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ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

1

PL

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZWS12 ZWS12
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 3

SCHEMAT PODŁĄCZENIA 3 3

STEROWANIE MANUALNE 4 4

PROGRAMOWANIE 4 4

KALIBRACJA 4 4

KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃ Z-WAVE 5 5

INFORMACJE ZAAWANSOWANE 5 5

GWARANCJA 7 7

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 814

NL

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 
DO OKIEN DACHOWYCH FAKRO

ELEKTRISCHE KETTINGMOTOR 
VOOR DAKRAMEN VAN FAKRO

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AANSLUITSCHEMA

HANDMATIGE BEDIENING

PROGRAMMEREN

IJKEN

COMPATIBILITEIT VAN Z-WAVE APPARATEN

EXTRA INFORMATIE

GARANTIE
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OPIS SIŁOWNIKA

PARAMETRY TECHNICZNE 

BUDOWA SIŁOWNIKA
① - Siłownik ①  
② - Łańcuch ②  
③ - Uchwyt łańcucha ③  
④ - Przycisk programowania ④  
⑤ - Przycisk sterowania ⑤  
⑥ - Kabel zasilający ⑥  

OPIS SYGNALIZACJI

CZERWONY PRZYCISK – Programowanie

CZARNY PRZYCISK – Sterowanie manualne

Diody programowania i sterowania umieszczone są wewnątrz obudowy i nie są one bezpośrednio widoczne.

Diody programowania i sterowania umieszczone są wewnątrz obudowy i nie są one bezpośrednio widoczne. De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.

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.

Bedankt voor uw aankoop van dit FAKRO product. Wij hopen dat het voldoet aan uw verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat u dit product 
op de juiste manier gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.

BESCHRIJVING KETTINGMOTOR
Siłownik ZWS12 przystosowany jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien dachowych Fakro. Siłownik wyposażony jest 
w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej Z-Wave.

De kettingmotor ZWS12 is geschikt voor het elektrisch openen en sluiten van dakramen van FAKRO. De kettingmotor is uitgerust met een 
draadloze tweerichtings Z-Wave besturingsmodule.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

Temperatura pracy:
–10 do +65oC
Wymiary:
260/47/32 mm
Kabel zasilający:
2x0,75mm2

Włącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy 
zamykaniu, kontaktowy przy 
otwieraniu

Ograniczenie prądowe:
tak
Podwójna izolacja 
elektryczna:
tak
Prędkość wysuwu łańcucha:
4,25mm/s
Siła wypychania łańcucha:
250N
Siła zamykania:
250N

Wysuw łańcucha:
240mm
Napięcie zasilania:
15V DC
Moc znamionowa:
12W
Prąd czuwania:
0,03A
Klasa ochronności:
IP30

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

Werkingstemperatuur:
-10 tot +65oC
Afmetingen:
260/47/32 mm
Voedingskabel:
2x0,75mm2

Eindschakelaar:
overbelasting bij sluiting, 
contact bij opening 

Stroombeperking:
ja
Dubbele elektrische isolatie:
ja
Uitschuifsnelheid van de 
ketting:
4,25 mm/s
Duwkracht ketting:
250 N
Sluitkracht:
250 N

Kettinguitvoer:
240 mm
Voedingsspanning:
15 V DC
Nominaal vermogen:
12 W
Verbruik in waakstand:
0,03 A
Beschermingsklasse:
IP30

Radioprotocol: 
Z-Wave
Bereik: 
tot 20 m binnen het gebouw
Radiofrequentie:
EU - 868,4 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)

OPBOUW KETTINGMOTOR
- Kettingmotor
- Ketting
- Kettinghouder
- Programmeerknop 
- Besturingsknop
- Voedingskabel

BESCHRIJVING SIGNALEN 

RODE KNOP – Programmeren

ZWARTE KNOP – Handmatige besturing

Urządzenie jest przypisane do 
sieci Z-Wave. Dioda 
programowania nie świeci.

Urządzenie nie jest przypisane do 
sieci Z-Wave. Dioda 
programowania świeci.

Sygnalizacja przeciążenia / 
domykania okna. Dioda 
sterowania miga trzy razy.

Sygnalizacja osiągnięcia pozycji 
krańcowej siłownika / otwarcia 
okna. Dioda sterowania miga 
jeden raz.

Het apparaat is toegewezen aan 
het Z-Wave netwerk. De 
programmeerdiode brandt niet. 

Het apparaat is niet toegewezen 
aan het Z-Wave netwerk. De 
programmeerdiode brandt. 

Signalering van 
overbelasting/sluiten van het raam. 
De besturingsdiode knippert 
driemaal.

Signalering bereiken eindpositie 
van de kettingmotor/openen raam. 
De besturingsdiode knippert 
eenmaal.

De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.
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Het apparaat is niet toegewezen 
aan het Z-Wave netwerk. De 
programmeerdiode brandt. 

Signalering van 
overbelasting/sluiten van het raam. 
De besturingsdiode knippert 
driemaal.

Signalering bereiken eindpositie 
van de kettingmotor/openen raam. 
De besturingsdiode knippert 
eenmaal.

De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.
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OPIS SIŁOWNIKA

PARAMETRY TECHNICZNE 

BUDOWA SIŁOWNIKA
① - Siłownik ①  
② - Łańcuch ②  
③ - Uchwyt łańcucha ③  
④ - Przycisk programowania ④  
⑤ - Przycisk sterowania ⑤  
⑥ - Kabel zasilający ⑥  

OPIS SYGNALIZACJI

CZERWONY PRZYCISK – Programowanie

CZARNY PRZYCISK – Sterowanie manualne

Diody programowania i sterowania umieszczone są wewnątrz obudowy i nie są one bezpośrednio widoczne.

Diody programowania i sterowania umieszczone są wewnątrz obudowy i nie są one bezpośrednio widoczne. De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.

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.

Bedankt voor uw aankoop van dit FAKRO product. Wij hopen dat het voldoet aan uw verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat u dit product 
op de juiste manier gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.

BESCHRIJVING KETTINGMOTOR
Siłownik ZWS12 przystosowany jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien dachowych Fakro. Siłownik wyposażony jest 
w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej Z-Wave.

De kettingmotor ZWS12 is geschikt voor het elektrisch openen en sluiten van dakramen van FAKRO. De kettingmotor is uitgerust met een 
draadloze tweerichtings Z-Wave besturingsmodule.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

Temperatura pracy:
–10 do +65oC
Wymiary:
260/47/32 mm
Kabel zasilający:
2x0,75mm2

Włącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy 
zamykaniu, kontaktowy przy 
otwieraniu

Ograniczenie prądowe:
tak
Podwójna izolacja 
elektryczna:
tak
Prędkość wysuwu łańcucha:
4,25mm/s
Siła wypychania łańcucha:
250N
Siła zamykania:
250N

Wysuw łańcucha:
240mm
Napięcie zasilania:
15V DC
Moc znamionowa:
12W
Prąd czuwania:
0,03A
Klasa ochronności:
IP30

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

Werkingstemperatuur:
-10 tot +65oC
Afmetingen:
260/47/32 mm
Voedingskabel:
2x0,75mm2

Eindschakelaar:
overbelasting bij sluiting, 
contact bij opening 

Stroombeperking:
ja
Dubbele elektrische isolatie:
ja
Uitschuifsnelheid van de 
ketting:
4,25 mm/s
Duwkracht ketting:
250 N
Sluitkracht:
250 N

Kettinguitvoer:
240 mm
Voedingsspanning:
15 V DC
Nominaal vermogen:
12 W
Verbruik in waakstand:
0,03 A
Beschermingsklasse:
IP30

Radioprotocol: 
Z-Wave
Bereik: 
tot 20 m binnen het gebouw
Radiofrequentie:
EU - 868,4 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)

OPBOUW KETTINGMOTOR
- Kettingmotor
- Ketting
- Kettinghouder
- Programmeerknop 
- Besturingsknop
- Voedingskabel

BESCHRIJVING SIGNALEN 

RODE KNOP – Programmeren

ZWARTE KNOP – Handmatige besturing

Urządzenie jest przypisane do 
sieci Z-Wave. Dioda 
programowania nie świeci.

Urządzenie nie jest przypisane do 
sieci Z-Wave. Dioda 
programowania świeci.

Sygnalizacja przeciążenia / 
domykania okna. Dioda 
sterowania miga trzy razy.

Sygnalizacja osiągnięcia pozycji 
krańcowej siłownika / otwarcia 
okna. Dioda sterowania miga 
jeden raz.

Het apparaat is toegewezen aan 
het Z-Wave netwerk. De 
programmeerdiode brandt niet. 

Het apparaat is niet toegewezen 
aan het Z-Wave netwerk. De 
programmeerdiode brandt. 

Signalering van 
overbelasting/sluiten van het raam. 
De besturingsdiode knippert 
driemaal.

Signalering bereiken eindpositie 
van de kettingmotor/openen raam. 
De besturingsdiode knippert 
eenmaal.

De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.
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van de kettingmotor/openen raam. 
De besturingsdiode knippert 
eenmaal.

De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.
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Signalering bereiken eindpositie 
van de kettingmotor/openen raam. 
De besturingsdiode knippert 
eenmaal.

De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.
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OPIS SIŁOWNIKA

PARAMETRY TECHNICZNE 

BUDOWA SIŁOWNIKA
① - Siłownik ①  
② - Łańcuch ②  
③ - Uchwyt łańcucha ③  
④ - Przycisk programowania ④  
⑤ - Przycisk sterowania ⑤  
⑥ - Kabel zasilający ⑥  

OPIS SYGNALIZACJI

CZERWONY PRZYCISK – Programowanie

CZARNY PRZYCISK – Sterowanie manualne

Diody programowania i sterowania umieszczone są wewnątrz obudowy i nie są one bezpośrednio widoczne.

Diody programowania i sterowania umieszczone są wewnątrz obudowy i nie są one bezpośrednio widoczne. De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.

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.

Bedankt voor uw aankoop van dit FAKRO product. Wij hopen dat het voldoet aan uw verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat u dit product 
op de juiste manier gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.

BESCHRIJVING KETTINGMOTOR
Siłownik ZWS12 przystosowany jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien dachowych Fakro. Siłownik wyposażony jest 
w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej Z-Wave.

De kettingmotor ZWS12 is geschikt voor het elektrisch openen en sluiten van dakramen van FAKRO. De kettingmotor is uitgerust met een 
draadloze tweerichtings Z-Wave besturingsmodule.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

Temperatura pracy:
–10 do +65oC
Wymiary:
260/47/32 mm
Kabel zasilający:
2x0,75mm2

Włącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy 
zamykaniu, kontaktowy przy 
otwieraniu

Ograniczenie prądowe:
tak
Podwójna izolacja 
elektryczna:
tak
Prędkość wysuwu łańcucha:
4,25mm/s
Siła wypychania łańcucha:
250N
Siła zamykania:
250N

Wysuw łańcucha:
240mm
Napięcie zasilania:
15V DC
Moc znamionowa:
12W
Prąd czuwania:
0,03A
Klasa ochronności:
IP30

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

Werkingstemperatuur:
-10 tot +65oC
Afmetingen:
260/47/32 mm
Voedingskabel:
2x0,75mm2

Eindschakelaar:
overbelasting bij sluiting, 
contact bij opening 

Stroombeperking:
ja
Dubbele elektrische isolatie:
ja
Uitschuifsnelheid van de 
ketting:
4,25 mm/s
Duwkracht ketting:
250 N
Sluitkracht:
250 N

Kettinguitvoer:
240 mm
Voedingsspanning:
15 V DC
Nominaal vermogen:
12 W
Verbruik in waakstand:
0,03 A
Beschermingsklasse:
IP30

Radioprotocol: 
Z-Wave
Bereik: 
tot 20 m binnen het gebouw
Radiofrequentie:
EU - 868,4 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)

OPBOUW KETTINGMOTOR
- Kettingmotor
- Ketting
- Kettinghouder
- Programmeerknop 
- Besturingsknop
- Voedingskabel

BESCHRIJVING SIGNALEN 

RODE KNOP – Programmeren

ZWARTE KNOP – Handmatige besturing

Urządzenie jest przypisane do 
sieci Z-Wave. Dioda 
programowania nie świeci.

Urządzenie nie jest przypisane do 
sieci Z-Wave. Dioda 
programowania świeci.

Sygnalizacja przeciążenia / 
domykania okna. Dioda 
sterowania miga trzy razy.

Sygnalizacja osiągnięcia pozycji 
krańcowej siłownika / otwarcia 
okna. Dioda sterowania miga 
jeden raz.

Het apparaat is toegewezen aan 
het Z-Wave netwerk. De 
programmeerdiode brandt niet. 

Het apparaat is niet toegewezen 
aan het Z-Wave netwerk. De 
programmeerdiode brandt. 

