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

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

Strona 1

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

1

PL FR

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZESTAW AUTOMATYKI Z-WAVE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 3

SCHEMAT PODŁĄCZENIA 4 4

SZYBKI START 4 4

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA 4 4

GWARANCJA 5 5

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 898

INSTRUCTION ORIGINALE

DOMOTIQUE Z - WAVE 

ZWZ230 ZRD ZWZ230 ZRD
PRINCIPE DE SÉCURITÉ

SCHÉMAT DU BRANCHEMENT 

DEMARRAGE RAPIDE

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU 
SERVOMOTEUR 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 898

INSTRUCTION ORIGINALE

DOMOTIQUE Z - WAVE 

ZWZ230 ZRD ZWZ230 ZRD
PRINCIPE DE SÉCURITÉ

SCHÉMAT DU BRANCHEMENT 

DEMARRAGE RAPIDE

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU 
SERVOMOTEUR 

GARANTIE

Arkusz1

Strona 1

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

1

PL FR

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZESTAW AUTOMATYKI Z-WAVE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 3

SCHEMAT PODŁĄCZENIA 4 4

SZYBKI START 4 4

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA 4 4

GWARANCJA 5 5

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

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

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

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 d'avarie 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 PP. Sp. z o.o.

Certificat de qualité

Dispositif

Modèle

Numéro de série

Vendeur

Adresse

Data d'achat

Numéro de facture

Signature (cachet) de l’installateur
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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 – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

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 d'avarie 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 PP. Sp. z o.o.

Certificat de qualité

Dispositif

Modèle

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

Polska
www.fakro.com

tel.+ 48 18 444 0 444, fax. +48 18 444 0 333
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA CONTENU DE L'EMBALLAGE 

OPIS ZESTAWU

PARAMETRY TECHNICZNE

PRZYCISK PROGRAMOWANIA*

PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

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

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi les produits de la société FAKRO. Nous espérons qu'ils réponderont à vos attentes. Afin 
d'assurer leur bon fonctionnement, veuillez bien lire attentivement la présente Instruction Originale.

CONTENU DE L'EMBALLAGE 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en module de communication radio à deux sens Z-Wave. L’ensemble comprend: le servomoteur 
15VDC équipé en chaîne d’une portée maximale de 24cm, une source de courant  hermétique de 60W (cette puissance permet de brancher les 
accessoires électriques), le détecteur de pluie ZRD, la télécommande multicanale et une enveloppe esthétique avec le panneau de commande 
manuelle. La chaîne du servomoteur possède une finition spéciale permettant de l’immobiliser dans la prise de l’ensemble de montage. Le 
câble d’alimentation du type OMY 3x1,00mm² se trouve à droit une fois le produit installé. L’ensemble ZWZ230 ZRD est attribué d’usine à 
la télécommande sur le premier canal, au premier groupe de touches bouton de commande.
   

PARAMÈTRES TECHNIQUES 

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

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

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

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

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

Température de travail:
-10°C jusqu’à + 65°C
Tension d’alimentation:
100-240V AC ⁓50Hz
Puissance nominale 
d’accumulateur:
60W
Puissance nominale du 
servomoteur:
12W

Courant de veille:
0,03A
Câble d’alimentation:
3x1mm²
Interrupteur de fin de 
course:
de surcharge à la fermeture, de 
contact à l'ouverture 

Force de traction/d’éjection 
de la chîne:
250N
Vitesse d’éjection de la 
chaîne:
4,25mm/s
Éjection de la chaîne:
240mm
Classe de protection:
IP31

Protocole radio:
Z-Wave
Portée:
jusqu’à 20m dans le bâtiment
Fréquence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(en fonction de la version)

TOUCHE BOUTON DE PROGRAMMATION 

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

La touche bouton de programmation permet d’attribuer l’ensemble au réseau 
Z-Wave. Elle sert également à ajouter l’ensemble aux groupes choisis, de 
l’en supprimer et de le supprimer du réseau Z-Wave. 

TOUCHE BOUTON DE COMMANDE MANUELLE

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

Afin de commander manuellement l’ensemble il faut presser la touche bouton 
de commande manuelle. Cette touche bouton fonctionne par séquences, par 
ex. le départ, l’arrêt, le depart dans l’autre sens, l’arrêt, etc.
1. Presser la touche bouton la première fois pour faire sortir la chaîne.
2. Presser la touche bouton la deuxième fois pour arrêter la chaîne.
3. Presser la touche bouton la troisième fois pour enrouler la chaîne. 

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA CONTENU DE L'EMBALLAGE 

OPIS ZESTAWU

PARAMETRY TECHNICZNE

PRZYCISK PROGRAMOWANIA*

PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

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

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi les produits de la société FAKRO. Nous espérons qu'ils réponderont à vos attentes. Afin 
d'assurer leur bon fonctionnement, veuillez bien lire attentivement la présente Instruction Originale.

CONTENU DE L'EMBALLAGE 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en module de communication radio à deux sens Z-Wave. L’ensemble comprend: le servomoteur 
15VDC équipé en chaîne d’une portée maximale de 24cm, une source de courant  hermétique de 60W (cette puissance permet de brancher les 
accessoires électriques), le détecteur de pluie ZRD, la télécommande multicanale et une enveloppe esthétique avec le panneau de commande 
manuelle. La chaîne du servomoteur possède une finition spéciale permettant de l’immobiliser dans la prise de l’ensemble de montage. Le 
câble d’alimentation du type OMY 3x1,00mm² se trouve à droit une fois le produit installé. L’ensemble ZWZ230 ZRD est attribué d’usine à 
la télécommande sur le premier canal, au premier groupe de touches bouton de commande.
   

PARAMÈTRES TECHNIQUES 

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

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

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

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

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

Température de travail:
-10°C jusqu’à + 65°C
Tension d’alimentation:
100-240V AC ⁓50Hz
Puissance nominale 
d’accumulateur:
60W
Puissance nominale du 
servomoteur:
12W

Courant de veille:
0,03A
Câble d’alimentation:
3x1mm²
Interrupteur de fin de 
course:
de surcharge à la fermeture, de 
contact à l'ouverture 

Force de traction/d’éjection 
de la chîne:
250N
Vitesse d’éjection de la 
chaîne:
4,25mm/s
Éjection de la chaîne:
240mm
Classe de protection:
IP31

Protocole radio:
Z-Wave
Portée:
jusqu’à 20m dans le bâtiment
Fréquence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(en fonction de la version)

TOUCHE BOUTON DE PROGRAMMATION 

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

La touche bouton de programmation permet d’attribuer l’ensemble au réseau 
Z-Wave. Elle sert également à ajouter l’ensemble aux groupes choisis, de 
l’en supprimer et de le supprimer du réseau Z-Wave. 

TOUCHE BOUTON DE COMMANDE MANUELLE

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

Afin de commander manuellement l’ensemble il faut presser la touche bouton 
de commande manuelle. Cette touche bouton fonctionne par séquences, par 
ex. le départ, l’arrêt, le depart dans l’autre sens, l’arrêt, etc.
1. Presser la touche bouton la première fois pour faire sortir la chaîne.
2. Presser la touche bouton la deuxième fois pour arrêter la chaîne.
3. Presser la touche bouton la troisième fois pour enrouler la chaîne. 

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi les produits de la société FAKRO. Nous espérons qu'ils réponderont à vos attentes. Afin 
d'assurer leur bon fonctionnement, veuillez bien lire attentivement la présente Instruction Originale.

CONTENU DE L'EMBALLAGE 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en module de communication radio à deux sens Z-Wave. L’ensemble comprend: le servomoteur 
15VDC équipé en chaîne d’une portée maximale de 24cm, une source de courant  hermétique de 60W (cette puissance permet de brancher les 
accessoires électriques), le détecteur de pluie ZRD, la télécommande multicanale et une enveloppe esthétique avec le panneau de commande 
manuelle. La chaîne du servomoteur possède une finition spéciale permettant de l’immobiliser dans la prise de l’ensemble de montage. Le 
câble d’alimentation du type OMY 3x1,00mm² se trouve à droit une fois le produit installé. L’ensemble ZWZ230 ZRD est attribué d’usine à 
la télécommande sur le premier canal, au premier groupe de touches bouton de commande.
   

PARAMÈTRES TECHNIQUES 

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

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

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

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

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

Température de travail:
-10°C jusqu’à + 65°C
Tension d’alimentation:
100-240V AC ⁓50Hz
Puissance nominale 
d’accumulateur:
60W
Puissance nominale du 
servomoteur:
12W

Courant de veille:
0,03A
Câble d’alimentation:
3x1mm²
Interrupteur de fin de 
course:
de surcharge à la fermeture, de 
contact à l'ouverture 

Force de traction/d’éjection 
de la chîne:
250N
Vitesse d’éjection de la 
chaîne:
4,25mm/s
Éjection de la chaîne:
240mm
Classe de protection:
IP31

Protocole radio:
Z-Wave
Portée:
jusqu’à 20m dans le bâtiment
Fréquence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(en fonction de la version)

TOUCHE BOUTON DE PROGRAMMATION 

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

La touche bouton de programmation permet d’attribuer l’ensemble au réseau 
Z-Wave. Elle sert également à ajouter l’ensemble aux groupes choisis, de 
l’en supprimer et de le supprimer du réseau Z-Wave. 

