) ou leur reattribution 
(page 4 ou 6 et 5). 
REDEMARRAGE DU CONTROLEUR SECONDAIRE – supprime toutes les 
informations sur le réseau Z-Wave, les groupe etc. La commande des 
accessoires n'est que possible après leur atrribution à nouveau (page 9) et 
l'attribution des accessoires au groupe (page 5). 

Przytrzymaj jednocześnie przyciski 
DÓŁ i STOP do momentu aż jedna z 
diod zacznie migać.

Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz 
funkcję 5.

Appuyez les deux boutons BAS et 
STOP à la fois jusqu'au moment où un 
des diodes clignotent.

A l'aide des boutons HAUT/BAS 
choisissez la fonction 5.

Approuvez à l'aide du bouton STOP.

La procédure suivie correctement. 
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INFORMACJE DODATKOWE INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

POZIOM BATERII

MONTAŻ INSTALLATION

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Tryb 
programowania.

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

Mode de 
programmation.

Le mode de programmation est activé à l'aide du bouton 
de programmation „P”. L'introduction dans le mode de 
programmation des accessoires d'autres fabriquants – 
consultez leur instruction.

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

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: Le niveau faible de batteries, après l'appui sur 
le n'importe quel bouton, le symbole rouge clignote en 2 secondes.
L'ETAT CRITIQUE: Le niveau faible de batteries, après l'appui sur le n'importe 
quel bouton, le symbole rouge clignote en 2 secondes, il n'est pas possible de 
contrôler l'accessoire.

UWAGA! Podczas montażu zwrócić uwagę na położenie 
przewodów instalacji elektrycznej.

ATTENTION! Pendant l'installation il faut faire l'attention aux 
câbles éléctriques. 

UWAGA! Podczas montażu zwrócić uwagę na położenie 
przewodów instalacji elektrycznej.

ATTENTION! Pendant l'installation il faut faire l'attention aux 
câbles éléctriques. 
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Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Tryb 
programowania.

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

Mode de 
programmation.

Le mode de programmation est activé à l'aide du bouton 
de programmation „P”. L'introduction dans le mode de 
programmation des accessoires d'autres fabriquants – 
consultez leur instruction.

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

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: Le niveau faible de batteries, après l'appui sur 
le n'importe quel bouton, le symbole rouge clignote en 2 secondes.
L'ETAT CRITIQUE: Le niveau faible de batteries, après l'appui sur le n'importe 
quel bouton, le symbole rouge clignote en 2 secondes, il n'est pas possible de 
contrôler l'accessoire.

UWAGA! Podczas montażu zwrócić uwagę na położenie 
przewodów instalacji elektrycznej.

ATTENTION! Pendant l'installation il faut faire l'attention aux 
câbles éléctriques. 

UWAGA! Podczas montażu zwrócić uwagę na położenie 
przewodów instalacji elektrycznej.

ATTENTION! Pendant l'installation il faut faire l'attention aux 
câbles éléctriques. 
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6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Tryb 
programowania.

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

Mode de 
programmation.

Le mode de programmation est activé à l'aide du bouton 
de programmation „P”. L'introduction dans le mode de 
programmation des accessoires d'autres fabriquants – 
consultez leur instruction.

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

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: Le niveau faible de batteries, après l'appui sur 
le n'importe quel bouton, le symbole rouge clignote en 2 secondes.
L'ETAT CRITIQUE: Le niveau faible de batteries, après l'appui sur le n'importe 
quel bouton, le symbole rouge clignote en 2 secondes, il n'est pas possible de 
contrôler l'accessoire.

UWAGA! Podczas montażu zwrócić uwagę na położenie 
przewodów instalacji elektrycznej.

ATTENTION! Pendant l'installation il faut faire l'attention aux 
câbles éléctriques. 

UWAGA! Podczas montażu zwrócić uwagę na położenie 
przewodów instalacji elektrycznej.

ATTENTION! Pendant l'installation il faut faire l'attention aux 
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6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Tryb 
programowania.

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

Mode de 
programmation.

Le mode de programmation est activé à l'aide du bouton 
de programmation „P”. L'introduction dans le mode de 
programmation des accessoires d'autres fabriquants – 
consultez leur instruction.