Signalering van 
overbelasting/sluiten van het raam. 
De besturingsdiode knippert 
driemaal.

Signalering bereiken eindpositie 
van de kettingmotor/openen raam. 
De besturingsdiode knippert 
eenmaal.

De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.
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OPIS SIŁOWNIKA

PARAMETRY TECHNICZNE 

BUDOWA SIŁOWNIKA
① - Siłownik ①  
② - Łańcuch ②  
③ - Uchwyt łańcucha ③  
④ - Przycisk programowania ④  
⑤ - Przycisk sterowania ⑤  
⑥ - Kabel zasilający ⑥  

OPIS SYGNALIZACJI

CZERWONY PRZYCISK – Programowanie

CZARNY PRZYCISK – Sterowanie manualne

Diody programowania i sterowania umieszczone są wewnątrz obudowy i nie są one bezpośrednio widoczne.

Diody programowania i sterowania umieszczone są wewnątrz obudowy i nie są one bezpośrednio widoczne. De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.

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.

Bedankt voor uw aankoop van dit FAKRO product. Wij hopen dat het voldoet aan uw verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat u dit product 
op de juiste manier gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.

BESCHRIJVING KETTINGMOTOR
Siłownik ZWS12 przystosowany jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien dachowych Fakro. Siłownik wyposażony jest 
w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej Z-Wave.

De kettingmotor ZWS12 is geschikt voor het elektrisch openen en sluiten van dakramen van FAKRO. De kettingmotor is uitgerust met een 
draadloze tweerichtings Z-Wave besturingsmodule.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

Temperatura pracy:
–10 do +65oC
Wymiary:
260/47/32 mm
Kabel zasilający:
2x0,75mm2

Włącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy 
zamykaniu, kontaktowy przy 
otwieraniu

Ograniczenie prądowe:
tak
Podwójna izolacja 
elektryczna:
tak
Prędkość wysuwu łańcucha:
4,25mm/s
Siła wypychania łańcucha:
250N
Siła zamykania:
250N

Wysuw łańcucha:
240mm
Napięcie zasilania:
15V DC
Moc znamionowa:
12W
Prąd czuwania:
0,03A
Klasa ochronności:
IP30

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

Werkingstemperatuur:
-10 tot +65oC
Afmetingen:
260/47/32 mm
Voedingskabel:
2x0,75mm2

Eindschakelaar:
overbelasting bij sluiting, 
contact bij opening 

Stroombeperking:
ja
Dubbele elektrische isolatie:
ja
Uitschuifsnelheid van de 
ketting:
4,25 mm/s
Duwkracht ketting:
250 N
Sluitkracht:
250 N

Kettinguitvoer:
240 mm
Voedingsspanning:
15 V DC
Nominaal vermogen:
12 W
Verbruik in waakstand:
0,03 A
Beschermingsklasse:
IP30

Radioprotocol: 
Z-Wave
Bereik: 
tot 20 m binnen het gebouw
Radiofrequentie:
EU - 868,4 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)

OPBOUW KETTINGMOTOR
- Kettingmotor
- Ketting
- Kettinghouder
- Programmeerknop 
- Besturingsknop
- Voedingskabel

BESCHRIJVING SIGNALEN 

RODE KNOP – Programmeren

ZWARTE KNOP – Handmatige besturing

Urządzenie jest przypisane do 
sieci Z-Wave. Dioda 
programowania nie świeci.

Urządzenie nie jest przypisane do 
sieci Z-Wave. Dioda 
programowania świeci.

Sygnalizacja przeciążenia / 
domykania okna. Dioda 
sterowania miga trzy razy.

Sygnalizacja osiągnięcia pozycji 
krańcowej siłownika / otwarcia 
okna. Dioda sterowania miga 
jeden raz.

Het apparaat is toegewezen aan 
het Z-Wave netwerk. De 
programmeerdiode brandt niet. 

Het apparaat is niet toegewezen 
aan het Z-Wave netwerk. De 
programmeerdiode brandt. 

Signalering van 
overbelasting/sluiten van het raam. 
De besturingsdiode knippert 
driemaal.

Signalering bereiken eindpositie 
van de kettingmotor/openen raam. 
De besturingsdiode knippert 
eenmaal.

De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.
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OPIS SIŁOWNIKA

PARAMETRY TECHNICZNE 

BUDOWA SIŁOWNIKA
① - Siłownik ①  
② - Łańcuch ②  
③ - Uchwyt łańcucha ③  
④ - Przycisk programowania ④  
⑤ - Przycisk sterowania ⑤  
⑥ - Kabel zasilający ⑥  

OPIS SYGNALIZACJI

CZERWONY PRZYCISK – Programowanie

CZARNY PRZYCISK – Sterowanie manualne

Diody programowania i sterowania umieszczone są wewnątrz obudowy i nie są one bezpośrednio widoczne.

Diody programowania i sterowania umieszczone są wewnątrz obudowy i nie są one bezpośrednio widoczne. De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.

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.

Bedankt voor uw aankoop van dit FAKRO product. Wij hopen dat het voldoet aan uw verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat u dit product 
op de juiste manier gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.

BESCHRIJVING KETTINGMOTOR
Siłownik ZWS12 przystosowany jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien dachowych Fakro. Siłownik wyposażony jest 
w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej Z-Wave.

De kettingmotor ZWS12 is geschikt voor het elektrisch openen en sluiten van dakramen van FAKRO. De kettingmotor is uitgerust met een 
draadloze tweerichtings Z-Wave besturingsmodule.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

Temperatura pracy:
–10 do +65oC
Wymiary:
260/47/32 mm
Kabel zasilający:
2x0,75mm2

Włącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy 
zamykaniu, kontaktowy przy 
otwieraniu

Ograniczenie prądowe:
tak
Podwójna izolacja 
elektryczna:
tak
Prędkość wysuwu łańcucha:
4,25mm/s
Siła wypychania łańcucha:
250N
Siła zamykania:
250N

Wysuw łańcucha:
240mm
Napięcie zasilania:
15V DC
Moc znamionowa:
12W
Prąd czuwania:
0,03A
Klasa ochronności:
IP30

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

Werkingstemperatuur:
-10 tot +65oC
Afmetingen:
260/47/32 mm
Voedingskabel:
2x0,75mm2

Eindschakelaar:
overbelasting bij sluiting, 
contact bij opening 

Stroombeperking:
ja
Dubbele elektrische isolatie:
ja
Uitschuifsnelheid van de 
ketting:
4,25 mm/s
Duwkracht ketting:
250 N
Sluitkracht:
250 N

Kettinguitvoer:
240 mm
Voedingsspanning:
15 V DC
Nominaal vermogen:
12 W
Verbruik in waakstand:
0,03 A
Beschermingsklasse:
IP30

Radioprotocol: 
Z-Wave
Bereik: 
tot 20 m binnen het gebouw
Radiofrequentie:
EU - 868,4 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)

OPBOUW KETTINGMOTOR
- Kettingmotor
- Ketting
- Kettinghouder
- Programmeerknop 
- Besturingsknop
- Voedingskabel

BESCHRIJVING SIGNALEN 

RODE KNOP – Programmeren

ZWARTE KNOP – Handmatige besturing

Urządzenie jest przypisane do 
sieci Z-Wave. Dioda 
programowania nie świeci.

Urządzenie nie jest przypisane do 
sieci Z-Wave. Dioda 
programowania świeci.

Sygnalizacja przeciążenia / 
domykania okna. Dioda 
sterowania miga trzy razy.

Sygnalizacja osiągnięcia pozycji 
krańcowej siłownika / otwarcia 
okna. Dioda sterowania miga 
jeden raz.

Het apparaat is toegewezen aan 
het Z-Wave netwerk. De 
programmeerdiode brandt niet. 

Het apparaat is niet toegewezen 
aan het Z-Wave netwerk. De 
programmeerdiode brandt. 

Signalering van 
overbelasting/sluiten van het raam. 
De besturingsdiode knippert 
driemaal.

Signalering bereiken eindpositie 
van de kettingmotor/openen raam. 
De besturingsdiode knippert 
eenmaal.

De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.
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OPIS SIŁOWNIKA

PARAMETRY TECHNICZNE 

BUDOWA SIŁOWNIKA
① - Siłownik ①  
② - Łańcuch ②  
③ - Uchwyt łańcucha ③  
④ - Przycisk programowania ④  
⑤ - Przycisk sterowania ⑤  
⑥ - Kabel zasilający ⑥  

OPIS SYGNALIZACJI

CZERWONY PRZYCISK – Programowanie

CZARNY PRZYCISK – Sterowanie manualne

Diody programowania i sterowania umieszczone są wewnątrz obudowy i nie są one bezpośrednio widoczne.

Diody programowania i sterowania umieszczone są wewnątrz obudowy i nie są one bezpośrednio widoczne. De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.

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.

Bedankt voor uw aankoop van dit FAKRO product. Wij hopen dat het voldoet aan uw verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat u dit product 
op de juiste manier gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.

BESCHRIJVING KETTINGMOTOR
Siłownik ZWS12 przystosowany jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien dachowych Fakro. Siłownik wyposażony jest 
w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej Z-Wave.

De kettingmotor ZWS12 is geschikt voor het elektrisch openen en sluiten van dakramen van FAKRO. De kettingmotor is uitgerust met een 
draadloze tweerichtings Z-Wave besturingsmodule.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

Temperatura pracy:
–10 do +65oC
Wymiary:
260/47/32 mm
Kabel zasilający:
2x0,75mm2

Włącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy 
zamykaniu, kontaktowy przy 
otwieraniu

Ograniczenie prądowe:
tak
Podwójna izolacja 
elektryczna:
tak
Prędkość wysuwu łańcucha:
4,25mm/s
Siła wypychania łańcucha:
250N
Siła zamykania:
250N

Wysuw łańcucha:
240mm
Napięcie zasilania:
15V DC
Moc znamionowa:
12W
Prąd czuwania:
0,03A
Klasa ochronności:
IP30

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

Werkingstemperatuur:
-10 tot +65oC
Afmetingen:
260/47/32 mm
Voedingskabel:
2x0,75mm2

Eindschakelaar:
overbelasting bij sluiting, 
contact bij opening 

Stroombeperking:
ja
Dubbele elektrische isolatie:
ja
Uitschuifsnelheid van de 
ketting:
4,25 mm/s
Duwkracht ketting:
250 N
Sluitkracht:
250 N

Kettinguitvoer:
240 mm
Voedingsspanning:
15 V DC
Nominaal vermogen:
12 W
Verbruik in waakstand:
0,03 A
Beschermingsklasse:
IP30

Radioprotocol: 
Z-Wave
Bereik: 
tot 20 m binnen het gebouw
Radiofrequentie:
EU - 868,4 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)

OPBOUW KETTINGMOTOR
- Kettingmotor
- Ketting
- Kettinghouder
- Programmeerknop 
- Besturingsknop
- Voedingskabel

BESCHRIJVING SIGNALEN 

RODE KNOP – Programmeren

ZWARTE KNOP – Handmatige besturing

Urządzenie jest przypisane do 
sieci Z-Wave. Dioda 
programowania nie świeci.

Urządzenie nie jest przypisane do 
sieci Z-Wave. Dioda 
programowania świeci.

Sygnalizacja przeciążenia / 
domykania okna. Dioda 
sterowania miga trzy razy.

Sygnalizacja osiągnięcia pozycji 
krańcowej siłownika / otwarcia 
okna. Dioda sterowania miga 
jeden raz.

Het apparaat is toegewezen aan 
het Z-Wave netwerk. De 
programmeerdiode brandt niet. 

Het apparaat is niet toegewezen 
aan het Z-Wave netwerk. De 
programmeerdiode brandt. 

Signalering van 
overbelasting/sluiten van het raam. 
De besturingsdiode knippert 
driemaal.

Signalering bereiken eindpositie 
van de kettingmotor/openen raam. 
De besturingsdiode knippert 
eenmaal.

De programmeer- en besturingsdiodes bevinden zich in de behuizing en zijn niet direct zichtbaar.

Producent:
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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GWARANCJA GARANTIE

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres 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)

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

De producent garandeert de werking van het apparaat en verplicht zich om het beschadigde apparaat te herstellen of te vervangen indien de 
beschadiging te wijten is aan materiaal- en constructiefouten. De garantie geldt tot 24 maanden na de verkoopdatum en mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
- De installatie is door een bevoegd persoon en in overeenstemming met de aanbevelingen van de producent uitgevoerd.
- De zegels zijn niet verbroken; de constructie van het apparaat is niet gewijzigd.
- Het apparaat is gebruikt waar het voor dient en volgens de gebruiksaanwijzing.
- De beschadiging is niet het gevolg van een onjuist uitgevoerde elektrische installatie of van weersomstandigheden.
- De producent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van foutief gebruik en voor mechanische beschadigingen.
- In het geval van een defect moet het apparaat geretourneerd worden voor reparatie samen met de garantiekaart.
Gebreken zullen tijdens de garantieperiode kosteloos binnen 14 werkdagen na ontvangst van het apparaat verholpen worden. Reparaties 
binnen en buiten de garantieperiode worden uitgevoerd door de producent, FAKRO PP. Sp. z o.o.