TOUCHE BOUTON DE COMMANDE MANUELLE

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

Afin de commander manuellement l’ensemble il faut presser la touche bouton 
de commande manuelle. Cette touche bouton fonctionne par séquences, par 
ex. le départ, l’arrêt, le depart dans l’autre sens, l’arrêt, etc.
1. Presser la touche bouton la première fois pour faire sortir la chaîne.
2. Presser la touche bouton la deuxième fois pour arrêter la chaîne.
3. Presser la touche bouton la troisième fois pour enrouler la chaîne. 

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 
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OPIS ZESTAWU

PARAMETRY TECHNICZNE

PRZYCISK PROGRAMOWANIA*

PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

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

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi les produits de la société FAKRO. Nous espérons qu'ils réponderont à vos attentes. Afin 
d'assurer leur bon fonctionnement, veuillez bien lire attentivement la présente Instruction Originale.

CONTENU DE L'EMBALLAGE 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en module de communication radio à deux sens Z-Wave. L’ensemble comprend: le servomoteur 
15VDC équipé en chaîne d’une portée maximale de 24cm, une source de courant  hermétique de 60W (cette puissance permet de brancher les 
accessoires électriques), le détecteur de pluie ZRD, la télécommande multicanale et une enveloppe esthétique avec le panneau de commande 
manuelle. La chaîne du servomoteur possède une finition spéciale permettant de l’immobiliser dans la prise de l’ensemble de montage. Le 
câble d’alimentation du type OMY 3x1,00mm² se trouve à droit une fois le produit installé. L’ensemble ZWZ230 ZRD est attribué d’usine à 
la télécommande sur le premier canal, au premier groupe de touches bouton de commande.
   

PARAMÈTRES TECHNIQUES 

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

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

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

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

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

Température de travail:
-10°C jusqu’à + 65°C
Tension d’alimentation:
100-240V AC ⁓50Hz
Puissance nominale 
d’accumulateur:
60W
Puissance nominale du 
servomoteur:
12W

Courant de veille:
0,03A
Câble d’alimentation:
3x1mm²
Interrupteur de fin de 
course:
de surcharge à la fermeture, de 
contact à l'ouverture 

Force de traction/d’éjection 
de la chîne:
250N
Vitesse d’éjection de la 
chaîne:
4,25mm/s
Éjection de la chaîne:
240mm
Classe de protection:
IP31

Protocole radio:
Z-Wave
Portée:
jusqu’à 20m dans le bâtiment
Fréquence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(en fonction de la version)

TOUCHE BOUTON DE PROGRAMMATION 

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

La touche bouton de programmation permet d’attribuer l’ensemble au réseau 
Z-Wave. Elle sert également à ajouter l’ensemble aux groupes choisis, de 
l’en supprimer et de le supprimer du réseau Z-Wave. 

TOUCHE BOUTON DE COMMANDE MANUELLE

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

Afin de commander manuellement l’ensemble il faut presser la touche bouton 
de commande manuelle. Cette touche bouton fonctionne par séquences, par 
ex. le départ, l’arrêt, le depart dans l’autre sens, l’arrêt, etc.
1. Presser la touche bouton la première fois pour faire sortir la chaîne.
2. Presser la touche bouton la deuxième fois pour arrêter la chaîne.
3. Presser la touche bouton la troisième fois pour enrouler la chaîne. 

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

Arkusz2

Strona 2

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI FRANCUSKI

NC 898 2

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA CONTENU DE L'EMBALLAGE 

OPIS ZESTAWU

PARAMETRY TECHNICZNE

PRZYCISK PROGRAMOWANIA*

PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

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

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi les produits de la société FAKRO. Nous espérons qu'ils réponderont à vos attentes. Afin 
d'assurer leur bon fonctionnement, veuillez bien lire attentivement la présente Instruction Originale.

CONTENU DE L'EMBALLAGE 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en module de communication radio à deux sens Z-Wave. L’ensemble comprend: le servomoteur 
15VDC équipé en chaîne d’une portée maximale de 24cm, une source de courant  hermétique de 60W (cette puissance permet de brancher les 
accessoires électriques), le détecteur de pluie ZRD, la télécommande multicanale et une enveloppe esthétique avec le panneau de commande 
manuelle. La chaîne du servomoteur possède une finition spéciale permettant de l’immobiliser dans la prise de l’ensemble de montage. Le 
câble d’alimentation du type OMY 3x1,00mm² se trouve à droit une fois le produit installé. L’ensemble ZWZ230 ZRD est attribué d’usine à 
la télécommande sur le premier canal, au premier groupe de touches bouton de commande.
   

PARAMÈTRES TECHNIQUES 

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

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

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

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

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

Température de travail:
-10°C jusqu’à + 65°C
Tension d’alimentation:
100-240V AC ⁓50Hz
Puissance nominale 
d’accumulateur:
60W
Puissance nominale du 
servomoteur:
12W

Courant de veille:
0,03A
Câble d’alimentation:
3x1mm²
Interrupteur de fin de 
course:
de surcharge à la fermeture, de 
contact à l'ouverture 

Force de traction/d’éjection 
de la chîne:
250N
Vitesse d’éjection de la 
chaîne:
4,25mm/s
Éjection de la chaîne:
240mm
Classe de protection:
IP31

Protocole radio:
Z-Wave
Portée:
jusqu’à 20m dans le bâtiment
Fréquence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(en fonction de la version)

TOUCHE BOUTON DE PROGRAMMATION 

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

La touche bouton de programmation permet d’attribuer l’ensemble au réseau 
Z-Wave. Elle sert également à ajouter l’ensemble aux groupes choisis, de 
l’en supprimer et de le supprimer du réseau Z-Wave. 

TOUCHE BOUTON DE COMMANDE MANUELLE

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

Afin de commander manuellement l’ensemble il faut presser la touche bouton 
de commande manuelle. Cette touche bouton fonctionne par séquences, par 
ex. le départ, l’arrêt, le depart dans l’autre sens, l’arrêt, etc.
1. Presser la touche bouton la première fois pour faire sortir la chaîne.
2. Presser la touche bouton la deuxième fois pour arrêter la chaîne.
3. Presser la touche bouton la troisième fois pour enrouler la chaîne. 

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi les produits de la société FAKRO. Nous espérons qu'ils réponderont à vos attentes. Afin 
d'assurer leur bon fonctionnement, veuillez bien lire attentivement la présente Instruction Originale.

CONTENU DE L'EMBALLAGE 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en module de communication radio à deux sens Z-Wave. L’ensemble comprend: le servomoteur 
15VDC équipé en chaîne d’une portée maximale de 24cm, une source de courant  hermétique de 60W (cette puissance permet de brancher les 
accessoires électriques), le détecteur de pluie ZRD, la télécommande multicanale et une enveloppe esthétique avec le panneau de commande 
manuelle. La chaîne du servomoteur possède une finition spéciale permettant de l’immobiliser dans la prise de l’ensemble de montage. Le 
câble d’alimentation du type OMY 3x1,00mm² se trouve à droit une fois le produit installé. L’ensemble ZWZ230 ZRD est attribué d’usine à 
la télécommande sur le premier canal, au premier groupe de touches bouton de commande.
   

PARAMÈTRES TECHNIQUES 

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

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

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

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

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

Température de travail:
-10°C jusqu’à + 65°C
Tension d’alimentation:
100-240V AC ⁓50Hz
Puissance nominale 
d’accumulateur:
60W
Puissance nominale du 
servomoteur:
12W

Courant de veille:
0,03A
Câble d’alimentation:
3x1mm²
Interrupteur de fin de 
course:
de surcharge à la fermeture, de 
contact à l'ouverture 

Force de traction/d’éjection 
de la chîne:
250N
Vitesse d’éjection de la 
chaîne:
4,25mm/s
Éjection de la chaîne:
240mm
Classe de protection:
IP31

Protocole radio:
Z-Wave
Portée:
jusqu’à 20m dans le bâtiment
Fréquence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(en fonction de la version)

TOUCHE BOUTON DE PROGRAMMATION 

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

La touche bouton de programmation permet d’attribuer l’ensemble au réseau 
Z-Wave. Elle sert également à ajouter l’ensemble aux groupes choisis, de 
l’en supprimer et de le supprimer du réseau Z-Wave. 

TOUCHE BOUTON DE COMMANDE MANUELLE

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

Afin de commander manuellement l’ensemble il faut presser la touche bouton 
de commande manuelle. Cette touche bouton fonctionne par séquences, par 
ex. le départ, l’arrêt, le depart dans l’autre sens, l’arrêt, etc.
1. Presser la touche bouton la première fois pour faire sortir la chaîne.
2. Presser la touche bouton la deuxième fois pour arrêter la chaîne.
3. Presser la touche bouton la troisième fois pour enrouler la chaîne. 