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

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: Le niveau faible de batteries, après l'appui sur 
le n'importe quel bouton, le symbole rouge clignote en 2 secondes.
L'ETAT CRITIQUE: Le niveau faible de batteries, après l'appui sur le n'importe 
quel bouton, le symbole rouge clignote en 2 secondes, il n'est pas possible de 
contrôler l'accessoire.

UWAGA! Podczas montażu zwrócić uwagę na położenie 
przewodów instalacji elektrycznej.

ATTENTION! Pendant l'installation il faut faire l'attention aux 
câbles éléctriques. 

UWAGA! Podczas montażu zwrócić uwagę na położenie 
przewodów instalacji elektrycznej.

ATTENTION! Pendant l'installation il faut faire l'attention aux 
câbles éléctriques. 
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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
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

Tryb 
programowania.

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

Mode de 
programmation.

Le mode de programmation est activé à l'aide du bouton 
de programmation „P”. L'introduction dans le mode de 
programmation des accessoires d'autres fabriquants – 
consultez leur instruction.

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

L'ETAT D'AVERTISSEMENT: Le niveau faible de batteries, après l'appui sur 
le n'importe quel bouton, le symbole rouge clignote en 2 secondes.
L'ETAT CRITIQUE: Le niveau faible de batteries, après l'appui sur le n'importe 
quel bouton, le symbole rouge clignote en 2 secondes, il n'est pas possible de 
contrôler l'accessoire.

UWAGA! Podczas montażu zwrócić uwagę na położenie 
przewodów instalacji elektrycznej.

ATTENTION! Pendant l'installation il faut faire l'attention aux 
câbles éléctriques. 

UWAGA! Podczas montażu zwrócić uwagę na położenie 
przewodów instalacji elektrycznej.

ATTENTION! Pendant l'installation il faut faire l'attention aux 
câbles éléctriques. 
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PROBLEMY PROBLEMES TECHNIQUES

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1. Ogólne problemy.

Uruchom tryb programowania.

Niewłaściwa sekwencja przycisków.

2. Nie można dodać urządzenia do sieci Z-Wave za pomocą ZRW7.

USUWANIE Z SIECI (str. 11).

3. Nie można dodać urządzenia do wybranej grupy.

Grupa jest zapełniona. Dodaj urządzenie do innej grupy.

4. Nie można usunąć urządzenia z sieci Z-Wave.

5. Nie można przypisać pilota ZRW7 jako PODRZĘDNY.

6. Nie można sterować urządzeniem.

Brak zasilania.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. NOWA LINIJKA
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt i dopiero wcisnąć Enter

CAUSE SOLUTION

1. Problèmes généraux.

Brak uruchomienia trybu 
programowania.

Manque de démarrage du mode de 
programmation.

Activez le mode de programmation.

Procedura przeprowadzona zbyt 
wolno.

Uruchom tryb programowania w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Procédure activé trop lentement. Activez le mode de programmation en 
temps  de 12 seconds.

Wykonaj procedurę zachowując 
wymaganą kolejność działania.

Mauvaise séquence des boutons. Suivez la procédure en gardant un 
ordre d'action.

2. L'attribution de l'accessoire au réseau Z-Wave à l'aide de ZRW7 n'est 
pas possible.

Urządzenie jest dodane do innej sieci 
Z-Wave.

L'accessoire est attribué à un autre 
réseau Z-Wave.

SUPRESSION DU RESEAU (page 
11).

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Le contrôleur est attribué au réseau 
comme SECONDAIRE 
(SECONDARY).

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer des accessoires.

3. L'attribution de l'accessoire au groupe sélectionné n'est pas possible.

Le group est complet. Attribuer l'accessoire à un autre 
groupe.

4. La suppression d'accessoire du réseau Z-Wave n'est pas possible.

Kontroler przypisany jest do sieci jako 
PODRZĘDNY (SECONDARY).

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

Le contrôleur attribué au réseau 
comme SECONDAIRE 
(SECONDARY).

Seulement le contrôleur PRINCIPALE 
(PRIMARY) peut attribuer et 
supprimer des accessoires.