Kwaliteitscertificaat:

Apparaat

Serienummer

Verkoper

Aankoopdatum

Factuurnummer

Handtekening (stempel) van de persoon die het apparaat installeert
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Verdeler NL:
FAKRO Nederland BV

De Ren 34
6562 JK Groesbeek
Tel. 024 397 8095
Fax 024 397 7607

e-mail: info@fakronederland.nl

Verdeler BE:
nv Albintra sa

Bistweg 80
B-2520 BROECHEM

Tel: 03/470.12.12
Fax: 03/470.12.00

e-mail: info@albintra.be 
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

SCHEMAT PODŁĄCZENIA AANSLUITSCHEMA

biały

czerwony

czarny

ZASILACZ

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
EnterGevaar voor lichamelijk letsel. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op het 

raam uit!

Gevaar voor lichamelijk letsel. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op het 
raam uit!

Jeżeli siłownik podłączony jest do modułu pogodowego, to istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez 
ostrzeżenia) pod wpływem zmiany pogody!

Als de kettingmotor is aangesloten op een weermodule bestaat de mogelijkheid dat het raam zich vanzelf sluit (zonder 
waarschuwing) onder invloed van een weersverandering!

Jeżeli siłownik podłączony jest do modułu pogodowego, to istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez 
ostrzeżenia) pod wpływem zmiany pogody!

Als de kettingmotor is aangesloten op een weermodule bestaat de mogelijkheid dat het raam zich vanzelf sluit (zonder 
waarschuwing) onder invloed van een weersverandering!

Podczas montażu siłownika ZWS12 należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego 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 siłownik działa na skrzydło okna z siłą 250N (ok. 
25kg)!
• Jeżeli siłownik jest łatwo dostępny, 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
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
sprzętem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy siłownika nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem okna 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.
• Trzymać kontrolery poza zasięgiem dzieci.
• Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania siłownika.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z siłownika powinny być poprzedzane 
odłączeniem go od źródła zasilania.
• Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy siłownika powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
• Przekrój przewodów zasilających powinien się zwiększać wraz ze wzrostem długości tych przewodów.

Houd bij de montage van de kettingmotor ZWS12 rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. Het gebruik van de elektrische, mechanische kettingmotor voor de bediening van het raam levert gevaar 
voor letsel op. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een overbelastingsschakelaar, zijn de krachten zo groot dat zij mogelijk lichamelijk 
letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) uit op de raamvleugel!
• Als de kettingmotor gemakkelijk toegankelijk is, bv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer bevindt, moet u 
speciale veiligheidsmaatregelen nemen om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychische 
mogelijkheden, of personen die geen ervaring of kennis hebben van de uitrusting, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of in 
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de uitrusting die is overgedragen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen. 
• Controleer na het uitpakken of de elementen van de kettingmotor niet mechanisch beschadigd zijn.
• Voer de installatie uit volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en door een gekwalificeerde persoon.
• Controleer voor de aansluiting van het raam of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
• Houd de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Deze verpakkingen kunnen een gevaar vormen.
• Houd kinderen buiten bereik van de controllers.
• Gebruik het raam in overeenstemming met het doel waarvoor het is ontworpen. FAKRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
gevolgen van verkeerd gebruik van de kettingmotor.
• Schakel de stroomtoevoer uit voordat u overgaat tot reiniging, instelling en demontage van de elektrische onderdelen van de kettingmotor.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van de kettingmotor moeten door een door de fabrikant erkende servicedienst worden uitgevoerd.
• De doorsnede van de voedingskabels moet groter worden naarmate de lengte van deze kabels toeneemt.

Siłownik należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem. Użyty zasilacz powinien posiadać moc znamionową, nie mniejszą niż moc 
znamionowa siłownika (min. 12W). Napięcie zasilacza powinno wynosić 15V.

Sluit de kettingmotor aan volgens onderstaand aansluitschema. De gebruikte voeding moet een nominaal vermogen hebben dat niet lager is 
dan het nominale vermogen van de kettingmotor (min. 12 W). De spanning van de voeding moet 15 V bedragen.

wit

rood

zwart

VOEDINGSADAPTER
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• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van de kettingmotor moeten door een door de fabrikant erkende servicedienst worden uitgevoerd.
• De doorsnede van de voedingskabels moet groter worden naarmate de lengte van deze kabels toeneemt.

Siłownik należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem. Użyty zasilacz powinien posiadać moc znamionową, nie mniejszą niż moc 
znamionowa siłownika (min. 12W). Napięcie zasilacza powinno wynosić 15V.

Sluit de kettingmotor aan volgens onderstaand aansluitschema. De gebruikte voeding moet een nominaal vermogen hebben dat niet lager is 
dan het nominale vermogen van de kettingmotor (min. 12 W). De spanning van de voeding moet 15 V bedragen.
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Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterGevaar voor lichamelijk letsel. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op het 

raam uit!

Gevaar voor lichamelijk letsel. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op het 
raam uit!

Jeżeli siłownik podłączony jest do modułu pogodowego, to istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez 
ostrzeżenia) pod wpływem zmiany pogody!

Als de kettingmotor is aangesloten op een weermodule bestaat de mogelijkheid dat het raam zich vanzelf sluit (zonder 
waarschuwing) onder invloed van een weersverandering!
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Podczas montażu siłownika ZWS12 należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego 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 siłownik działa na skrzydło okna z siłą 250N (ok. 
25kg)!
• Jeżeli siłownik jest łatwo dostępny, 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
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
sprzętem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy siłownika nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem okna 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.
• Trzymać kontrolery poza zasięgiem dzieci.
• Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania siłownika.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z siłownika powinny być poprzedzane 
odłączeniem go od źródła zasilania.
• Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy siłownika powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
• Przekrój przewodów zasilających powinien się zwiększać wraz ze wzrostem długości tych przewodów.

Houd bij de montage van de kettingmotor ZWS12 rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. Het gebruik van de elektrische, mechanische kettingmotor voor de bediening van het raam levert gevaar 
voor letsel op. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een overbelastingsschakelaar, zijn de krachten zo groot dat zij mogelijk lichamelijk 
letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) uit op de raamvleugel!
• Als de kettingmotor gemakkelijk toegankelijk is, bv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer bevindt, moet u 
speciale veiligheidsmaatregelen nemen om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychische 
mogelijkheden, of personen die geen ervaring of kennis hebben van de uitrusting, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of in 
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de uitrusting die is overgedragen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen. 
• Controleer na het uitpakken of de elementen van de kettingmotor niet mechanisch beschadigd zijn.
• Voer de installatie uit volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en door een gekwalificeerde persoon.
• Controleer voor de aansluiting van het raam of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
• Houd de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Deze verpakkingen kunnen een gevaar vormen.
• Houd kinderen buiten bereik van de controllers.
• Gebruik het raam in overeenstemming met het doel waarvoor het is ontworpen. FAKRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
gevolgen van verkeerd gebruik van de kettingmotor.
• Schakel de stroomtoevoer uit voordat u overgaat tot reiniging, instelling en demontage van de elektrische onderdelen van de kettingmotor.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van de kettingmotor moeten door een door de fabrikant erkende servicedienst worden uitgevoerd.
• De doorsnede van de voedingskabels moet groter worden naarmate de lengte van deze kabels toeneemt.

Siłownik należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem. Użyty zasilacz powinien posiadać moc znamionową, nie mniejszą niż moc 
znamionowa siłownika (min. 12W). Napięcie zasilacza powinno wynosić 15V.

Sluit de kettingmotor aan volgens onderstaand aansluitschema. De gebruikte voeding moet een nominaal vermogen hebben dat niet lager is 
dan het nominale vermogen van de kettingmotor (min. 12 W). De spanning van de voeding moet 15 V bedragen.
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• Deze uitrusting is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychische 
mogelijkheden, of personen die geen ervaring of kennis hebben van de uitrusting, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of in 
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de uitrusting die is overgedragen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen. 
• Controleer na het uitpakken of de elementen van de kettingmotor niet mechanisch beschadigd zijn.
• Voer de installatie uit volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en door een gekwalificeerde persoon.
• Controleer voor de aansluiting van het raam of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
• Houd de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Deze verpakkingen kunnen een gevaar vormen.
• Houd kinderen buiten bereik van de controllers.
• Gebruik het raam in overeenstemming met het doel waarvoor het is ontworpen. FAKRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
gevolgen van verkeerd gebruik van de kettingmotor.
• Schakel de stroomtoevoer uit voordat u overgaat tot reiniging, instelling en demontage van de elektrische onderdelen van de kettingmotor.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van de kettingmotor moeten door een door de fabrikant erkende servicedienst worden uitgevoerd.
• De doorsnede van de voedingskabels moet groter worden naarmate de lengte van deze kabels toeneemt.

Siłownik należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem. Użyty zasilacz powinien posiadać moc znamionową, nie mniejszą niż moc 
znamionowa siłownika (min. 12W). Napięcie zasilacza powinno wynosić 15V.

Sluit de kettingmotor aan volgens onderstaand aansluitschema. De gebruikte voeding moet een nominaal vermogen hebben dat niet lager is 
dan het nominale vermogen van de kettingmotor (min. 12 W). De spanning van de voeding moet 15 V bedragen.
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Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
EnterGevaar voor lichamelijk letsel. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op het 

raam uit!

Gevaar voor lichamelijk letsel. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op het 
raam uit!

Jeżeli siłownik podłączony jest do modułu pogodowego, to istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez 
ostrzeżenia) pod wpływem zmiany pogody!

Als de kettingmotor is aangesloten op een weermodule bestaat de mogelijkheid dat het raam zich vanzelf sluit (zonder 
waarschuwing) onder invloed van een weersverandering!
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Podczas montażu siłownika ZWS12 należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego 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 siłownik działa na skrzydło okna z siłą 250N (ok. 
25kg)!
• Jeżeli siłownik jest łatwo dostępny, 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
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
sprzętem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy siłownika nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem okna 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.
• Trzymać kontrolery poza zasięgiem dzieci.
• Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania siłownika.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z siłownika powinny być poprzedzane 
odłączeniem go od źródła zasilania.
• Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy siłownika powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
• Przekrój przewodów zasilających powinien się zwiększać wraz ze wzrostem długości tych przewodów.

Houd bij de montage van de kettingmotor ZWS12 rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. Het gebruik van de elektrische, mechanische kettingmotor voor de bediening van het raam levert gevaar 
voor letsel op. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een overbelastingsschakelaar, zijn de krachten zo groot dat zij mogelijk lichamelijk 
letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) uit op de raamvleugel!
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mogelijkheden, of personen die geen ervaring of kennis hebben van de uitrusting, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of in 
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de uitrusting die is overgedragen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen. 
• Controleer na het uitpakken of de elementen van de kettingmotor niet mechanisch beschadigd zijn.
• Voer de installatie uit volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en door een gekwalificeerde persoon.
• Controleer voor de aansluiting van het raam of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
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• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
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• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z siłownika powinny być poprzedzane 
odłączeniem go od źródła zasilania.
• Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy siłownika powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
• Przekrój przewodów zasilających powinien się zwiększać wraz ze wzrostem długości tych przewodów.

Houd bij de montage van de kettingmotor ZWS12 rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. Het gebruik van de elektrische, mechanische kettingmotor voor de bediening van het raam levert gevaar 
voor letsel op. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een overbelastingsschakelaar, zijn de krachten zo groot dat zij mogelijk lichamelijk 
letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) uit op de raamvleugel!
• Als de kettingmotor gemakkelijk toegankelijk is, bv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer bevindt, moet u 
speciale veiligheidsmaatregelen nemen om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychische 
mogelijkheden, of personen die geen ervaring of kennis hebben van de uitrusting, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of in 
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de uitrusting die is overgedragen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen. 
• Controleer na het uitpakken of de elementen van de kettingmotor niet mechanisch beschadigd zijn.
• Voer de installatie uit volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en door een gekwalificeerde persoon.
• Controleer voor de aansluiting van het raam of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
• Houd de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Deze verpakkingen kunnen een gevaar vormen.
• Houd kinderen buiten bereik van de controllers.
• Gebruik het raam in overeenstemming met het doel waarvoor het is ontworpen. FAKRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
gevolgen van verkeerd gebruik van de kettingmotor.
• Schakel de stroomtoevoer uit voordat u overgaat tot reiniging, instelling en demontage van de elektrische onderdelen van de kettingmotor.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van de kettingmotor moeten door een door de fabrikant erkende servicedienst worden uitgevoerd.
• De doorsnede van de voedingskabels moet groter worden naarmate de lengte van deze kabels toeneemt.