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 
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PRZYCISK PROGRAMOWANIA*

PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

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

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi les produits de la société FAKRO. Nous espérons qu'ils réponderont à vos attentes. Afin 
d'assurer leur bon fonctionnement, veuillez bien lire attentivement la présente Instruction Originale.

CONTENU DE L'EMBALLAGE 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en module de communication radio à deux sens Z-Wave. L’ensemble comprend: le servomoteur 
15VDC équipé en chaîne d’une portée maximale de 24cm, une source de courant  hermétique de 60W (cette puissance permet de brancher les 
accessoires électriques), le détecteur de pluie ZRD, la télécommande multicanale et une enveloppe esthétique avec le panneau de commande 
manuelle. La chaîne du servomoteur possède une finition spéciale permettant de l’immobiliser dans la prise de l’ensemble de montage. Le 
câble d’alimentation du type OMY 3x1,00mm² se trouve à droit une fois le produit installé. L’ensemble ZWZ230 ZRD est attribué d’usine à 
la télécommande sur le premier canal, au premier groupe de touches bouton de commande.
   

PARAMÈTRES TECHNIQUES 

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

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

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

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

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

Température de travail:
-10°C jusqu’à + 65°C
Tension d’alimentation:
100-240V AC ⁓50Hz
Puissance nominale 
d’accumulateur:
60W
Puissance nominale du 
servomoteur:
12W

Courant de veille:
0,03A
Câble d’alimentation:
3x1mm²
Interrupteur de fin de 
course:
de surcharge à la fermeture, de 
contact à l'ouverture 

Force de traction/d’éjection 
de la chîne:
250N
Vitesse d’éjection de la 
chaîne:
4,25mm/s
Éjection de la chaîne:
240mm
Classe de protection:
IP31

Protocole radio:
Z-Wave
Portée:
jusqu’à 20m dans le bâtiment
Fréquence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(en fonction de la version)

TOUCHE BOUTON DE PROGRAMMATION 

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

La touche bouton de programmation permet d’attribuer l’ensemble au réseau 
Z-Wave. Elle sert également à ajouter l’ensemble aux groupes choisis, de 
l’en supprimer et de le supprimer du réseau Z-Wave. 

TOUCHE BOUTON DE COMMANDE MANUELLE

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

Afin de commander manuellement l’ensemble il faut presser la touche bouton 
de commande manuelle. Cette touche bouton fonctionne par séquences, par 
ex. le départ, l’arrêt, le depart dans l’autre sens, l’arrêt, etc.
1. Presser la touche bouton la première fois pour faire sortir la chaîne.
2. Presser la touche bouton la deuxième fois pour arrêter la chaîne.
3. Presser la touche bouton la troisième fois pour enrouler la chaîne. 

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 
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PARAMETRY TECHNICZNE

PRZYCISK PROGRAMOWANIA*

PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

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

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi les produits de la société FAKRO. Nous espérons qu'ils réponderont à vos attentes. Afin 
d'assurer leur bon fonctionnement, veuillez bien lire attentivement la présente Instruction Originale.

CONTENU DE L'EMBALLAGE 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en module de communication radio à deux sens Z-Wave. L’ensemble comprend: le servomoteur 
15VDC équipé en chaîne d’une portée maximale de 24cm, une source de courant  hermétique de 60W (cette puissance permet de brancher les 
accessoires électriques), le détecteur de pluie ZRD, la télécommande multicanale et une enveloppe esthétique avec le panneau de commande 
manuelle. La chaîne du servomoteur possède une finition spéciale permettant de l’immobiliser dans la prise de l’ensemble de montage. Le 
câble d’alimentation du type OMY 3x1,00mm² se trouve à droit une fois le produit installé. L’ensemble ZWZ230 ZRD est attribué d’usine à 
la télécommande sur le premier canal, au premier groupe de touches bouton de commande.
   

PARAMÈTRES TECHNIQUES 

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

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

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

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

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

Température de travail:
-10°C jusqu’à + 65°C
Tension d’alimentation:
100-240V AC ⁓50Hz
Puissance nominale 
d’accumulateur:
60W
Puissance nominale du 
servomoteur:
12W

Courant de veille:
0,03A
Câble d’alimentation:
3x1mm²
Interrupteur de fin de 
course:
de surcharge à la fermeture, de 
contact à l'ouverture 

Force de traction/d’éjection 
de la chîne:
250N
Vitesse d’éjection de la 
chaîne:
4,25mm/s
Éjection de la chaîne:
240mm
Classe de protection:
IP31

Protocole radio:
Z-Wave
Portée:
jusqu’à 20m dans le bâtiment
Fréquence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(en fonction de la version)

TOUCHE BOUTON DE PROGRAMMATION 

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

La touche bouton de programmation permet d’attribuer l’ensemble au réseau 
Z-Wave. Elle sert également à ajouter l’ensemble aux groupes choisis, de 
l’en supprimer et de le supprimer du réseau Z-Wave. 

TOUCHE BOUTON DE COMMANDE MANUELLE

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

Afin de commander manuellement l’ensemble il faut presser la touche bouton 
de commande manuelle. Cette touche bouton fonctionne par séquences, par 
ex. le départ, l’arrêt, le depart dans l’autre sens, l’arrêt, etc.
1. Presser la touche bouton la première fois pour faire sortir la chaîne.
2. Presser la touche bouton la deuxième fois pour arrêter la chaîne.
3. Presser la touche bouton la troisième fois pour enrouler la chaîne. 

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA CONTENU DE L'EMBALLAGE 

OPIS ZESTAWU

PARAMETRY TECHNICZNE

PRZYCISK PROGRAMOWANIA*

PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

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

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

Messdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi les produits de la société FAKRO. Nous espérons qu'ils réponderont à vos attentes. Afin 
d'assurer leur bon fonctionnement, veuillez bien lire attentivement la présente Instruction Originale.

CONTENU DE L'EMBALLAGE 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en module de communication radio à deux sens Z-Wave. L’ensemble comprend: le servomoteur 
15VDC équipé en chaîne d’une portée maximale de 24cm, une source de courant  hermétique de 60W (cette puissance permet de brancher les 
accessoires électriques), le détecteur de pluie ZRD, la télécommande multicanale et une enveloppe esthétique avec le panneau de commande 
manuelle. La chaîne du servomoteur possède une finition spéciale permettant de l’immobiliser dans la prise de l’ensemble de montage. Le 
câble d’alimentation du type OMY 3x1,00mm² se trouve à droit une fois le produit installé. L’ensemble ZWZ230 ZRD est attribué d’usine à 
la télécommande sur le premier canal, au premier groupe de touches bouton de commande.
   

PARAMÈTRES TECHNIQUES 

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

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

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

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

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

Température de travail:
-10°C jusqu’à + 65°C
Tension d’alimentation:
100-240V AC ⁓50Hz
Puissance nominale 
d’accumulateur:
60W
Puissance nominale du 
servomoteur:
12W

Courant de veille:
0,03A
Câble d’alimentation:
3x1mm²
Interrupteur de fin de 
course:
de surcharge à la fermeture, de 
contact à l'ouverture 

Force de traction/d’éjection 
de la chîne:
250N
Vitesse d’éjection de la 
chaîne:
4,25mm/s
Éjection de la chaîne:
240mm
Classe de protection:
IP31

Protocole radio:
Z-Wave
Portée:
jusqu’à 20m dans le bâtiment
Fréquence:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(en fonction de la version)

TOUCHE BOUTON DE PROGRAMMATION 

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

La touche bouton de programmation permet d’attribuer l’ensemble au réseau 
Z-Wave. Elle sert également à ajouter l’ensemble aux groupes choisis, de 
l’en supprimer et de le supprimer du réseau Z-Wave. 

TOUCHE BOUTON DE COMMANDE MANUELLE

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

Afin de commander manuellement l’ensemble il faut presser la touche bouton 
de commande manuelle. Cette touche bouton fonctionne par séquences, par 
ex. le départ, l’arrêt, le depart dans l’autre sens, l’arrêt, etc.
1. Presser la touche bouton la première fois pour faire sortir la chaîne.
2. Presser la touche bouton la deuxième fois pour arrêter la chaîne.
3. Presser la touche bouton la troisième fois pour enrouler la chaîne. 

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRINCIPE DE SÉCURITÉ

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

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNALISATION DU TRAVAIL DU MOTEUR 

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

Raison 1: Le servomoteur a atteint sa position finale - il est sorti. 
Raison 2: Le courant consommé par le servomoteur est trop fort. En cas de 
problèmes avec la commande, il faut contacter le service FAKRO.

SIGNALISATION D’ÉTAT DU RÉSEAU Z-Wave 

L’accessoire est attribué au réseau Z-Wave. 

L’accessoire n’est pas attribué au réseau Z-Wave.

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD!