5. L'attribution de clavier ZRW7 comme SECONDAIRE n'est pas possible.

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

Uruchom funkcję DODAJ DO SIECI 
w kontrolerze NADRZĘDNYM w 
czasie nie dłuższym niż 12 sekund.

Trop long temps d'attente pour 
démarrage de la fonction 
ATTRIBUER AU RESEAU dans le 
contrôleur PRINCIPALE.

Activez la fonction ATTRIBUER AU 
RESEAU dans le contrôleur 
PRINCIPALE pendant la période  de 
12 secondes.

6. La commande de l'accessoire n'est pas possible.

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

Manque d'alimentation. Vérifiez si l'accessoire est branché 
correctement au source d'alimentation. 
Cela peut être effectué à l'aide du 
bouton de commande manuel.

Zbyt duża odległość pomiędzy 
urządzeniami. Możliwe przeszkody 
ograniczające zasięg.

Spróbuj sterować urządzeniem z 
innego miejsca.

Trop longue distance entre les 
accessoires. Les obstacles possibles 
réduissant la portée.

Essayez de commander l'accessoire 
d'un autre lieu.
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GWARANCJA GARANTIE

Certyfikat jakości:

Urządzenie

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
OpenOffice – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć Enter

Excel – Przytrzymać Alt 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.

Le fabricant garantie le bon fonctionnement de ce dispositif. Il s'engage également à 
réparer ou échanger le dispositif endommagé si son endommagement résulte des vices 
des matières premières ou de sa construction. Cette garantie est valable 24 mois à partir 
de la date d'achat dans les respect des conditions suivantes: 
- L’installation a été réalisée selon les indications du fabricant.
- Les sceaux n'ont pas été endommagés et les changements dans la construction n'ont pas 
été introduites. 
- Le dispositif  a été  usagé selon sa destination et dans le respect de son mode d'emploi. 
- L’endommagement ne résulte pas d'une installation électrique défecteuseuse ou des 
intempéries. 
- Le fabricant n'est pas responsable des endommagements mécaniques ni ceux résultants 
de sa mauvaise utilisation. 
En cas de panne le dispositif doit être livré avec sa Carte de Garantie. 
Les vices découverts durant la période de la garantie seront réparés gratuitement dans un 
délai qui ne dépasse pas 14 jours ouvrables à partir de la date de la réception de ce 
dispositif. Les réparations dans le cadre de la garantie et après son expiration sont 
réalisés par le fabricant FAKRO.

Certificat de qualité

Dispositif

Modèle

Numéro de série

Vendeur

Adresse

Data d'achat

Numéro de facture

Signature (cachet) de l’installateur

Arkusz16

Strona 16

UWAGA !!!

ORYGINALNY TŁUMACZENIE
POLSKI FRANCUSKI

NC 8A5 16
GWARANCJA GARANTIE

Certyfikat jakości:

Urządzenie

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 
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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.

Le fabricant garantie le bon fonctionnement de ce dispositif. Il s'engage également à 
réparer ou échanger le dispositif endommagé si son endommagement résulte des vices 
des matières premières ou de sa construction. Cette garantie est valable 24 mois à partir 
de la date d'achat dans les respect des conditions suivantes: 
- L’installation a été réalisée selon les indications du fabricant.
- Les sceaux n'ont pas été endommagés et les changements dans la construction n'ont pas 
été introduites. 
- Le dispositif  a été  usagé selon sa destination et dans le respect de son mode d'emploi. 
- L’endommagement ne résulte pas d'une installation électrique défecteuseuse ou des 
intempéries. 
- Le fabricant n'est pas responsable des endommagements mécaniques ni ceux résultants 
de sa mauvaise utilisation. 
En cas de panne le dispositif doit être livré avec sa Carte de Garantie. 
Les vices découverts durant la période de la garantie seront réparés gratuitement dans un 
délai qui ne dépasse pas 14 jours ouvrables à partir de la date de la réception de ce 
dispositif. Les réparations dans le cadre de la garantie et après son expiration sont 
réalisés par le fabricant FAKRO.
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Numéro de série

Vendeur

Adresse

Data d'achat

Numéro de facture

Signature (cachet) de l’installateur

FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL
tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333

www.fakro.com