Siłownik należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem. Użyty zasilacz powinien posiadać moc znamionową, nie mniejszą niż moc 
znamionowa siłownika (min. 12W). Napięcie zasilacza powinno wynosić 15V.

Sluit de kettingmotor aan volgens onderstaand aansluitschema. De gebruikte voeding moet een nominaal vermogen hebben dat niet lager is 
dan het nominale vermogen van de kettingmotor (min. 12 W). De spanning van de voeding moet 15 V bedragen.

wit

rood

zwart

VOEDINGSADAPTER

Arkusz3 

Pagina 3

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI HOLENDERSKI

NC 814 3

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

SCHEMAT PODŁĄCZENIA AANSLUITSCHEMA

biały

czerwony

czarny

ZASILACZ

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
EnterGevaar voor lichamelijk letsel. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op het 

raam uit!

Gevaar voor lichamelijk letsel. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op het 
raam uit!

Jeżeli siłownik podłączony jest do modułu pogodowego, to istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez 
ostrzeżenia) pod wpływem zmiany pogody!

Als de kettingmotor is aangesloten op een weermodule bestaat de mogelijkheid dat het raam zich vanzelf sluit (zonder 
waarschuwing) onder invloed van een weersverandering!

Jeżeli siłownik podłączony jest do modułu pogodowego, to istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez 
ostrzeżenia) pod wpływem zmiany pogody!

Als de kettingmotor is aangesloten op een weermodule bestaat de mogelijkheid dat het raam zich vanzelf sluit (zonder 
waarschuwing) onder invloed van een weersverandering!

Podczas montażu siłownika ZWS12 należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego 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 siłownik działa na skrzydło okna z siłą 250N (ok. 
25kg)!
• Jeżeli siłownik jest łatwo dostępny, 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
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
sprzętem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy siłownika nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem okna 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.
• Trzymać kontrolery poza zasięgiem dzieci.
• Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania siłownika.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z siłownika powinny być poprzedzane 
odłączeniem go od źródła zasilania.
• Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy siłownika powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
• Przekrój przewodów zasilających powinien się zwiększać wraz ze wzrostem długości tych przewodów.

Houd bij de montage van de kettingmotor ZWS12 rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. Het gebruik van de elektrische, mechanische kettingmotor voor de bediening van het raam levert gevaar 
voor letsel op. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een overbelastingsschakelaar, zijn de krachten zo groot dat zij mogelijk lichamelijk 
letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) uit op de raamvleugel!
• Als de kettingmotor gemakkelijk toegankelijk is, bv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer bevindt, moet u 
speciale veiligheidsmaatregelen nemen om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychische 
mogelijkheden, of personen die geen ervaring of kennis hebben van de uitrusting, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of in 
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de uitrusting die is overgedragen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen. 
• Controleer na het uitpakken of de elementen van de kettingmotor niet mechanisch beschadigd zijn.
• Voer de installatie uit volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en door een gekwalificeerde persoon.
• Controleer voor de aansluiting van het raam of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
• Houd de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Deze verpakkingen kunnen een gevaar vormen.
• Houd kinderen buiten bereik van de controllers.
• Gebruik het raam in overeenstemming met het doel waarvoor het is ontworpen. FAKRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
gevolgen van verkeerd gebruik van de kettingmotor.
• Schakel de stroomtoevoer uit voordat u overgaat tot reiniging, instelling en demontage van de elektrische onderdelen van de kettingmotor.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van de kettingmotor moeten door een door de fabrikant erkende servicedienst worden uitgevoerd.
• De doorsnede van de voedingskabels moet groter worden naarmate de lengte van deze kabels toeneemt.

Siłownik należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem. Użyty zasilacz powinien posiadać moc znamionową, nie mniejszą niż moc 
znamionowa siłownika (min. 12W). Napięcie zasilacza powinno wynosić 15V.

Sluit de kettingmotor aan volgens onderstaand aansluitschema. De gebruikte voeding moet een nominaal vermogen hebben dat niet lager is 
dan het nominale vermogen van de kettingmotor (min. 12 W). De spanning van de voeding moet 15 V bedragen.
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Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N (ok 25kg)!

SCHEMAT PODŁĄCZENIA AANSLUITSCHEMA

biały

czerwony

czarny

ZASILACZ

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
EnterGevaar voor lichamelijk letsel. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op het 

raam uit!

Gevaar voor lichamelijk letsel. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op het 
raam uit!

Jeżeli siłownik podłączony jest do modułu pogodowego, to istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez 
ostrzeżenia) pod wpływem zmiany pogody!

Als de kettingmotor is aangesloten op een weermodule bestaat de mogelijkheid dat het raam zich vanzelf sluit (zonder 
waarschuwing) onder invloed van een weersverandering!

Jeżeli siłownik podłączony jest do modułu pogodowego, to istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez 
ostrzeżenia) pod wpływem zmiany pogody!

Als de kettingmotor is aangesloten op een weermodule bestaat de mogelijkheid dat het raam zich vanzelf sluit (zonder 
waarschuwing) onder invloed van een weersverandering!

Podczas montażu siłownika ZWS12 należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego 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 siłownik działa na skrzydło okna z siłą 250N (ok. 
25kg)!
• Jeżeli siłownik jest łatwo dostępny, 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
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
sprzętem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy siłownika nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem okna 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.
• Trzymać kontrolery poza zasięgiem dzieci.
• Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania siłownika.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z siłownika powinny być poprzedzane 
odłączeniem go od źródła zasilania.
• Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy siłownika powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
• Przekrój przewodów zasilających powinien się zwiększać wraz ze wzrostem długości tych przewodów.

Houd bij de montage van de kettingmotor ZWS12 rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. Het gebruik van de elektrische, mechanische kettingmotor voor de bediening van het raam levert gevaar 
voor letsel op. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een overbelastingsschakelaar, zijn de krachten zo groot dat zij mogelijk lichamelijk 
letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) uit op de raamvleugel!
• Als de kettingmotor gemakkelijk toegankelijk is, bv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer bevindt, moet u 
speciale veiligheidsmaatregelen nemen om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychische 
mogelijkheden, of personen die geen ervaring of kennis hebben van de uitrusting, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of in 
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de uitrusting die is overgedragen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen. 
• Controleer na het uitpakken of de elementen van de kettingmotor niet mechanisch beschadigd zijn.
• Voer de installatie uit volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en door een gekwalificeerde persoon.
• Controleer voor de aansluiting van het raam of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
• Houd de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Deze verpakkingen kunnen een gevaar vormen.
• Houd kinderen buiten bereik van de controllers.
• Gebruik het raam in overeenstemming met het doel waarvoor het is ontworpen. FAKRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
gevolgen van verkeerd gebruik van de kettingmotor.
• Schakel de stroomtoevoer uit voordat u overgaat tot reiniging, instelling en demontage van de elektrische onderdelen van de kettingmotor.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van de kettingmotor moeten door een door de fabrikant erkende servicedienst worden uitgevoerd.
• De doorsnede van de voedingskabels moet groter worden naarmate de lengte van deze kabels toeneemt.

Siłownik należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem. Użyty zasilacz powinien posiadać moc znamionową, nie mniejszą niż moc 
znamionowa siłownika (min. 12W). Napięcie zasilacza powinno wynosić 15V.

Sluit de kettingmotor aan volgens onderstaand aansluitschema. De gebruikte voeding moet een nominaal vermogen hebben dat niet lager is 
dan het nominale vermogen van de kettingmotor (min. 12 W). De spanning van de voeding moet 15 V bedragen.
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Power Management Power Management

Role Role

Support Control Support Control

ok ok
ok ok ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok

0x0085 0x0085
Product Type ID 0x0002 Product Type ID 0x0002

Product ID 0x0010 Product ID 0x0010

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Funkcja Opis
Kontrolka LED

Status silnika

- świeci - 

Naciśnij szybko 3 razy przycisk P na siłowniku. - miga 5 razy - 

- - 

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

ALARMS AND NOTIFICATIONS ALARMS AND NOTIFICATIONS

Notyfication type Event Notyfication type Event
Water Alarm Water Leak detected, Unknow Location Water Alarm Water Leak detected, Unknow Location

Over-load detected Over-load detected

COMMAND CLASSES COMMAND CLASSES

Command Classes Command Classes

Command Class Z-Wave+ Info v2 Command Class Z-Wave+ Info v2
Command Class Basic v1 Command Class Basic v1
Command Class Version v2 Command Class Version v2
Command Class Manufacturer Specific v2 Command Class Manufacturer Specific v2
Command Class Device Reset Locally v1 Command Class Device Reset Locally v1
Command Class Association v2 Command Class Association v2
Command Class Association Group Info v1 Command Class Association Group Info v1
Command Class Powerlevel v1 Command Class Powerlevel v1
Command Class Switch Binary v1 Command Class Switch Binary v1
Command Class Switch Multilevel v3 Command Class Switch Multilevel v3
Command Class Switch All v1 Command Class Switch All v1
Command Class Configuration v1 Command Class Configuration v1
Command Class Notification v3 Command Class Notification v3
Command Class Node Naming v1 Command Class Node Naming v1
Command Class Security v1 Command Class Security v1

MANUFACTURER SPECIFIC REPORT MANUFACTURER SPECIFIC REPORT

Parameter Value Parameter Value
Manufacturer ID Manufacturer ID

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Functie Beschrijving
Led-controlelampje

Status sieci
Z-Wave

Status 
kettingmotor

NETWERKSTATUS
Z-Wave

Resetowanie
urządzenia

lokalnie

Reset urządzenia Z‑Wave bez użycia kontrolera Z‑Wave. Wciśnij 5 razy przycisk P 
szybko, siłownik zostanie usunięty z sieci Z-Wave, przywrócono domyślne 
parametry, nazwy i lokalizacje.

Apparaten
lokaal

resetten

Resetten van Z-Wave apparaat zonder een Z-Wave controller te gebruiken. Druk 5x 
snel op de P-knop, de kettingmotor wordt uit het Z-Wave netwerk verwijderd, de 
standaardparameters, namen en locaties worden hersteld.

brandt 

Resetowanie
parametrów

lokalnie

Parameters
lokaal

resetten
Druk 3x snel op de P-knop op de kettingmotor. knippert 5x

Autoinclusion
Dodanie trudno dostępnego urządzenia do sieci Z‑Wave. Każdorazowe włączenie 
zasilania wprowadza siłownik w tryb Autoinclusion pod warunkiem, że nie jest 
przypisany do sieci Z-Wave. Tryb jest aktywny maksymalnie przez 10 minut.

miga przez 10 
minut Autoinclusion

Toevoegen van een moeilijk toegankelijk apparaat aan het Z-Wave netwerk. Iedere 
inschakeling van de voeding zet de kettingmotor in de modus Autoinclusion, op 
voorwaarde dat het apparaat niet is toegewezen aan het Z-Wave netwerk. Deze 
modus is maximaal 10 minuten actief.

knippert 
gedurende 10 

minuten
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STEROWANIE MANUALNE HANDMATIGE BEDIENING

Steruj siłownikiem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku…

PROGRAMOWANIE PROGRAMMEREN
Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji kontrolerów.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. etc.

Uruchom na kontrolerze Z-Wave wybraną funkcję.

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na siłowniku ZWS12.

Wynik programowania zostanie zasygnalizowany na kontrolerze.

KALIBRACJA IJKEN

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego.

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego. Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Het bestand is ongewijzigd gekoppeld aan het programma waarin de instructies worden gemaakt.
Lees de opmerkingen en neem deze in acht. ATTENTIE!!!

ORIGINEEL VERTALING
1. Vertaal alle werkbladen in de cellen die zijn 

aangeduid met de opmerking "VERTAAL"
2. Verander de lettergrootte niet
3. Verander het lettertype niet

4. Verander de pagina-/bestandsinstellingen niet
5. Gebruik voor plakken de functie 

<Ctrl, Shift + V> (ongeformatteerde tekst)

NEDERLANDS 

Bedien de kettingmotor met de knop handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de controllers.

CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

TOEVOEGEN AAN Z-WAVE NETWERK
TOEVOEGEN AAN GROEP

VERWIJDEREN VAN EEN APPARAAT UIT HET Z-WAVE NETWERK
VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT GROEP

Start de gekozen functie op de primaire Z-Wave controller.

Druk binnen de door de controller aangegeven tijd op de programmeerknop van de kettingmotor ZWS12.

Het resultaat van de programmering wordt op de controller gesignaleerd.