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

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

Pendant le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut faire tout particulièment attention aux recommendations suivantes: 
• Il faut respecter soigneusement les principes de sécurité. L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en servomoteur électrique. L’utilisation du 
servomoteur installé afin de commander la fenêtre peut provoquer le risque des blessures. Malgré l'interrupteur de surcharge dont le 
mécanisme du servomoteur est équipé, la puissance des forces agissant sur la fenêtre peut provoquer des blessures.  Pendant la fermeture 
l’ensemble ZWZ230 ZRD agit sur la fenêtre avec une force de 250N (environ 25kg)!
• Lorsque l’accessoire est facile d'accès, par exemple le bord inférieur de la fenêtre se trouve à la hauteur inférieure à 2,50m à partir du sol, il 
faut alors respecter les principes de sécurité afin d'éviter tout risque pour la santé.
• Le présent dispositif n’est pas destiné à l’usage par des personnes (y compris des enfants) à la mobilité réduite physique, psychique ou sans 
expérience de ce type de dispositifs sauf si cela aurait lieu sous la surveillance ou selon le mode d’emploi transmis par des personnes 
responsables de leur sécurité. Il faut faire attention pour que les enfants ne jouent pas avec ce dispositif.
• Une fois l’emballage ouvert, il faut vérifier si les éléments de l’ensemble ZWZ230 ZRD ne sont pas endommagés mécaniquement.
• Le montage doit être réalisé selon l’instruction du fabricant par une personne compétente.
• Avant de brancher l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut s’assurer que le courant d’alimentation est compatible avec le courant indiqué sur la 
plaque nominale.
• Les emballages en plastqiue doivent se trouver hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter des risques potentiels pour la sécurité.
• Les enfants ne peuvent pas jouer avec la télécommande de l’ensemble ZWZ230 ZRD, la télécommande doit se trouver hors de portée des 
enfants.
• L’ensemble ZWZ230 ZRD doit être utilisé selon sa destination pour laquelle il a été conçu. La société FAKRO n’est pas responsable des 
conséquences résultant d’une mauvaise utilisation de ce produit. 
• L’ensemble ZWZ230 ZRD a été conçu et adapté au montage sur les fenêtres de toit FAKRO.
• Le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD doit être réalisé selon l’instruction de montage joint au produit. 
• Toutes les actions liées au nettoyage, réglage et démontage des éléments électriques de l’ensemble ZWZ230 ZRD doivent être réalisées 
seulement après son débranchement du réseau d’alimentation 230V. 
• Les éléments électriques ne doivent pas être nettoyés avec des substances disolvantes ni au jet d’eau haute pression (il ne faut les immerger 
dans l’eau).
• Le service de la fenêtre doit être réalisé par le service autorisé par le fabricant.
• Les câbles éléctriques d’alimentation doivent posséder un diamètre adapté (3x1mm²). La longueur admissible du câble pour le diamètre 
indiqué ci – dessus est de 30 mb.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRINCIPE DE SÉCURITÉ

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

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNALISATION DU TRAVAIL DU MOTEUR 

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

Raison 1: Le servomoteur a atteint sa position finale - il est sorti. 
Raison 2: Le courant consommé par le servomoteur est trop fort. En cas de 
problèmes avec la commande, il faut contacter le service FAKRO.

SIGNALISATION D’ÉTAT DU RÉSEAU Z-Wave 

L’accessoire est attribué au réseau Z-Wave. 

L’accessoire n’est pas attribué au réseau Z-Wave.

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD!

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

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

Pendant le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut faire tout particulièment attention aux recommendations suivantes: 
• Il faut respecter soigneusement les principes de sécurité. L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en servomoteur électrique. L’utilisation du 
servomoteur installé afin de commander la fenêtre peut provoquer le risque des blessures. Malgré l'interrupteur de surcharge dont le 
mécanisme du servomoteur est équipé, la puissance des forces agissant sur la fenêtre peut provoquer des blessures.  Pendant la fermeture 
l’ensemble ZWZ230 ZRD agit sur la fenêtre avec une force de 250N (environ 25kg)!
• Lorsque l’accessoire est facile d'accès, par exemple le bord inférieur de la fenêtre se trouve à la hauteur inférieure à 2,50m à partir du sol, il 
faut alors respecter les principes de sécurité afin d'éviter tout risque pour la santé.
• Le présent dispositif n’est pas destiné à l’usage par des personnes (y compris des enfants) à la mobilité réduite physique, psychique ou sans 
expérience de ce type de dispositifs sauf si cela aurait lieu sous la surveillance ou selon le mode d’emploi transmis par des personnes 
responsables de leur sécurité. Il faut faire attention pour que les enfants ne jouent pas avec ce dispositif.
• Une fois l’emballage ouvert, il faut vérifier si les éléments de l’ensemble ZWZ230 ZRD ne sont pas endommagés mécaniquement.
• Le montage doit être réalisé selon l’instruction du fabricant par une personne compétente.
• Avant de brancher l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut s’assurer que le courant d’alimentation est compatible avec le courant indiqué sur la 
plaque nominale.
• Les emballages en plastqiue doivent se trouver hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter des risques potentiels pour la sécurité.
• Les enfants ne peuvent pas jouer avec la télécommande de l’ensemble ZWZ230 ZRD, la télécommande doit se trouver hors de portée des 
enfants.
• L’ensemble ZWZ230 ZRD doit être utilisé selon sa destination pour laquelle il a été conçu. La société FAKRO n’est pas responsable des 
conséquences résultant d’une mauvaise utilisation de ce produit. 
• L’ensemble ZWZ230 ZRD a été conçu et adapté au montage sur les fenêtres de toit FAKRO.
• Le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD doit être réalisé selon l’instruction de montage joint au produit. 
• Toutes les actions liées au nettoyage, réglage et démontage des éléments électriques de l’ensemble ZWZ230 ZRD doivent être réalisées 
seulement après son débranchement du réseau d’alimentation 230V. 
• Les éléments électriques ne doivent pas être nettoyés avec des substances disolvantes ni au jet d’eau haute pression (il ne faut les immerger 
dans l’eau).
• Le service de la fenêtre doit être réalisé par le service autorisé par le fabricant.
• Les câbles éléctriques d’alimentation doivent posséder un diamètre adapté (3x1mm²). La longueur admissible du câble pour le diamètre 
indiqué ci – dessus est de 30 mb.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRINCIPE DE SÉCURITÉ

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

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNALISATION DU TRAVAIL DU MOTEUR 

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

Raison 1: Le servomoteur a atteint sa position finale - il est sorti. 
Raison 2: Le courant consommé par le servomoteur est trop fort. En cas de 
problèmes avec la commande, il faut contacter le service FAKRO.

SIGNALISATION D’ÉTAT DU RÉSEAU Z-Wave 

L’accessoire est attribué au réseau Z-Wave. 

L’accessoire n’est pas attribué au réseau Z-Wave.

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD!

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

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

Pendant le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut faire tout particulièment attention aux recommendations suivantes: 
• Il faut respecter soigneusement les principes de sécurité. L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en servomoteur électrique. L’utilisation du 
servomoteur installé afin de commander la fenêtre peut provoquer le risque des blessures. Malgré l'interrupteur de surcharge dont le 
mécanisme du servomoteur est équipé, la puissance des forces agissant sur la fenêtre peut provoquer des blessures.  Pendant la fermeture 
l’ensemble ZWZ230 ZRD agit sur la fenêtre avec une force de 250N (environ 25kg)!
• Lorsque l’accessoire est facile d'accès, par exemple le bord inférieur de la fenêtre se trouve à la hauteur inférieure à 2,50m à partir du sol, il 
faut alors respecter les principes de sécurité afin d'éviter tout risque pour la santé.
• Le présent dispositif n’est pas destiné à l’usage par des personnes (y compris des enfants) à la mobilité réduite physique, psychique ou sans 
expérience de ce type de dispositifs sauf si cela aurait lieu sous la surveillance ou selon le mode d’emploi transmis par des personnes 
responsables de leur sécurité. Il faut faire attention pour que les enfants ne jouent pas avec ce dispositif.
• Une fois l’emballage ouvert, il faut vérifier si les éléments de l’ensemble ZWZ230 ZRD ne sont pas endommagés mécaniquement.
• Le montage doit être réalisé selon l’instruction du fabricant par une personne compétente.
• Avant de brancher l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut s’assurer que le courant d’alimentation est compatible avec le courant indiqué sur la 
plaque nominale.
• Les emballages en plastqiue doivent se trouver hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter des risques potentiels pour la sécurité.
• Les enfants ne peuvent pas jouer avec la télécommande de l’ensemble ZWZ230 ZRD, la télécommande doit se trouver hors de portée des 
enfants.
• L’ensemble ZWZ230 ZRD doit être utilisé selon sa destination pour laquelle il a été conçu. La société FAKRO n’est pas responsable des 
conséquences résultant d’une mauvaise utilisation de ce produit. 
• L’ensemble ZWZ230 ZRD a été conçu et adapté au montage sur les fenêtres de toit FAKRO.
• Le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD doit être réalisé selon l’instruction de montage joint au produit. 
• Toutes les actions liées au nettoyage, réglage et démontage des éléments électriques de l’ensemble ZWZ230 ZRD doivent être réalisées 
seulement après son débranchement du réseau d’alimentation 230V. 
• Les éléments électriques ne doivent pas être nettoyés avec des substances disolvantes ni au jet d’eau haute pression (il ne faut les immerger 
dans l’eau).
• Le service de la fenêtre doit être réalisé par le service autorisé par le fabricant.
• Les câbles éléctriques d’alimentation doivent posséder un diamètre adapté (3x1mm²). La longueur admissible du câble pour le diamètre 
indiqué ci – dessus est de 30 mb.
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SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRINCIPE DE SÉCURITÉ

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

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNALISATION DU TRAVAIL DU MOTEUR 

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

Raison 1: Le servomoteur a atteint sa position finale - il est sorti. 
Raison 2: Le courant consommé par le servomoteur est trop fort. En cas de 
problèmes avec la commande, il faut contacter le service FAKRO.

SIGNALISATION D’ÉTAT DU RÉSEAU Z-Wave 

L’accessoire est attribué au réseau Z-Wave. 

L’accessoire n’est pas attribué au réseau Z-Wave.

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD!

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

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

Pendant le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut faire tout particulièment attention aux recommendations suivantes: 
• Il faut respecter soigneusement les principes de sécurité. L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en servomoteur électrique. L’utilisation du 
servomoteur installé afin de commander la fenêtre peut provoquer le risque des blessures. Malgré l'interrupteur de surcharge dont le 
mécanisme du servomoteur est équipé, la puissance des forces agissant sur la fenêtre peut provoquer des blessures.  Pendant la fermeture 
l’ensemble ZWZ230 ZRD agit sur la fenêtre avec une force de 250N (environ 25kg)!
• Lorsque l’accessoire est facile d'accès, par exemple le bord inférieur de la fenêtre se trouve à la hauteur inférieure à 2,50m à partir du sol, il 
faut alors respecter les principes de sécurité afin d'éviter tout risque pour la santé.
• Le présent dispositif n’est pas destiné à l’usage par des personnes (y compris des enfants) à la mobilité réduite physique, psychique ou sans 
expérience de ce type de dispositifs sauf si cela aurait lieu sous la surveillance ou selon le mode d’emploi transmis par des personnes 
responsables de leur sécurité. Il faut faire attention pour que les enfants ne jouent pas avec ce dispositif.
• Une fois l’emballage ouvert, il faut vérifier si les éléments de l’ensemble ZWZ230 ZRD ne sont pas endommagés mécaniquement.
• Le montage doit être réalisé selon l’instruction du fabricant par une personne compétente.
• Avant de brancher l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut s’assurer que le courant d’alimentation est compatible avec le courant indiqué sur la 
plaque nominale.
• Les emballages en plastqiue doivent se trouver hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter des risques potentiels pour la sécurité.
• Les enfants ne peuvent pas jouer avec la télécommande de l’ensemble ZWZ230 ZRD, la télécommande doit se trouver hors de portée des 
enfants.
• L’ensemble ZWZ230 ZRD doit être utilisé selon sa destination pour laquelle il a été conçu. La société FAKRO n’est pas responsable des 
conséquences résultant d’une mauvaise utilisation de ce produit. 
• L’ensemble ZWZ230 ZRD a été conçu et adapté au montage sur les fenêtres de toit FAKRO.
• Le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD doit être réalisé selon l’instruction de montage joint au produit. 
• Toutes les actions liées au nettoyage, réglage et démontage des éléments électriques de l’ensemble ZWZ230 ZRD doivent être réalisées 
seulement après son débranchement du réseau d’alimentation 230V. 
• Les éléments électriques ne doivent pas être nettoyés avec des substances disolvantes ni au jet d’eau haute pression (il ne faut les immerger 
dans l’eau).
• Le service de la fenêtre doit être réalisé par le service autorisé par le fabricant.
• Les câbles éléctriques d’alimentation doivent posséder un diamètre adapté (3x1mm²). La longueur admissible du câble pour le diamètre 
indiqué ci – dessus est de 30 mb.
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SIGNALISATION DU TRAVAIL DU MOTEUR 

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

Raison 1: Le servomoteur a atteint sa position finale - il est sorti. 
Raison 2: Le courant consommé par le servomoteur est trop fort. En cas de 
problèmes avec la commande, il faut contacter le service FAKRO.

SIGNALISATION D’ÉTAT DU RÉSEAU Z-Wave 

L’accessoire est attribué au réseau Z-Wave. 

L’accessoire n’est pas attribué au réseau Z-Wave.

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD!

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

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

Pendant le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut faire tout particulièment attention aux recommendations suivantes: 
• Il faut respecter soigneusement les principes de sécurité. L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en servomoteur électrique. L’utilisation du 
servomoteur installé afin de commander la fenêtre peut provoquer le risque des blessures. Malgré l'interrupteur de surcharge dont le 
mécanisme du servomoteur est équipé, la puissance des forces agissant sur la fenêtre peut provoquer des blessures.  Pendant la fermeture 
l’ensemble ZWZ230 ZRD agit sur la fenêtre avec une force de 250N (environ 25kg)!
• Lorsque l’accessoire est facile d'accès, par exemple le bord inférieur de la fenêtre se trouve à la hauteur inférieure à 2,50m à partir du sol, il 
faut alors respecter les principes de sécurité afin d'éviter tout risque pour la santé.
• Le présent dispositif n’est pas destiné à l’usage par des personnes (y compris des enfants) à la mobilité réduite physique, psychique ou sans 
expérience de ce type de dispositifs sauf si cela aurait lieu sous la surveillance ou selon le mode d’emploi transmis par des personnes 
responsables de leur sécurité. Il faut faire attention pour que les enfants ne jouent pas avec ce dispositif.
• Une fois l’emballage ouvert, il faut vérifier si les éléments de l’ensemble ZWZ230 ZRD ne sont pas endommagés mécaniquement.
• Le montage doit être réalisé selon l’instruction du fabricant par une personne compétente.
• Avant de brancher l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut s’assurer que le courant d’alimentation est compatible avec le courant indiqué sur la 
plaque nominale.
• Les emballages en plastqiue doivent se trouver hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter des risques potentiels pour la sécurité.
• Les enfants ne peuvent pas jouer avec la télécommande de l’ensemble ZWZ230 ZRD, la télécommande doit se trouver hors de portée des 
enfants.
• L’ensemble ZWZ230 ZRD doit être utilisé selon sa destination pour laquelle il a été conçu. La société FAKRO n’est pas responsable des 
conséquences résultant d’une mauvaise utilisation de ce produit. 
• L’ensemble ZWZ230 ZRD a été conçu et adapté au montage sur les fenêtres de toit FAKRO.
• Le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD doit être réalisé selon l’instruction de montage joint au produit. 
• Toutes les actions liées au nettoyage, réglage et démontage des éléments électriques de l’ensemble ZWZ230 ZRD doivent être réalisées 
seulement après son débranchement du réseau d’alimentation 230V. 
• Les éléments électriques ne doivent pas être nettoyés avec des substances disolvantes ni au jet d’eau haute pression (il ne faut les immerger 
dans l’eau).
• Le service de la fenêtre doit être réalisé par le service autorisé par le fabricant.
• Les câbles éléctriques d’alimentation doivent posséder un diamètre adapté (3x1mm²). La longueur admissible du câble pour le diamètre 
indiqué ci – dessus est de 30 mb.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRINCIPE DE SÉCURITÉ

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

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNALISATION DU TRAVAIL DU MOTEUR 

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

Raison 1: Le servomoteur a atteint sa position finale - il est sorti. 
Raison 2: Le courant consommé par le servomoteur est trop fort. En cas de 
problèmes avec la commande, il faut contacter le service FAKRO.

SIGNALISATION D’ÉTAT DU RÉSEAU Z-Wave 

L’accessoire est attribué au réseau Z-Wave. 

L’accessoire n’est pas attribué au réseau Z-Wave.

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD!