Siłownik ZWS12 może określić pozycję łańcucha z dokładnością do 1%. Aby było to możliwe należy po zamontowaniu siłownika 
przeprowadzić proces kalibracji. Zanim siłownik zostanie skalibrowany, dioda statusu pracy silnika świeci światłem ciągłym
Wartości krańcowe siłownika określane są na dwa sposoby: 
- całkowite otwarcie - za pomocą wyłącznika krańcowego,
- całkowite zamknięcie - za pomocą przeciążenia prądowego.
Istnieje możliwość przeprowadzenia procedury kalibracji za pomocą zmiany parametru konfiguracyjnego (szczegółowe informacje - patrz 
,,Parametry konfiguracyjne Z-Wave''), w informacjach zaawansowanych.

De kettingmotor ZWS12 kan de positie van de ketting vaststellen met een nauwkeurigheid tot 1%. Om dit mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat u na de installatie van de kettingmotor een kalibratie uitvoert. Voordat de kettingmotor wordt gekalibreerd, brandt de diode 
van de motorstatus continu.
De eindpunten van de actuator worden op twee manieren vastgesteld: 
- volledige opening - met behulp van de eindschakelaar,
- volledige sluiting - met behulp van de stroomoverbelasting.
Het is mogelijk om de kalibratieprocedure uit te voeren door de configuratieparameter te wijzigen (zie "Configuratieparameters Z-Wave" 
voor meer informatie) in de extra informatie.

Przytrzymaj jednocześnie przycisk 
programowania i sterowania manualnego. 
Siłownik samoczynnie zamknie się...

... a następnie samoczynnie otworzy się. Po 
osiągnięciu pełnego otwarcia kalibracja 
zostanie zakończona.

Po skończonej kalibracji siłownik zamyka się
ze zmniejszoną prędkością.

Druk tegelijkertijd de knoppen voor 
programmeren en handmatige bediening in. 
De kettingmotor sluit automatisch...

...en gaat vervolgens automatisch open. Zodra 
volledige opening is bereikt, is de kalibratie 
voltooid.

Na het kalibreren sluit de kettingmotor met 
een lagere snelheid.

Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Pominięcie kalibracji nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości siłownika. Nieskalibrowany siłownik pracuje wyłącznie 
z maksymalną prędkością.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.
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Steruj siłownikiem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku…

PROGRAMOWANIE PROGRAMMEREN
Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji kontrolerów.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. etc.

Uruchom na kontrolerze Z-Wave wybraną funkcję.

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na siłowniku ZWS12.

Wynik programowania zostanie zasygnalizowany na kontrolerze.

KALIBRACJA IJKEN

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego.

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego. Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Het bestand is ongewijzigd gekoppeld aan het programma waarin de instructies worden gemaakt.
Lees de opmerkingen en neem deze in acht. ATTENTIE!!!

ORIGINEEL VERTALING
1. Vertaal alle werkbladen in de cellen die zijn 

aangeduid met de opmerking "VERTAAL"
2. Verander de lettergrootte niet
3. Verander het lettertype niet

4. Verander de pagina-/bestandsinstellingen niet
5. Gebruik voor plakken de functie 

<Ctrl, Shift + V> (ongeformatteerde tekst)

NEDERLANDS 

Bedien de kettingmotor met de knop handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de controllers.

CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

TOEVOEGEN AAN Z-WAVE NETWERK
TOEVOEGEN AAN GROEP

VERWIJDEREN VAN EEN APPARAAT UIT HET Z-WAVE NETWERK
VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT GROEP

Start de gekozen functie op de primaire Z-Wave controller.

Druk binnen de door de controller aangegeven tijd op de programmeerknop van de kettingmotor ZWS12.

Het resultaat van de programmering wordt op de controller gesignaleerd.

Siłownik ZWS12 może określić pozycję łańcucha z dokładnością do 1%. Aby było to możliwe należy po zamontowaniu siłownika 
przeprowadzić proces kalibracji. Zanim siłownik zostanie skalibrowany, dioda statusu pracy silnika świeci światłem ciągłym
Wartości krańcowe siłownika określane są na dwa sposoby: 
- całkowite otwarcie - za pomocą wyłącznika krańcowego,
- całkowite zamknięcie - za pomocą przeciążenia prądowego.
Istnieje możliwość przeprowadzenia procedury kalibracji za pomocą zmiany parametru konfiguracyjnego (szczegółowe informacje - patrz 
,,Parametry konfiguracyjne Z-Wave''), w informacjach zaawansowanych.

De kettingmotor ZWS12 kan de positie van de ketting vaststellen met een nauwkeurigheid tot 1%. Om dit mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat u na de installatie van de kettingmotor een kalibratie uitvoert. Voordat de kettingmotor wordt gekalibreerd, brandt de diode 
van de motorstatus continu.
De eindpunten van de actuator worden op twee manieren vastgesteld: 
- volledige opening - met behulp van de eindschakelaar,
- volledige sluiting - met behulp van de stroomoverbelasting.
Het is mogelijk om de kalibratieprocedure uit te voeren door de configuratieparameter te wijzigen (zie "Configuratieparameters Z-Wave" 
voor meer informatie) in de extra informatie.

Przytrzymaj jednocześnie przycisk 
programowania i sterowania manualnego. 
Siłownik samoczynnie zamknie się...

... a następnie samoczynnie otworzy się. Po 
osiągnięciu pełnego otwarcia kalibracja 
zostanie zakończona.

Po skończonej kalibracji siłownik zamyka się
ze zmniejszoną prędkością.

Druk tegelijkertijd de knoppen voor 
programmeren en handmatige bediening in. 
De kettingmotor sluit automatisch...

...en gaat vervolgens automatisch open. Zodra 
volledige opening is bereikt, is de kalibratie 
voltooid.

Na het kalibreren sluit de kettingmotor met 
een lagere snelheid.

Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Pominięcie kalibracji nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości siłownika. Nieskalibrowany siłownik pracuje wyłącznie 
z maksymalną prędkością.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.
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Steruj siłownikiem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku…

PROGRAMOWANIE PROGRAMMEREN
Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji kontrolerów.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. etc.

Uruchom na kontrolerze Z-Wave wybraną funkcję.

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na siłowniku ZWS12.

Wynik programowania zostanie zasygnalizowany na kontrolerze.

KALIBRACJA IJKEN

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego.

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego. Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Het bestand is ongewijzigd gekoppeld aan het programma waarin de instructies worden gemaakt.
Lees de opmerkingen en neem deze in acht. ATTENTIE!!!

ORIGINEEL VERTALING
1. Vertaal alle werkbladen in de cellen die zijn 

aangeduid met de opmerking "VERTAAL"
2. Verander de lettergrootte niet
3. Verander het lettertype niet

4. Verander de pagina-/bestandsinstellingen niet
5. Gebruik voor plakken de functie 

<Ctrl, Shift + V> (ongeformatteerde tekst)

NEDERLANDS 

Bedien de kettingmotor met de knop handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de controllers.

CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

TOEVOEGEN AAN Z-WAVE NETWERK
TOEVOEGEN AAN GROEP

VERWIJDEREN VAN EEN APPARAAT UIT HET Z-WAVE NETWERK
VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT GROEP

Start de gekozen functie op de primaire Z-Wave controller.

Druk binnen de door de controller aangegeven tijd op de programmeerknop van de kettingmotor ZWS12.

Het resultaat van de programmering wordt op de controller gesignaleerd.

Siłownik ZWS12 może określić pozycję łańcucha z dokładnością do 1%. Aby było to możliwe należy po zamontowaniu siłownika 
przeprowadzić proces kalibracji. Zanim siłownik zostanie skalibrowany, dioda statusu pracy silnika świeci światłem ciągłym
Wartości krańcowe siłownika określane są na dwa sposoby: 
- całkowite otwarcie - za pomocą wyłącznika krańcowego,
- całkowite zamknięcie - za pomocą przeciążenia prądowego.
Istnieje możliwość przeprowadzenia procedury kalibracji za pomocą zmiany parametru konfiguracyjnego (szczegółowe informacje - patrz 
,,Parametry konfiguracyjne Z-Wave''), w informacjach zaawansowanych.

De kettingmotor ZWS12 kan de positie van de ketting vaststellen met een nauwkeurigheid tot 1%. Om dit mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat u na de installatie van de kettingmotor een kalibratie uitvoert. Voordat de kettingmotor wordt gekalibreerd, brandt de diode 
van de motorstatus continu.
De eindpunten van de actuator worden op twee manieren vastgesteld: 
- volledige opening - met behulp van de eindschakelaar,
- volledige sluiting - met behulp van de stroomoverbelasting.
Het is mogelijk om de kalibratieprocedure uit te voeren door de configuratieparameter te wijzigen (zie "Configuratieparameters Z-Wave" 
voor meer informatie) in de extra informatie.

Przytrzymaj jednocześnie przycisk 
programowania i sterowania manualnego. 
Siłownik samoczynnie zamknie się...

... a następnie samoczynnie otworzy się. Po 
osiągnięciu pełnego otwarcia kalibracja 
zostanie zakończona.

Po skończonej kalibracji siłownik zamyka się
ze zmniejszoną prędkością.

Druk tegelijkertijd de knoppen voor 
programmeren en handmatige bediening in. 
De kettingmotor sluit automatisch...

...en gaat vervolgens automatisch open. Zodra 
volledige opening is bereikt, is de kalibratie 
voltooid.

Na het kalibreren sluit de kettingmotor met 
een lagere snelheid.

Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Pominięcie kalibracji nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości siłownika. Nieskalibrowany siłownik pracuje wyłącznie 
z maksymalną prędkością.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.
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USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. etc.

Uruchom na kontrolerze Z-Wave wybraną funkcję.

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na siłowniku ZWS12.

Wynik programowania zostanie zasygnalizowany na kontrolerze.

KALIBRACJA IJKEN

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego.

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego. Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Het bestand is ongewijzigd gekoppeld aan het programma waarin de instructies worden gemaakt.
Lees de opmerkingen en neem deze in acht. ATTENTIE!!!

ORIGINEEL VERTALING
1. Vertaal alle werkbladen in de cellen die zijn 

aangeduid met de opmerking "VERTAAL"
2. Verander de lettergrootte niet
3. Verander het lettertype niet

4. Verander de pagina-/bestandsinstellingen niet
5. Gebruik voor plakken de functie 

<Ctrl, Shift + V> (ongeformatteerde tekst)

NEDERLANDS 

Bedien de kettingmotor met de knop handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de controllers.

CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

TOEVOEGEN AAN Z-WAVE NETWERK
TOEVOEGEN AAN GROEP

VERWIJDEREN VAN EEN APPARAAT UIT HET Z-WAVE NETWERK
VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT GROEP

Start de gekozen functie op de primaire Z-Wave controller.

Druk binnen de door de controller aangegeven tijd op de programmeerknop van de kettingmotor ZWS12.

Het resultaat van de programmering wordt op de controller gesignaleerd.

Siłownik ZWS12 może określić pozycję łańcucha z dokładnością do 1%. Aby było to możliwe należy po zamontowaniu siłownika 
przeprowadzić proces kalibracji. Zanim siłownik zostanie skalibrowany, dioda statusu pracy silnika świeci światłem ciągłym
Wartości krańcowe siłownika określane są na dwa sposoby: 
- całkowite otwarcie - za pomocą wyłącznika krańcowego,
- całkowite zamknięcie - za pomocą przeciążenia prądowego.
Istnieje możliwość przeprowadzenia procedury kalibracji za pomocą zmiany parametru konfiguracyjnego (szczegółowe informacje - patrz 
,,Parametry konfiguracyjne Z-Wave''), w informacjach zaawansowanych.

De kettingmotor ZWS12 kan de positie van de ketting vaststellen met een nauwkeurigheid tot 1%. Om dit mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat u na de installatie van de kettingmotor een kalibratie uitvoert. Voordat de kettingmotor wordt gekalibreerd, brandt de diode 
van de motorstatus continu.
De eindpunten van de actuator worden op twee manieren vastgesteld: 
- volledige opening - met behulp van de eindschakelaar,
- volledige sluiting - met behulp van de stroomoverbelasting.
Het is mogelijk om de kalibratieprocedure uit te voeren door de configuratieparameter te wijzigen (zie "Configuratieparameters Z-Wave" 
voor meer informatie) in de extra informatie.

Przytrzymaj jednocześnie przycisk 
programowania i sterowania manualnego. 
Siłownik samoczynnie zamknie się...

... a następnie samoczynnie otworzy się. Po 
osiągnięciu pełnego otwarcia kalibracja 
zostanie zakończona.

Po skończonej kalibracji siłownik zamyka się
ze zmniejszoną prędkością.

Druk tegelijkertijd de knoppen voor 
programmeren en handmatige bediening in. 
De kettingmotor sluit automatisch...

...en gaat vervolgens automatisch open. Zodra 
volledige opening is bereikt, is de kalibratie 
voltooid.

Na het kalibreren sluit de kettingmotor met 
een lagere snelheid.

Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Pominięcie kalibracji nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości siłownika. Nieskalibrowany siłownik pracuje wyłącznie 
z maksymalną prędkością.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.
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USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY
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Uruchom na kontrolerze Z-Wave wybraną funkcję.

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na siłowniku ZWS12.

Wynik programowania zostanie zasygnalizowany na kontrolerze.

KALIBRACJA IJKEN

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego.

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego. Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Het bestand is ongewijzigd gekoppeld aan het programma waarin de instructies worden gemaakt.
Lees de opmerkingen en neem deze in acht. ATTENTIE!!!

ORIGINEEL VERTALING
1. Vertaal alle werkbladen in de cellen die zijn 

aangeduid met de opmerking "VERTAAL"
2. Verander de lettergrootte niet
3. Verander het lettertype niet

4. Verander de pagina-/bestandsinstellingen niet
5. Gebruik voor plakken de functie 

<Ctrl, Shift + V> (ongeformatteerde tekst)

NEDERLANDS 

Bedien de kettingmotor met de knop handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de controllers.

CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

TOEVOEGEN AAN Z-WAVE NETWERK
TOEVOEGEN AAN GROEP

VERWIJDEREN VAN EEN APPARAAT UIT HET Z-WAVE NETWERK
VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT GROEP

Start de gekozen functie op de primaire Z-Wave controller.

Druk binnen de door de controller aangegeven tijd op de programmeerknop van de kettingmotor ZWS12.

Het resultaat van de programmering wordt op de controller gesignaleerd.

Siłownik ZWS12 może określić pozycję łańcucha z dokładnością do 1%. Aby było to możliwe należy po zamontowaniu siłownika 
przeprowadzić proces kalibracji. Zanim siłownik zostanie skalibrowany, dioda statusu pracy silnika świeci światłem ciągłym
Wartości krańcowe siłownika określane są na dwa sposoby: 
- całkowite otwarcie - za pomocą wyłącznika krańcowego,
- całkowite zamknięcie - za pomocą przeciążenia prądowego.
Istnieje możliwość przeprowadzenia procedury kalibracji za pomocą zmiany parametru konfiguracyjnego (szczegółowe informacje - patrz 
,,Parametry konfiguracyjne Z-Wave''), w informacjach zaawansowanych.

De kettingmotor ZWS12 kan de positie van de ketting vaststellen met een nauwkeurigheid tot 1%. Om dit mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat u na de installatie van de kettingmotor een kalibratie uitvoert. Voordat de kettingmotor wordt gekalibreerd, brandt de diode 
van de motorstatus continu.
De eindpunten van de actuator worden op twee manieren vastgesteld: 
- volledige opening - met behulp van de eindschakelaar,
- volledige sluiting - met behulp van de stroomoverbelasting.
Het is mogelijk om de kalibratieprocedure uit te voeren door de configuratieparameter te wijzigen (zie "Configuratieparameters Z-Wave" 
voor meer informatie) in de extra informatie.

Przytrzymaj jednocześnie przycisk 
programowania i sterowania manualnego. 
Siłownik samoczynnie zamknie się...

... a następnie samoczynnie otworzy się. Po 
osiągnięciu pełnego otwarcia kalibracja 
zostanie zakończona.

Po skończonej kalibracji siłownik zamyka się
ze zmniejszoną prędkością.

Druk tegelijkertijd de knoppen voor 
programmeren en handmatige bediening in. 
De kettingmotor sluit automatisch...

...en gaat vervolgens automatisch open. Zodra 
volledige opening is bereikt, is de kalibratie 
voltooid.

Na het kalibreren sluit de kettingmotor met 
een lagere snelheid.

Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Pominięcie kalibracji nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości siłownika. Nieskalibrowany siłownik pracuje wyłącznie 
z maksymalną prędkością.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.
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STEROWANIE MANUALNE HANDMATIGE BEDIENING

Steruj siłownikiem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku…

PROGRAMOWANIE PROGRAMMEREN
Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji kontrolerów.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. etc.

Uruchom na kontrolerze Z-Wave wybraną funkcję.

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na siłowniku ZWS12.

Wynik programowania zostanie zasygnalizowany na kontrolerze.

KALIBRACJA IJKEN

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego.

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego. Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Het bestand is ongewijzigd gekoppeld aan het programma waarin de instructies worden gemaakt.
Lees de opmerkingen en neem deze in acht. ATTENTIE!!!

ORIGINEEL VERTALING
1. Vertaal alle werkbladen in de cellen die zijn 

aangeduid met de opmerking "VERTAAL"
2. Verander de lettergrootte niet
3. Verander het lettertype niet

4. Verander de pagina-/bestandsinstellingen niet
5. Gebruik voor plakken de functie 

<Ctrl, Shift + V> (ongeformatteerde tekst)

NEDERLANDS 

Bedien de kettingmotor met de knop handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de controllers.

CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

TOEVOEGEN AAN Z-WAVE NETWERK
TOEVOEGEN AAN GROEP

VERWIJDEREN VAN EEN APPARAAT UIT HET Z-WAVE NETWERK
VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT GROEP

Start de gekozen functie op de primaire Z-Wave controller.

Druk binnen de door de controller aangegeven tijd op de programmeerknop van de kettingmotor ZWS12.

Het resultaat van de programmering wordt op de controller gesignaleerd.

Siłownik ZWS12 może określić pozycję łańcucha z dokładnością do 1%. Aby było to możliwe należy po zamontowaniu siłownika 
przeprowadzić proces kalibracji. Zanim siłownik zostanie skalibrowany, dioda statusu pracy silnika świeci światłem ciągłym
Wartości krańcowe siłownika określane są na dwa sposoby: 
- całkowite otwarcie - za pomocą wyłącznika krańcowego,
- całkowite zamknięcie - za pomocą przeciążenia prądowego.
Istnieje możliwość przeprowadzenia procedury kalibracji za pomocą zmiany parametru konfiguracyjnego (szczegółowe informacje - patrz 
,,Parametry konfiguracyjne Z-Wave''), w informacjach zaawansowanych.

De kettingmotor ZWS12 kan de positie van de ketting vaststellen met een nauwkeurigheid tot 1%. Om dit mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat u na de installatie van de kettingmotor een kalibratie uitvoert. Voordat de kettingmotor wordt gekalibreerd, brandt de diode 
van de motorstatus continu.
De eindpunten van de actuator worden op twee manieren vastgesteld: 
- volledige opening - met behulp van de eindschakelaar,
- volledige sluiting - met behulp van de stroomoverbelasting.
Het is mogelijk om de kalibratieprocedure uit te voeren door de configuratieparameter te wijzigen (zie "Configuratieparameters Z-Wave" 
voor meer informatie) in de extra informatie.

Przytrzymaj jednocześnie przycisk 
programowania i sterowania manualnego. 
Siłownik samoczynnie zamknie się...

... a następnie samoczynnie otworzy się. Po 
osiągnięciu pełnego otwarcia kalibracja 
zostanie zakończona.

Po skończonej kalibracji siłownik zamyka się
ze zmniejszoną prędkością.

Druk tegelijkertijd de knoppen voor 
programmeren en handmatige bediening in. 
De kettingmotor sluit automatisch...

...en gaat vervolgens automatisch open. Zodra 
volledige opening is bereikt, is de kalibratie 
voltooid.

Na het kalibreren sluit de kettingmotor met 
een lagere snelheid.

Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Pominięcie kalibracji nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości siłownika. Nieskalibrowany siłownik pracuje wyłącznie 
z maksymalną prędkością.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.
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STEROWANIE MANUALNE HANDMATIGE BEDIENING

Steruj siłownikiem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku…

PROGRAMOWANIE PROGRAMMEREN
Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji kontrolerów.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. etc.

Uruchom na kontrolerze Z-Wave wybraną funkcję.

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na siłowniku ZWS12.

Wynik programowania zostanie zasygnalizowany na kontrolerze.

KALIBRACJA IJKEN

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego.

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego. Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Het bestand is ongewijzigd gekoppeld aan het programma waarin de instructies worden gemaakt.
Lees de opmerkingen en neem deze in acht. ATTENTIE!!!

ORIGINEEL VERTALING
1. Vertaal alle werkbladen in de cellen die zijn 

aangeduid met de opmerking "VERTAAL"
2. Verander de lettergrootte niet
3. Verander het lettertype niet

4. Verander de pagina-/bestandsinstellingen niet
5. Gebruik voor plakken de functie 

<Ctrl, Shift + V> (ongeformatteerde tekst)

NEDERLANDS 

Bedien de kettingmotor met de knop handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de controllers.

CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

TOEVOEGEN AAN Z-WAVE NETWERK
TOEVOEGEN AAN GROEP

VERWIJDEREN VAN EEN APPARAAT UIT HET Z-WAVE NETWERK
VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT GROEP

Start de gekozen functie op de primaire Z-Wave controller.

Druk binnen de door de controller aangegeven tijd op de programmeerknop van de kettingmotor ZWS12.

Het resultaat van de programmering wordt op de controller gesignaleerd.

Siłownik ZWS12 może określić pozycję łańcucha z dokładnością do 1%. Aby było to możliwe należy po zamontowaniu siłownika 
przeprowadzić proces kalibracji. Zanim siłownik zostanie skalibrowany, dioda statusu pracy silnika świeci światłem ciągłym
Wartości krańcowe siłownika określane są na dwa sposoby: 
- całkowite otwarcie - za pomocą wyłącznika krańcowego,
- całkowite zamknięcie - za pomocą przeciążenia prądowego.
Istnieje możliwość przeprowadzenia procedury kalibracji za pomocą zmiany parametru konfiguracyjnego (szczegółowe informacje - patrz 
,,Parametry konfiguracyjne Z-Wave''), w informacjach zaawansowanych.

De kettingmotor ZWS12 kan de positie van de ketting vaststellen met een nauwkeurigheid tot 1%. Om dit mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat u na de installatie van de kettingmotor een kalibratie uitvoert. Voordat de kettingmotor wordt gekalibreerd, brandt de diode 
van de motorstatus continu.
De eindpunten van de actuator worden op twee manieren vastgesteld: 
- volledige opening - met behulp van de eindschakelaar,
- volledige sluiting - met behulp van de stroomoverbelasting.
Het is mogelijk om de kalibratieprocedure uit te voeren door de configuratieparameter te wijzigen (zie "Configuratieparameters Z-Wave" 
voor meer informatie) in de extra informatie.

Przytrzymaj jednocześnie przycisk 
programowania i sterowania manualnego. 
Siłownik samoczynnie zamknie się...

... a następnie samoczynnie otworzy się. Po 
osiągnięciu pełnego otwarcia kalibracja 
zostanie zakończona.

Po skończonej kalibracji siłownik zamyka się
ze zmniejszoną prędkością.

Druk tegelijkertijd de knoppen voor 
programmeren en handmatige bediening in. 
De kettingmotor sluit automatisch...

...en gaat vervolgens automatisch open. Zodra 
volledige opening is bereikt, is de kalibratie 
voltooid.

Na het kalibreren sluit de kettingmotor met 
een lagere snelheid.

Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Pominięcie kalibracji nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości siłownika. Nieskalibrowany siłownik pracuje wyłącznie 
z maksymalną prędkością.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.
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Steruj siłownikiem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku…

PROGRAMOWANIE PROGRAMMEREN
Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji kontrolerów.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. etc.

Uruchom na kontrolerze Z-Wave wybraną funkcję.

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na siłowniku ZWS12.

Wynik programowania zostanie zasygnalizowany na kontrolerze.

KALIBRACJA IJKEN

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego.

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego. Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Het bestand is ongewijzigd gekoppeld aan het programma waarin de instructies worden gemaakt.
Lees de opmerkingen en neem deze in acht. ATTENTIE!!!

ORIGINEEL VERTALING
1. Vertaal alle werkbladen in de cellen die zijn 

aangeduid met de opmerking "VERTAAL"
2. Verander de lettergrootte niet
3. Verander het lettertype niet

4. Verander de pagina-/bestandsinstellingen niet
5. Gebruik voor plakken de functie 

<Ctrl, Shift + V> (ongeformatteerde tekst)

NEDERLANDS 

Bedien de kettingmotor met de knop handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de controllers.

CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

TOEVOEGEN AAN Z-WAVE NETWERK
TOEVOEGEN AAN GROEP

VERWIJDEREN VAN EEN APPARAAT UIT HET Z-WAVE NETWERK
VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT GROEP

Start de gekozen functie op de primaire Z-Wave controller.

Druk binnen de door de controller aangegeven tijd op de programmeerknop van de kettingmotor ZWS12.

Het resultaat van de programmering wordt op de controller gesignaleerd.