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

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

Pendant le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut faire tout particulièment attention aux recommendations suivantes: 
• Il faut respecter soigneusement les principes de sécurité. L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en servomoteur électrique. L’utilisation du 
servomoteur installé afin de commander la fenêtre peut provoquer le risque des blessures. Malgré l'interrupteur de surcharge dont le 
mécanisme du servomoteur est équipé, la puissance des forces agissant sur la fenêtre peut provoquer des blessures.  Pendant la fermeture 
l’ensemble ZWZ230 ZRD agit sur la fenêtre avec une force de 250N (environ 25kg)!
• Lorsque l’accessoire est facile d'accès, par exemple le bord inférieur de la fenêtre se trouve à la hauteur inférieure à 2,50m à partir du sol, il 
faut alors respecter les principes de sécurité afin d'éviter tout risque pour la santé.
• Le présent dispositif n’est pas destiné à l’usage par des personnes (y compris des enfants) à la mobilité réduite physique, psychique ou sans 
expérience de ce type de dispositifs sauf si cela aurait lieu sous la surveillance ou selon le mode d’emploi transmis par des personnes 
responsables de leur sécurité. Il faut faire attention pour que les enfants ne jouent pas avec ce dispositif.
• Une fois l’emballage ouvert, il faut vérifier si les éléments de l’ensemble ZWZ230 ZRD ne sont pas endommagés mécaniquement.
• Le montage doit être réalisé selon l’instruction du fabricant par une personne compétente.
• Avant de brancher l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut s’assurer que le courant d’alimentation est compatible avec le courant indiqué sur la 
plaque nominale.
• Les emballages en plastqiue doivent se trouver hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter des risques potentiels pour la sécurité.
• Les enfants ne peuvent pas jouer avec la télécommande de l’ensemble ZWZ230 ZRD, la télécommande doit se trouver hors de portée des 
enfants.
• L’ensemble ZWZ230 ZRD doit être utilisé selon sa destination pour laquelle il a été conçu. La société FAKRO n’est pas responsable des 
conséquences résultant d’une mauvaise utilisation de ce produit. 
• L’ensemble ZWZ230 ZRD a été conçu et adapté au montage sur les fenêtres de toit FAKRO.
• Le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD doit être réalisé selon l’instruction de montage joint au produit. 
• Toutes les actions liées au nettoyage, réglage et démontage des éléments électriques de l’ensemble ZWZ230 ZRD doivent être réalisées 
seulement après son débranchement du réseau d’alimentation 230V. 
• Les éléments électriques ne doivent pas être nettoyés avec des substances disolvantes ni au jet d’eau haute pression (il ne faut les immerger 
dans l’eau).
• Le service de la fenêtre doit être réalisé par le service autorisé par le fabricant.
• Les câbles éléctriques d’alimentation doivent posséder un diamètre adapté (3x1mm²). La longueur admissible du câble pour le diamètre 
indiqué ci – dessus est de 30 mb.
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Przyczyna 2: prąd pobierany przez siłownik jest zbyt wysoki. W przypadku 
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Raison 1: Le servomoteur a atteint sa position finale - il est sorti. 
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problèmes avec la commande, il faut contacter le service FAKRO.
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250N (environ 25kg)!
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deszczu ZRD!

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  
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przeciążeniowy to występujące tu siły są na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. W trakcie zamykania zestaw 
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• Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
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Pendant le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut faire tout particulièment attention aux recommendations suivantes: 
• Il faut respecter soigneusement les principes de sécurité. L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en servomoteur électrique. L’utilisation du 
servomoteur installé afin de commander la fenêtre peut provoquer le risque des blessures. Malgré l'interrupteur de surcharge dont le 
mécanisme du servomoteur est équipé, la puissance des forces agissant sur la fenêtre peut provoquer des blessures.  Pendant la fermeture 
l’ensemble ZWZ230 ZRD agit sur la fenêtre avec une force de 250N (environ 25kg)!
• Lorsque l’accessoire est facile d'accès, par exemple le bord inférieur de la fenêtre se trouve à la hauteur inférieure à 2,50m à partir du sol, il 
faut alors respecter les principes de sécurité afin d'éviter tout risque pour la santé.
• Le présent dispositif n’est pas destiné à l’usage par des personnes (y compris des enfants) à la mobilité réduite physique, psychique ou sans 
expérience de ce type de dispositifs sauf si cela aurait lieu sous la surveillance ou selon le mode d’emploi transmis par des personnes 
responsables de leur sécurité. Il faut faire attention pour que les enfants ne jouent pas avec ce dispositif.
• Une fois l’emballage ouvert, il faut vérifier si les éléments de l’ensemble ZWZ230 ZRD ne sont pas endommagés mécaniquement.
• Le montage doit être réalisé selon l’instruction du fabricant par une personne compétente.
• Avant de brancher l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut s’assurer que le courant d’alimentation est compatible avec le courant indiqué sur la 
plaque nominale.
• Les emballages en plastqiue doivent se trouver hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter des risques potentiels pour la sécurité.
• Les enfants ne peuvent pas jouer avec la télécommande de l’ensemble ZWZ230 ZRD, la télécommande doit se trouver hors de portée des 
enfants.
• L’ensemble ZWZ230 ZRD doit être utilisé selon sa destination pour laquelle il a été conçu. La société FAKRO n’est pas responsable des 
conséquences résultant d’une mauvaise utilisation de ce produit. 
• L’ensemble ZWZ230 ZRD a été conçu et adapté au montage sur les fenêtres de toit FAKRO.
• Le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD doit être réalisé selon l’instruction de montage joint au produit. 
• Toutes les actions liées au nettoyage, réglage et démontage des éléments électriques de l’ensemble ZWZ230 ZRD doivent être réalisées 
seulement après son débranchement du réseau d’alimentation 230V. 
• Les éléments électriques ne doivent pas être nettoyés avec des substances disolvantes ni au jet d’eau haute pression (il ne faut les immerger 
dans l’eau).
• Le service de la fenêtre doit être réalisé par le service autorisé par le fabricant.
• Les câbles éléctriques d’alimentation doivent posséder un diamètre adapté (3x1mm²). La longueur admissible du câble pour le diamètre 
indiqué ci – dessus est de 30 mb.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRINCIPE DE SÉCURITÉ

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

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNALISATION DU TRAVAIL DU MOTEUR 

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

Raison 1: Le servomoteur a atteint sa position finale - il est sorti. 
Raison 2: Le courant consommé par le servomoteur est trop fort. En cas de 
problèmes avec la commande, il faut contacter le service FAKRO.

SIGNALISATION D’ÉTAT DU RÉSEAU Z-Wave 

L’accessoire est attribué au réseau Z-Wave. 

L’accessoire n’est pas attribué au réseau Z-Wave.

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD!

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

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

Pendant le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut faire tout particulièment attention aux recommendations suivantes: 
• Il faut respecter soigneusement les principes de sécurité. L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en servomoteur électrique. L’utilisation du 
servomoteur installé afin de commander la fenêtre peut provoquer le risque des blessures. Malgré l'interrupteur de surcharge dont le 
mécanisme du servomoteur est équipé, la puissance des forces agissant sur la fenêtre peut provoquer des blessures.  Pendant la fermeture 
l’ensemble ZWZ230 ZRD agit sur la fenêtre avec une force de 250N (environ 25kg)!
• Lorsque l’accessoire est facile d'accès, par exemple le bord inférieur de la fenêtre se trouve à la hauteur inférieure à 2,50m à partir du sol, il 
faut alors respecter les principes de sécurité afin d'éviter tout risque pour la santé.
• Le présent dispositif n’est pas destiné à l’usage par des personnes (y compris des enfants) à la mobilité réduite physique, psychique ou sans 
expérience de ce type de dispositifs sauf si cela aurait lieu sous la surveillance ou selon le mode d’emploi transmis par des personnes 
responsables de leur sécurité. Il faut faire attention pour que les enfants ne jouent pas avec ce dispositif.
• Une fois l’emballage ouvert, il faut vérifier si les éléments de l’ensemble ZWZ230 ZRD ne sont pas endommagés mécaniquement.
• Le montage doit être réalisé selon l’instruction du fabricant par une personne compétente.
• Avant de brancher l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut s’assurer que le courant d’alimentation est compatible avec le courant indiqué sur la 
plaque nominale.
• Les emballages en plastqiue doivent se trouver hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter des risques potentiels pour la sécurité.
• Les enfants ne peuvent pas jouer avec la télécommande de l’ensemble ZWZ230 ZRD, la télécommande doit se trouver hors de portée des 
enfants.
• L’ensemble ZWZ230 ZRD doit être utilisé selon sa destination pour laquelle il a été conçu. La société FAKRO n’est pas responsable des 
conséquences résultant d’une mauvaise utilisation de ce produit. 
• L’ensemble ZWZ230 ZRD a été conçu et adapté au montage sur les fenêtres de toit FAKRO.
• Le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD doit être réalisé selon l’instruction de montage joint au produit. 
• Toutes les actions liées au nettoyage, réglage et démontage des éléments électriques de l’ensemble ZWZ230 ZRD doivent être réalisées 
seulement après son débranchement du réseau d’alimentation 230V. 
• Les éléments électriques ne doivent pas être nettoyés avec des substances disolvantes ni au jet d’eau haute pression (il ne faut les immerger 
dans l’eau).
• Le service de la fenêtre doit être réalisé par le service autorisé par le fabricant.
• Les câbles éléctriques d’alimentation doivent posséder un diamètre adapté (3x1mm²). La longueur admissible du câble pour le diamètre 
indiqué ci – dessus est de 30 mb.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRINCIPE DE SÉCURITÉ

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

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNALISATION DU TRAVAIL DU MOTEUR 

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

Raison 1: Le servomoteur a atteint sa position finale - il est sorti. 
Raison 2: Le courant consommé par le servomoteur est trop fort. En cas de 
problèmes avec la commande, il faut contacter le service FAKRO.

SIGNALISATION D’ÉTAT DU RÉSEAU Z-Wave 

L’accessoire est attribué au réseau Z-Wave. 

L’accessoire n’est pas attribué au réseau Z-Wave.

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

ATTENTION! Risque d'écrasement. Pendant l'éjection de la chaîne, le servomoteur agit sur la fenêtre avec une force de 
250N (environ 25kg)!

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika 
deszczu ZRD!

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

ATTENTION! La fenêtre peut se refermer toute seule (sans avertissement) lorsqu'elle reçoit un signal du détecteur de 
pluie ZRD!  

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

Pendant le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut faire tout particulièment attention aux recommendations suivantes: 
• Il faut respecter soigneusement les principes de sécurité. L’ensemble ZWZ230 ZRD est équipé en servomoteur électrique. L’utilisation du 
servomoteur installé afin de commander la fenêtre peut provoquer le risque des blessures. Malgré l'interrupteur de surcharge dont le 
mécanisme du servomoteur est équipé, la puissance des forces agissant sur la fenêtre peut provoquer des blessures.  Pendant la fermeture 
l’ensemble ZWZ230 ZRD agit sur la fenêtre avec une force de 250N (environ 25kg)!
• Lorsque l’accessoire est facile d'accès, par exemple le bord inférieur de la fenêtre se trouve à la hauteur inférieure à 2,50m à partir du sol, il 
faut alors respecter les principes de sécurité afin d'éviter tout risque pour la santé.
• Le présent dispositif n’est pas destiné à l’usage par des personnes (y compris des enfants) à la mobilité réduite physique, psychique ou sans 
expérience de ce type de dispositifs sauf si cela aurait lieu sous la surveillance ou selon le mode d’emploi transmis par des personnes 
responsables de leur sécurité. Il faut faire attention pour que les enfants ne jouent pas avec ce dispositif.
• Une fois l’emballage ouvert, il faut vérifier si les éléments de l’ensemble ZWZ230 ZRD ne sont pas endommagés mécaniquement.
• Le montage doit être réalisé selon l’instruction du fabricant par une personne compétente.
• Avant de brancher l’ensemble ZWZ230 ZRD il faut s’assurer que le courant d’alimentation est compatible avec le courant indiqué sur la 
plaque nominale.
• Les emballages en plastqiue doivent se trouver hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter des risques potentiels pour la sécurité.
• Les enfants ne peuvent pas jouer avec la télécommande de l’ensemble ZWZ230 ZRD, la télécommande doit se trouver hors de portée des 
enfants.
• L’ensemble ZWZ230 ZRD doit être utilisé selon sa destination pour laquelle il a été conçu. La société FAKRO n’est pas responsable des 
conséquences résultant d’une mauvaise utilisation de ce produit. 
• L’ensemble ZWZ230 ZRD a été conçu et adapté au montage sur les fenêtres de toit FAKRO.
• Le montage de l’ensemble ZWZ230 ZRD doit être réalisé selon l’instruction de montage joint au produit. 
• Toutes les actions liées au nettoyage, réglage et démontage des éléments électriques de l’ensemble ZWZ230 ZRD doivent être réalisées 
seulement après son débranchement du réseau d’alimentation 230V. 
• Les éléments électriques ne doivent pas être nettoyés avec des substances disolvantes ni au jet d’eau haute pression (il ne faut les immerger 
dans l’eau).
• Le service de la fenêtre doit être réalisé par le service autorisé par le fabricant.
• Les câbles éléctriques d’alimentation doivent posséder un diamètre adapté (3x1mm²). La longueur admissible du câble pour le diamètre 
indiqué ci – dessus est de 30 mb.
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA SCHÉMAT DU BRANCHEMENT 
Zestaw należy podłączyć do sieci, zgodnie z poniższym schematem.

(brązowy)

(niebieski) (blue) 

(żółto-zielony)

Schemat podłączenia

SZYBKI START DEMARRAGE RAPIDE

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

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU SERVOMOTEUR 

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

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Brancher l’ensemble au réseau selon le schémat suivant.

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

1. Détecteur de pluie 
2. Servomoteur à chaîne  
3. Source de courant hermétique 
4. Télécommande pour commander à distance 

(marron) 

(jaune - vert) 

Schémat de branchement 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD installé et branché au réseau d’alimentation peut être toute de suite utlisé à commander. Si l’ensemble ne répond 
pas à la commande à l’aide d’une télécommande, il faut:
- redémmarer la télécommande,
- supprimer l’ensemble ZWZ230 ZRD du réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au groupe choisi.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

TOUS BRANCHÉS / TOUS ÉTEINTS – brancher les fonctions permet de commander tous les accessoires en même temps. 
TRANSMISSION CHIFFRÉE – le servomoteur attribué au réseau dans ce mode, peut être commandé seulement par les télécommandes 
équipées en cette fonction. Cette fonction est pratique lorsque un accessoire donnée doit être commandé uniquement par des personnes y 
autorisées.
CONNECTION DES ACCESSOIRES – cette fonction permet de programmer les accessoires dans un seul réseau Z-Wave, pour que un de 
ces accessoires puisse activer les autres. Par ex. une fenêtre équipée en détecteur de pluie peut envoyer le signal aux autres fenêtres en cas 
des intempéries.

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA SCHÉMAT DU BRANCHEMENT 
Zestaw należy podłączyć do sieci, zgodnie z poniższym schematem.
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(niebieski) (blue) 

(żółto-zielony)

Schemat podłączenia

SZYBKI START DEMARRAGE RAPIDE

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

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU SERVOMOTEUR 

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

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Brancher l’ensemble au réseau selon le schémat suivant.

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

1. Détecteur de pluie 
2. Servomoteur à chaîne  
3. Source de courant hermétique 
4. Télécommande pour commander à distance 

(marron) 

(jaune - vert) 

Schémat de branchement 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD installé et branché au réseau d’alimentation peut être toute de suite utlisé à commander. Si l’ensemble ne répond 
pas à la commande à l’aide d’une télécommande, il faut:
- redémmarer la télécommande,
- supprimer l’ensemble ZWZ230 ZRD du réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au groupe choisi.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

TOUS BRANCHÉS / TOUS ÉTEINTS – brancher les fonctions permet de commander tous les accessoires en même temps. 
TRANSMISSION CHIFFRÉE – le servomoteur attribué au réseau dans ce mode, peut être commandé seulement par les télécommandes 
équipées en cette fonction. Cette fonction est pratique lorsque un accessoire donnée doit être commandé uniquement par des personnes y 
autorisées.
CONNECTION DES ACCESSOIRES – cette fonction permet de programmer les accessoires dans un seul réseau Z-Wave, pour que un de 
ces accessoires puisse activer les autres. Par ex. une fenêtre équipée en détecteur de pluie peut envoyer le signal aux autres fenêtres en cas 
des intempéries.

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU SERVOMOTEUR 

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

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Brancher l’ensemble au réseau selon le schémat suivant.

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

1. Détecteur de pluie 
2. Servomoteur à chaîne  
3. Source de courant hermétique 
4. Télécommande pour commander à distance 

(marron) 

(jaune - vert) 

Schémat de branchement 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD installé et branché au réseau d’alimentation peut être toute de suite utlisé à commander. Si l’ensemble ne répond 
pas à la commande à l’aide d’une télécommande, il faut:
- redémmarer la télécommande,
- supprimer l’ensemble ZWZ230 ZRD du réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au groupe choisi.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

TOUS BRANCHÉS / TOUS ÉTEINTS – brancher les fonctions permet de commander tous les accessoires en même temps. 
TRANSMISSION CHIFFRÉE – le servomoteur attribué au réseau dans ce mode, peut être commandé seulement par les télécommandes 
équipées en cette fonction. Cette fonction est pratique lorsque un accessoire donnée doit être commandé uniquement par des personnes y 
autorisées.
CONNECTION DES ACCESSOIRES – cette fonction permet de programmer les accessoires dans un seul réseau Z-Wave, pour que un de 
ces accessoires puisse activer les autres. Par ex. une fenêtre équipée en détecteur de pluie peut envoyer le signal aux autres fenêtres en cas 
des intempéries.

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU SERVOMOTEUR 

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

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Brancher l’ensemble au réseau selon le schémat suivant.

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

1. Détecteur de pluie 
2. Servomoteur à chaîne  
3. Source de courant hermétique 
4. Télécommande pour commander à distance 

(marron) 

(jaune - vert) 

Schémat de branchement 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD installé et branché au réseau d’alimentation peut être toute de suite utlisé à commander. Si l’ensemble ne répond 
pas à la commande à l’aide d’une télécommande, il faut:
- redémmarer la télécommande,
- supprimer l’ensemble ZWZ230 ZRD du réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au groupe choisi.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

TOUS BRANCHÉS / TOUS ÉTEINTS – brancher les fonctions permet de commander tous les accessoires en même temps. 
TRANSMISSION CHIFFRÉE – le servomoteur attribué au réseau dans ce mode, peut être commandé seulement par les télécommandes 
équipées en cette fonction. Cette fonction est pratique lorsque un accessoire donnée doit être commandé uniquement par des personnes y 
autorisées.
CONNECTION DES ACCESSOIRES – cette fonction permet de programmer les accessoires dans un seul réseau Z-Wave, pour que un de 
ces accessoires puisse activer les autres. Par ex. une fenêtre équipée en détecteur de pluie peut envoyer le signal aux autres fenêtres en cas 
des intempéries.