Siłownik ZWS12 może określić pozycję łańcucha z dokładnością do 1%. Aby było to możliwe należy po zamontowaniu siłownika 
przeprowadzić proces kalibracji. Zanim siłownik zostanie skalibrowany, dioda statusu pracy silnika świeci światłem ciągłym
Wartości krańcowe siłownika określane są na dwa sposoby: 
- całkowite otwarcie - za pomocą wyłącznika krańcowego,
- całkowite zamknięcie - za pomocą przeciążenia prądowego.
Istnieje możliwość przeprowadzenia procedury kalibracji za pomocą zmiany parametru konfiguracyjnego (szczegółowe informacje - patrz 
,,Parametry konfiguracyjne Z-Wave''), w informacjach zaawansowanych.

De kettingmotor ZWS12 kan de positie van de ketting vaststellen met een nauwkeurigheid tot 1%. Om dit mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat u na de installatie van de kettingmotor een kalibratie uitvoert. Voordat de kettingmotor wordt gekalibreerd, brandt de diode 
van de motorstatus continu.
De eindpunten van de actuator worden op twee manieren vastgesteld: 
- volledige opening - met behulp van de eindschakelaar,
- volledige sluiting - met behulp van de stroomoverbelasting.
Het is mogelijk om de kalibratieprocedure uit te voeren door de configuratieparameter te wijzigen (zie "Configuratieparameters Z-Wave" 
voor meer informatie) in de extra informatie.

Przytrzymaj jednocześnie przycisk 
programowania i sterowania manualnego. 
Siłownik samoczynnie zamknie się...

... a następnie samoczynnie otworzy się. Po 
osiągnięciu pełnego otwarcia kalibracja 
zostanie zakończona.

Po skończonej kalibracji siłownik zamyka się
ze zmniejszoną prędkością.

Druk tegelijkertijd de knoppen voor 
programmeren en handmatige bediening in. 
De kettingmotor sluit automatisch...

...en gaat vervolgens automatisch open. Zodra 
volledige opening is bereikt, is de kalibratie 
voltooid.

Na het kalibreren sluit de kettingmotor met 
een lagere snelheid.

Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Pominięcie kalibracji nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości siłownika. Nieskalibrowany siłownik pracuje wyłącznie 
z maksymalną prędkością.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.
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Steruj siłownikiem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku…

PROGRAMOWANIE PROGRAMMEREN
Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji kontrolerów.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. etc.

Uruchom na kontrolerze Z-Wave wybraną funkcję.

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na siłowniku ZWS12.

Wynik programowania zostanie zasygnalizowany na kontrolerze.

KALIBRACJA IJKEN

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego.

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego. Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Het bestand is ongewijzigd gekoppeld aan het programma waarin de instructies worden gemaakt.
Lees de opmerkingen en neem deze in acht. ATTENTIE!!!

ORIGINEEL VERTALING
1. Vertaal alle werkbladen in de cellen die zijn 

aangeduid met de opmerking "VERTAAL"
2. Verander de lettergrootte niet
3. Verander het lettertype niet

4. Verander de pagina-/bestandsinstellingen niet
5. Gebruik voor plakken de functie 

<Ctrl, Shift + V> (ongeformatteerde tekst)

NEDERLANDS 

Bedien de kettingmotor met de knop handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de controllers.

CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

TOEVOEGEN AAN Z-WAVE NETWERK
TOEVOEGEN AAN GROEP

VERWIJDEREN VAN EEN APPARAAT UIT HET Z-WAVE NETWERK
VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT GROEP

Start de gekozen functie op de primaire Z-Wave controller.

Druk binnen de door de controller aangegeven tijd op de programmeerknop van de kettingmotor ZWS12.

Het resultaat van de programmering wordt op de controller gesignaleerd.

Siłownik ZWS12 może określić pozycję łańcucha z dokładnością do 1%. Aby było to możliwe należy po zamontowaniu siłownika 
przeprowadzić proces kalibracji. Zanim siłownik zostanie skalibrowany, dioda statusu pracy silnika świeci światłem ciągłym
Wartości krańcowe siłownika określane są na dwa sposoby: 
- całkowite otwarcie - za pomocą wyłącznika krańcowego,
- całkowite zamknięcie - za pomocą przeciążenia prądowego.
Istnieje możliwość przeprowadzenia procedury kalibracji za pomocą zmiany parametru konfiguracyjnego (szczegółowe informacje - patrz 
,,Parametry konfiguracyjne Z-Wave''), w informacjach zaawansowanych.

De kettingmotor ZWS12 kan de positie van de ketting vaststellen met een nauwkeurigheid tot 1%. Om dit mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat u na de installatie van de kettingmotor een kalibratie uitvoert. Voordat de kettingmotor wordt gekalibreerd, brandt de diode 
van de motorstatus continu.
De eindpunten van de actuator worden op twee manieren vastgesteld: 
- volledige opening - met behulp van de eindschakelaar,
- volledige sluiting - met behulp van de stroomoverbelasting.
Het is mogelijk om de kalibratieprocedure uit te voeren door de configuratieparameter te wijzigen (zie "Configuratieparameters Z-Wave" 
voor meer informatie) in de extra informatie.

Przytrzymaj jednocześnie przycisk 
programowania i sterowania manualnego. 
Siłownik samoczynnie zamknie się...

... a następnie samoczynnie otworzy się. Po 
osiągnięciu pełnego otwarcia kalibracja 
zostanie zakończona.

Po skończonej kalibracji siłownik zamyka się
ze zmniejszoną prędkością.

Druk tegelijkertijd de knoppen voor 
programmeren en handmatige bediening in. 
De kettingmotor sluit automatisch...

...en gaat vervolgens automatisch open. Zodra 
volledige opening is bereikt, is de kalibratie 
voltooid.

Na het kalibreren sluit de kettingmotor met 
een lagere snelheid.

Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Pominięcie kalibracji nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości siłownika. Nieskalibrowany siłownik pracuje wyłącznie 
z maksymalną prędkością.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.
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STEROWANIE MANUALNE HANDMATIGE BEDIENING

Steruj siłownikiem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku…

PROGRAMOWANIE PROGRAMMEREN
Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji kontrolerów.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. etc.

Uruchom na kontrolerze Z-Wave wybraną funkcję.

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na siłowniku ZWS12.

Wynik programowania zostanie zasygnalizowany na kontrolerze.

KALIBRACJA IJKEN

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego.

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego. Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Het bestand is ongewijzigd gekoppeld aan het programma waarin de instructies worden gemaakt.
Lees de opmerkingen en neem deze in acht. ATTENTIE!!!

ORIGINEEL VERTALING
1. Vertaal alle werkbladen in de cellen die zijn 

aangeduid met de opmerking "VERTAAL"
2. Verander de lettergrootte niet
3. Verander het lettertype niet

4. Verander de pagina-/bestandsinstellingen niet
5. Gebruik voor plakken de functie 

<Ctrl, Shift + V> (ongeformatteerde tekst)

NEDERLANDS 

Bedien de kettingmotor met de knop handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de controllers.

CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

TOEVOEGEN AAN Z-WAVE NETWERK
TOEVOEGEN AAN GROEP

VERWIJDEREN VAN EEN APPARAAT UIT HET Z-WAVE NETWERK
VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT GROEP

Start de gekozen functie op de primaire Z-Wave controller.

Druk binnen de door de controller aangegeven tijd op de programmeerknop van de kettingmotor ZWS12.

Het resultaat van de programmering wordt op de controller gesignaleerd.

Siłownik ZWS12 może określić pozycję łańcucha z dokładnością do 1%. Aby było to możliwe należy po zamontowaniu siłownika 
przeprowadzić proces kalibracji. Zanim siłownik zostanie skalibrowany, dioda statusu pracy silnika świeci światłem ciągłym
Wartości krańcowe siłownika określane są na dwa sposoby: 
- całkowite otwarcie - za pomocą wyłącznika krańcowego,
- całkowite zamknięcie - za pomocą przeciążenia prądowego.
Istnieje możliwość przeprowadzenia procedury kalibracji za pomocą zmiany parametru konfiguracyjnego (szczegółowe informacje - patrz 
,,Parametry konfiguracyjne Z-Wave''), w informacjach zaawansowanych.

De kettingmotor ZWS12 kan de positie van de ketting vaststellen met een nauwkeurigheid tot 1%. Om dit mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat u na de installatie van de kettingmotor een kalibratie uitvoert. Voordat de kettingmotor wordt gekalibreerd, brandt de diode 
van de motorstatus continu.
De eindpunten van de actuator worden op twee manieren vastgesteld: 
- volledige opening - met behulp van de eindschakelaar,
- volledige sluiting - met behulp van de stroomoverbelasting.
Het is mogelijk om de kalibratieprocedure uit te voeren door de configuratieparameter te wijzigen (zie "Configuratieparameters Z-Wave" 
voor meer informatie) in de extra informatie.

Przytrzymaj jednocześnie przycisk 
programowania i sterowania manualnego. 
Siłownik samoczynnie zamknie się...

... a następnie samoczynnie otworzy się. Po 
osiągnięciu pełnego otwarcia kalibracja 
zostanie zakończona.

Po skończonej kalibracji siłownik zamyka się
ze zmniejszoną prędkością.

Druk tegelijkertijd de knoppen voor 
programmeren en handmatige bediening in. 
De kettingmotor sluit automatisch...

...en gaat vervolgens automatisch open. Zodra 
volledige opening is bereikt, is de kalibratie 
voltooid.

Na het kalibreren sluit de kettingmotor met 
een lagere snelheid.

Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Pominięcie kalibracji nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości siłownika. Nieskalibrowany siłownik pracuje wyłącznie 
z maksymalną prędkością.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.
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STEROWANIE MANUALNE HANDMATIGE BEDIENING

Steruj siłownikiem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku…

PROGRAMOWANIE PROGRAMMEREN
Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji kontrolerów.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. etc.

Uruchom na kontrolerze Z-Wave wybraną funkcję.

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na siłowniku ZWS12.

Wynik programowania zostanie zasygnalizowany na kontrolerze.

KALIBRACJA IJKEN

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego.

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego. Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Het bestand is ongewijzigd gekoppeld aan het programma waarin de instructies worden gemaakt.
Lees de opmerkingen en neem deze in acht. ATTENTIE!!!

ORIGINEEL VERTALING
1. Vertaal alle werkbladen in de cellen die zijn 

aangeduid met de opmerking "VERTAAL"
2. Verander de lettergrootte niet
3. Verander het lettertype niet

4. Verander de pagina-/bestandsinstellingen niet
5. Gebruik voor plakken de functie 

<Ctrl, Shift + V> (ongeformatteerde tekst)

NEDERLANDS 

Bedien de kettingmotor met de knop handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de controllers.

CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

TOEVOEGEN AAN Z-WAVE NETWERK
TOEVOEGEN AAN GROEP

VERWIJDEREN VAN EEN APPARAAT UIT HET Z-WAVE NETWERK
VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT GROEP

Start de gekozen functie op de primaire Z-Wave controller.

Druk binnen de door de controller aangegeven tijd op de programmeerknop van de kettingmotor ZWS12.

Het resultaat van de programmering wordt op de controller gesignaleerd.

Siłownik ZWS12 może określić pozycję łańcucha z dokładnością do 1%. Aby było to możliwe należy po zamontowaniu siłownika 
przeprowadzić proces kalibracji. Zanim siłownik zostanie skalibrowany, dioda statusu pracy silnika świeci światłem ciągłym
Wartości krańcowe siłownika określane są na dwa sposoby: 
- całkowite otwarcie - za pomocą wyłącznika krańcowego,
- całkowite zamknięcie - za pomocą przeciążenia prądowego.
Istnieje możliwość przeprowadzenia procedury kalibracji za pomocą zmiany parametru konfiguracyjnego (szczegółowe informacje - patrz 
,,Parametry konfiguracyjne Z-Wave''), w informacjach zaawansowanych.

De kettingmotor ZWS12 kan de positie van de ketting vaststellen met een nauwkeurigheid tot 1%. Om dit mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat u na de installatie van de kettingmotor een kalibratie uitvoert. Voordat de kettingmotor wordt gekalibreerd, brandt de diode 
van de motorstatus continu.
De eindpunten van de actuator worden op twee manieren vastgesteld: 
- volledige opening - met behulp van de eindschakelaar,
- volledige sluiting - met behulp van de stroomoverbelasting.
Het is mogelijk om de kalibratieprocedure uit te voeren door de configuratieparameter te wijzigen (zie "Configuratieparameters Z-Wave" 
voor meer informatie) in de extra informatie.

Przytrzymaj jednocześnie przycisk 
programowania i sterowania manualnego. 
Siłownik samoczynnie zamknie się...

... a następnie samoczynnie otworzy się. Po 
osiągnięciu pełnego otwarcia kalibracja 
zostanie zakończona.

Po skończonej kalibracji siłownik zamyka się
ze zmniejszoną prędkością.

Druk tegelijkertijd de knoppen voor 
programmeren en handmatige bediening in. 
De kettingmotor sluit automatisch...