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU SERVOMOTEUR 

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

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Brancher l’ensemble au réseau selon le schémat suivant.

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

1. Détecteur de pluie 
2. Servomoteur à chaîne  
3. Source de courant hermétique 
4. Télécommande pour commander à distance 

(marron) 

(jaune - vert) 

Schémat de branchement 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD installé et branché au réseau d’alimentation peut être toute de suite utlisé à commander. Si l’ensemble ne répond 
pas à la commande à l’aide d’une télécommande, il faut:
- redémmarer la télécommande,
- supprimer l’ensemble ZWZ230 ZRD du réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au groupe choisi.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

TOUS BRANCHÉS / TOUS ÉTEINTS – brancher les fonctions permet de commander tous les accessoires en même temps. 
TRANSMISSION CHIFFRÉE – le servomoteur attribué au réseau dans ce mode, peut être commandé seulement par les télécommandes 
équipées en cette fonction. Cette fonction est pratique lorsque un accessoire donnée doit être commandé uniquement par des personnes y 
autorisées.
CONNECTION DES ACCESSOIRES – cette fonction permet de programmer les accessoires dans un seul réseau Z-Wave, pour que un de 
ces accessoires puisse activer les autres. Par ex. une fenêtre équipée en détecteur de pluie peut envoyer le signal aux autres fenêtres en cas 
des intempéries.

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU SERVOMOTEUR 

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

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Brancher l’ensemble au réseau selon le schémat suivant.

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

1. Détecteur de pluie 
2. Servomoteur à chaîne  
3. Source de courant hermétique 
4. Télécommande pour commander à distance 

(marron) 

(jaune - vert) 

Schémat de branchement 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD installé et branché au réseau d’alimentation peut être toute de suite utlisé à commander. Si l’ensemble ne répond 
pas à la commande à l’aide d’une télécommande, il faut:
- redémmarer la télécommande,
- supprimer l’ensemble ZWZ230 ZRD du réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au groupe choisi.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

TOUS BRANCHÉS / TOUS ÉTEINTS – brancher les fonctions permet de commander tous les accessoires en même temps. 
TRANSMISSION CHIFFRÉE – le servomoteur attribué au réseau dans ce mode, peut être commandé seulement par les télécommandes 
équipées en cette fonction. Cette fonction est pratique lorsque un accessoire donnée doit être commandé uniquement par des personnes y 
autorisées.
CONNECTION DES ACCESSOIRES – cette fonction permet de programmer les accessoires dans un seul réseau Z-Wave, pour que un de 
ces accessoires puisse activer les autres. Par ex. une fenêtre équipée en détecteur de pluie peut envoyer le signal aux autres fenêtres en cas 
des intempéries.

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU SERVOMOTEUR 

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

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Brancher l’ensemble au réseau selon le schémat suivant.

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

1. Détecteur de pluie 
2. Servomoteur à chaîne  
3. Source de courant hermétique 
4. Télécommande pour commander à distance 

(marron) 

(jaune - vert) 

Schémat de branchement 

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

L’ensemble ZWZ230 ZRD installé et branché au réseau d’alimentation peut être toute de suite utlisé à commander. Si l’ensemble ne répond 
pas à la commande à l’aide d’une télécommande, il faut:
- redémmarer la télécommande,
- supprimer l’ensemble ZWZ230 ZRD du réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au groupe choisi.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

TOUS BRANCHÉS / TOUS ÉTEINTS – brancher les fonctions permet de commander tous les accessoires en même temps. 
TRANSMISSION CHIFFRÉE – le servomoteur attribué au réseau dans ce mode, peut être commandé seulement par les télécommandes 
équipées en cette fonction. Cette fonction est pratique lorsque un accessoire donnée doit être commandé uniquement par des personnes y 
autorisées.
CONNECTION DES ACCESSOIRES – cette fonction permet de programmer les accessoires dans un seul réseau Z-Wave, pour que un de 
ces accessoires puisse activer les autres. Par ex. une fenêtre équipée en détecteur de pluie peut envoyer le signal aux autres fenêtres en cas 
des intempéries.

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  
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Po zamontowaniu zestawu ZWZ230 ZRD i podłączeniu go do sieci zasilającej, możemy od razu nim sterować. Jeżeli zestaw automatyki nie 
reaguje na sterowanie przy pomocy pilota należy:
- zresetować pilot,
- usunąć zestaw ZWZ230 ZRD z sieci Z-Wave,
- dodać zestaw ZWZ230 ZRD do sieci Z-Wave,
- dodać zestaw ZWZ230 ZRD do wybranej grupy.

L’ensemble ZWZ230 ZRD installé et branché au réseau d’alimentation peut être toute de suite utlisé à commander. Si l’ensemble ne répond 
pas à la commande à l’aide d’une télécommande, il faut:
- redémmarer la télécommande,
- supprimer l’ensemble ZWZ230 ZRD du réseau Z-Wave,
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sterowane uruchamiało inne urządzenie. Np. okno, posiadające czujnik deszczu, może wysłać sygnał zamknięcia do innych okien po 
wykryciu opadów.

TOUS BRANCHÉS / TOUS ÉTEINTS – brancher les fonctions permet de commander tous les accessoires en même temps. 
TRANSMISSION CHIFFRÉE – le servomoteur attribué au réseau dans ce mode, peut être commandé seulement par les télécommandes 
équipées en cette fonction. Cette fonction est pratique lorsque un accessoire donnée doit être commandé uniquement par des personnes y 
autorisées.
CONNECTION DES ACCESSOIRES – cette fonction permet de programmer les accessoires dans un seul réseau Z-Wave, pour que un de 
ces accessoires puisse activer les autres. Par ex. une fenêtre équipée en détecteur de pluie peut envoyer le signal aux autres fenêtres en cas 
des intempéries.

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  
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Po zamontowaniu zestawu ZWZ230 ZRD i podłączeniu go do sieci zasilającej, możemy od razu nim sterować. Jeżeli zestaw automatyki nie 
reaguje na sterowanie przy pomocy pilota należy:
- zresetować pilot,
- usunąć zestaw ZWZ230 ZRD z sieci Z-Wave,
- dodać zestaw ZWZ230 ZRD do sieci Z-Wave,
- dodać zestaw ZWZ230 ZRD do wybranej grupy.

L’ensemble ZWZ230 ZRD installé et branché au réseau d’alimentation peut être toute de suite utlisé à commander. Si l’ensemble ne répond 
pas à la commande à l’aide d’une télécommande, il faut:
- redémmarer la télécommande,
- supprimer l’ensemble ZWZ230 ZRD du réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au réseau Z-Wave,
- attribuer l’ensemble ZWZ230 ZRD au groupe choisi.

*Attention! L’information sur la programmation se trouve dans la notice de la télécommande. 

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

TOUS BRANCHÉS / TOUS ÉTEINTS – brancher les fonctions permet de commander tous les accessoires en même temps. 
TRANSMISSION CHIFFRÉE – le servomoteur attribué au réseau dans ce mode, peut être commandé seulement par les télécommandes 
équipées en cette fonction. Cette fonction est pratique lorsque un accessoire donnée doit être commandé uniquement par des personnes y 
autorisées.
CONNECTION DES ACCESSOIRES – cette fonction permet de programmer les accessoires dans un seul réseau Z-Wave, pour que un de 
ces accessoires puisse activer les autres. Par ex. une fenêtre équipée en détecteur de pluie peut envoyer le signal aux autres fenêtres en cas 
des intempéries.

*Attention! L’information sur la definition des fonctions supplémentaires se trouve dans la notice de la télécommande.  
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reaguje na sterowanie przy pomocy pilota należy:
- zresetować pilot,
- usunąć zestaw ZWZ230 ZRD z sieci Z-Wave,
- dodać zestaw ZWZ230 ZRD do sieci Z-Wave,
- dodać zestaw ZWZ230 ZRD do wybranej grupy.

L’ensemble ZWZ230 ZRD installé et branché au réseau d’alimentation peut être toute de suite utlisé à commander. Si l’ensemble ne répond 
pas à la commande à l’aide d’une télécommande, il faut:
- redémmarer la télécommande,
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jednocześnie.
SZYFROWANA TRANSMISJA - Siłownik dodany do sieci w tym trybie, może być sterowany tylko przez piloty posiadające tę funkcję. 
Funkcja przydatna, jeżeli dane urządzenie ma być sterowane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
POWIĄZANIE URZĄDZEŃ  - Funkcja ta pozwala na taką konfigurację urządzeń będących w jednej sieci Z-Wave, aby urządzenie 
sterowane uruchamiało inne urządzenie. Np. okno, posiadające czujnik deszczu, może wysłać sygnał zamknięcia do innych okien po 
wykryciu opadów.

TOUS BRANCHÉS / TOUS ÉTEINTS – brancher les fonctions permet de commander tous les accessoires en même temps. 
TRANSMISSION CHIFFRÉE – le servomoteur attribué au réseau dans ce mode, peut être commandé seulement par les télécommandes 
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