...en gaat vervolgens automatisch open. Zodra 
volledige opening is bereikt, is de kalibratie 
voltooid.

Na het kalibreren sluit de kettingmotor met 
een lagere snelheid.

Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Pominięcie kalibracji nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości siłownika. Nieskalibrowany siłownik pracuje wyłącznie 
z maksymalną prędkością.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.
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STEROWANIE MANUALNE HANDMATIGE BEDIENING

Steruj siłownikiem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku…

PROGRAMOWANIE PROGRAMMEREN
Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji kontrolerów.

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b

KONTROLER - urządzenie Z-Wave takie jak: pilot, moduł, przycisk naścienny, b CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

DODANIE DO SIECI Z-WAVE
DODANIE DO GRUPY

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI Z-WAVE
USUWANIE URZĄDZENIA Z GRUPY

itd. etc.

Uruchom na kontrolerze Z-Wave wybraną funkcję.

W określonym przez kontroler czasie, wciśnij przycisk programowania na siłowniku ZWS12.

Wynik programowania zostanie zasygnalizowany na kontrolerze.

KALIBRACJA IJKEN

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego.

Proces kalibracji może zostać przerwany za pomocą wciśnięcia przycisku sterowania manualnego. Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Het bestand is ongewijzigd gekoppeld aan het programma waarin de instructies worden gemaakt.
Lees de opmerkingen en neem deze in acht. ATTENTIE!!!

ORIGINEEL VERTALING
1. Vertaal alle werkbladen in de cellen die zijn 

aangeduid met de opmerking "VERTAAL"
2. Verander de lettergrootte niet
3. Verander het lettertype niet

4. Verander de pagina-/bestandsinstellingen niet
5. Gebruik voor plakken de functie 

<Ctrl, Shift + V> (ongeformatteerde tekst)

NEDERLANDS 

Bedien de kettingmotor met de knop handmatige bediening: 1.Start, 2.Stop, 3.Start in tegenovergestelde richting...

Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de controllers.

CONTROLLER - Z-Wave apparaten als: afstandsbediening, module, wandknop, internetportaal. 

TOEVOEGEN AAN Z-WAVE NETWERK
TOEVOEGEN AAN GROEP

VERWIJDEREN VAN EEN APPARAAT UIT HET Z-WAVE NETWERK
VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT GROEP

Start de gekozen functie op de primaire Z-Wave controller.

Druk binnen de door de controller aangegeven tijd op de programmeerknop van de kettingmotor ZWS12.

Het resultaat van de programmering wordt op de controller gesignaleerd.

Siłownik ZWS12 może określić pozycję łańcucha z dokładnością do 1%. Aby było to możliwe należy po zamontowaniu siłownika 
przeprowadzić proces kalibracji. Zanim siłownik zostanie skalibrowany, dioda statusu pracy silnika świeci światłem ciągłym
Wartości krańcowe siłownika określane są na dwa sposoby: 
- całkowite otwarcie - za pomocą wyłącznika krańcowego,
- całkowite zamknięcie - za pomocą przeciążenia prądowego.
Istnieje możliwość przeprowadzenia procedury kalibracji za pomocą zmiany parametru konfiguracyjnego (szczegółowe informacje - patrz 
,,Parametry konfiguracyjne Z-Wave''), w informacjach zaawansowanych.

De kettingmotor ZWS12 kan de positie van de ketting vaststellen met een nauwkeurigheid tot 1%. Om dit mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat u na de installatie van de kettingmotor een kalibratie uitvoert. Voordat de kettingmotor wordt gekalibreerd, brandt de diode 
van de motorstatus continu.
De eindpunten van de actuator worden op twee manieren vastgesteld: 
- volledige opening - met behulp van de eindschakelaar,
- volledige sluiting - met behulp van de stroomoverbelasting.
Het is mogelijk om de kalibratieprocedure uit te voeren door de configuratieparameter te wijzigen (zie "Configuratieparameters Z-Wave" 
voor meer informatie) in de extra informatie.

Przytrzymaj jednocześnie przycisk 
programowania i sterowania manualnego. 
Siłownik samoczynnie zamknie się...

... a następnie samoczynnie otworzy się. Po 
osiągnięciu pełnego otwarcia kalibracja 
zostanie zakończona.

Po skończonej kalibracji siłownik zamyka się
ze zmniejszoną prędkością.

Druk tegelijkertijd de knoppen voor 
programmeren en handmatige bediening in. 
De kettingmotor sluit automatisch...

...en gaat vervolgens automatisch open. Zodra 
volledige opening is bereikt, is de kalibratie 
voltooid.

Na het kalibreren sluit de kettingmotor met 
een lagere snelheid.

Het kalibratieproces kan worden onderbroken door op de knop voor handmatige bediening te drukken.

Pominięcie kalibracji nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości siłownika. Nieskalibrowany siłownik pracuje wyłącznie 
z maksymalną prędkością.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.

Als u de kalibratie niet uitvoert, kunt u de mogelijkheden van de kettingmotor niet volledig benutten. Een niet-gekalibreerde 
kettingmotor werkt alleen op maximale snelheid.
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KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃ Z-WAVE COMPATIBILITEIT VAN Z-WAVE APPARATEN

INFORMACJE ZAAWANSOWANE EXTRA INFORMATIE

PARAMETRY KONFIGURACYJNE Z-WAVE

Nr parametru Wartość Rozmiar Opis Maat 

7 2 1 7 2 1

12 1 1 12 1 1

13 1 1 13 1 1

15 0 1 Zamknij po czasie (minuty), tzw. przewietrzanie 15 0 1

99 1 1 99 1 1

100 1 1 100 1 1

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

Z-Wave pozwala na integrację urządzeń różnych producentów, tj. oświetlenie, ogrzewanie, automatyka domowa, itp. Urządzenia Z‑Wave 
powielają otrzymany sygnał, co zwiększa zasięg komunikacji radiowej.
Ten produkt jest kompatybilny z innymi certyfikowanymi urządzeniami Z-Wave innych producentów. Wszystkie niebateryjne urządzenia 
różnych producentów działające w jednej sieci Z-Wave mogą routować przez inne urządzenia, co może zwiększyć zasięg.
Z-Wave Plus Produkt w trybie Secure.
To urządzenie jest zabezpieczonym produktem Z-Wave Plus, który może używać szyfrowanych komunikatów Z-Wave Plus do 
komunikowania się z innymi produktami Z-Wave Plus z zabezpieczeniami.

Z-Wave maakt de integratie van apparaten van verschillende fabrikanten mogelijk, bijv. verlichting, verwarming, domotica etc. Z‑Wave 
apparaten dupliceren het ontvangen signaal, waardoor het bereik van de radiocommunicatie toeneemt. Dit product is compatibel met andere 
gecertificeerde Z‑Wave apparaten van andere fabrikanten. Alle elektrische apparaten (op stroom) van verschillende fabrikanten die in één 
Z‑Wave netwerk werken, kunnen signalen ontvangen en weer uitzenden via andere apparaten, waardoor het bereik kan worden vergroot.
Z-Wave Plusproduct in de modus Secure.
Dit apparaat is een beveiligd Z-Wave Plusproduct dat versleutelde Z-Wave Plusberichten kan gebruiken om te communiceren met andere 
Z‑Wave Plusproducten met beveiligingen.

Wszystkie informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci Z-Wave w kontrolerach innych producentów znajdują się
w instrukcjach użytkowania tych produktów.

Alle informatie over het toevoegen van apparaten aan het Z-Wave netwerk in controllers van andere fabrikanten is 
opgenomen in de gebruiksaanwijzing van die producten.

Wszystkie informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci Z-Wave w kontrolerach innych producentów znajdują się
w instrukcjach użytkowania tych produktów.

Alle informatie over het toevoegen van apparaten aan het Z-Wave netwerk in controllers van andere fabrikanten is 
opgenomen in de gebruiksaanwijzing van die producten.

GRUPY ASSOCJACYJNE ASSOCIATIEGROEPEN 
1. Life Line – grupa do raportowania pozycji siłownika po każdym zatrzymaniu  oraz zgłoszeniu alarmu (przeciążenie). W grupie może być
maksymalnie 1 urządzenie.

2. Basic Repeat – grupa używana do przesyłania odebranych komend ruchu (basic set) do urządzeń należących do tej grupy. W grupie może 
być maksymalnie 5 urządzeń. 

3. Multilevel Repeat – grupa używana do przesyłania odebranych komend ruchu (SWITCH MULTILEVEL SET, SWITCH MULTILEVEL 
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CONFIGURATIEPARAMETERS Z-WAVE 

Domyślna 
wartość Nr. parameter Waarde Standaardwaarde Beschrijving 

1
2
3
4

Prędkość wysuwu łańcucha, gdzie wartość:
1 – najwolniej
4 – najszybciej

1
2
3
4

Bewegingssnelheid van de ketting, met de waarden:
1 – langzaamst

4 – snelst

1
2
3

1 – skalibrowany
2 – rozkalibrowany
3 – błąd enkoderów

1
2
3 

1 – gekalibreerd
2 – gedekalibreerd
3 – fout encoders

1
2

1 – FF idź do maksimum
2 – FF idź do poprzedniej pozycji

1 
2

1 – FF ga naar maximum
2 – FF ga naar vorige positie

0
120

0 
120 Sluiten na verloop van tijd (minuten), zgn. ventilatie

1
2

1 – parametry domyślne
2 – parametry inne niż domyślne

1
2 

1 – standaardparameters
2 – parameters anders dan standaardparameters

1
2 2 – autoexclusion 1 

2 2 – autoexclusion
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KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃ Z-WAVE COMPATIBILITEIT VAN Z-WAVE APPARATEN

INFORMACJE ZAAWANSOWANE EXTRA INFORMATIE

PARAMETRY KONFIGURACYJNE Z-WAVE

Nr parametru Wartość Rozmiar Opis Maat 

7 2 1 7 2 1

12 1 1 12 1 1

13 1 1 13 1 1

15 0 1 Zamknij po czasie (minuty), tzw. przewietrzanie 15 0 1

99 1 1 99 1 1

100 1 1 100 1 1

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

Z-Wave pozwala na integrację urządzeń różnych producentów, tj. oświetlenie, ogrzewanie, automatyka domowa, itp. Urządzenia Z‑Wave 
powielają otrzymany sygnał, co zwiększa zasięg komunikacji radiowej.
Ten produkt jest kompatybilny z innymi certyfikowanymi urządzeniami Z-Wave innych producentów. Wszystkie niebateryjne urządzenia 
różnych producentów działające w jednej sieci Z-Wave mogą routować przez inne urządzenia, co może zwiększyć zasięg.
Z-Wave Plus Produkt w trybie Secure.
To urządzenie jest zabezpieczonym produktem Z-Wave Plus, który może używać szyfrowanych komunikatów Z-Wave Plus do 
komunikowania się z innymi produktami Z-Wave Plus z zabezpieczeniami.

Z-Wave maakt de integratie van apparaten van verschillende fabrikanten mogelijk, bijv. verlichting, verwarming, domotica etc. Z‑Wave 
apparaten dupliceren het ontvangen signaal, waardoor het bereik van de radiocommunicatie toeneemt. Dit product is compatibel met andere 
gecertificeerde Z‑Wave apparaten van andere fabrikanten. Alle elektrische apparaten (op stroom) van verschillende fabrikanten die in één 
Z‑Wave netwerk werken, kunnen signalen ontvangen en weer uitzenden via andere apparaten, waardoor het bereik kan worden vergroot.
Z-Wave Plusproduct in de modus Secure.
Dit apparaat is een beveiligd Z-Wave Plusproduct dat versleutelde Z-Wave Plusberichten kan gebruiken om te communiceren met andere 
Z‑Wave Plusproducten met beveiligingen.

Wszystkie informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci Z-Wave w kontrolerach innych producentów znajdują się
w instrukcjach użytkowania tych produktów.

Alle informatie over het toevoegen van apparaten aan het Z-Wave netwerk in controllers van andere fabrikanten is 
opgenomen in de gebruiksaanwijzing van die producten.

Wszystkie informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci Z-Wave w kontrolerach innych producentów znajdują się
w instrukcjach użytkowania tych produktów.

Alle informatie over het toevoegen van apparaten aan het Z-Wave netwerk in controllers van andere fabrikanten is 
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być maksymalnie 5 urządzeń. 

3. Multilevel Repeat – grupa używana do przesyłania odebranych komend ruchu (SWITCH MULTILEVEL SET, SWITCH MULTILEVEL 
START LEVEL CHANGE, SWITCH MULTILEVEL STOP LEVEL CHANGE do urządzeń należących do tych grup. W grupie może być
maksymalnie 5 urządzeń.

1. Life Line – groep voor het rapporteren van de positie van de kettingmotor na iedere stop en alarmmelding (overbelasting). In de groep mag 
zich maximaal één apparaat bevinden.
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