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

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

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 3

SCHEMAT PODŁĄCZENIA 4 4

SZYBKI START 4 SNELLE START 4

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA 4 4

GWARANCJA 5 5

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 898
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ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

ZESTAW AUTOMATYKI Z-WAVE AUTOMATISERINGSSET Z-WAVE

ZWZ230 ZRD ZWZ230 ZRD
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AANSLUITSCHEMA

EXTRA FUNCTIES VAN DE KETTINGMOTOR

GARANTIE
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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)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

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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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)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

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

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

FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL
tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333

www.fakro.com

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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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
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA INHOUD VAN DE VERPAKKING

OPIS ZESTAWU

PARAMETRY TECHNICZNE

PRZYCISK PROGRAMOWANIA*

PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

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

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

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

De set ZWZ230 ZRD is uitgerust met een draadloze tweerichtings Z-Wave besturingsmodule. De set bestaat uit: een 15V DC kettingmotor 
met een kettinglengte van 24 cm, een gesloten voeding van 60W (vermogen dat aansluiting van elektrische accessoires toelaat), regensensor 
ZRD, een afstandsbediening die op meerdere kanalen werkt en een esthetische behuizing met een paneel voor handmatige bediening. De 
ketting van de kettingmotor is uitgerust met een speciaal eindstuk dat in de greep uit de montageset kan worden vergrendeld. De 
voedingskabel van het type OMY 3 x 1,00 mm2  bevindt zich aan de rechterkant na montage van het product. De set ZWZ230 ZRD is 
fabrieksmatig toegewezen aan kanaal 1 van de afstandsbediening, op de eerste groep van de bedieningstoetsen.

TECHNISCHE PARAMETERS

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

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

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

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

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

Bedrijfstemperatuur:
-10°C tot + 65°C
Voedingsspanning:
100-240V AC ⁓50Hz
Nominaal vermogen adapter:
60W
Nominaal vermogen 
kettingmotor:
12W

Verbruik in waakstand:
0,03A
Voedingskabel:
3x1mm2

Randschakelaar:
overbelasting bij sluiting, contact 
bij opening

Sluitkracht/duwkracht ketting:
250 N
Bewegingssnelheid van de 
ketting:
4,25 mm/s
Kettinglengte:
240 mm
Beschermingsklasse:
IP31

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

PROGRAMMEERKNOP*

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

Met de programmeerknop kunt u de set toevoegen aan het Z-Wave netwerk. 
Het dient ook voor het toevoegen van de set aan geselecteerde groepen, het 
verwijderen uit deze groepen en ook voor het verwijderen van de set uit het 
Z-Wave netwerk.

KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

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

Wanneer u de set handmatig wilt bedienen, drukt u op de knop voor 
handmatige bediening (zie afbeelding). De knop werkt in een sequentiecyclus, 
bijv. start, stop, start in tegengestelde richting, stop, etc.
1. De eerste druk op de knop start het uitlopen van de ketting.
2. De tweede druk op de knop stopt het uitlopen van de ketting.
3. De volgende druk op de knop zorgt voor het intrekken van de ketting.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA INHOUD VAN DE VERPAKKING

OPIS ZESTAWU

PARAMETRY TECHNICZNE

PRZYCISK PROGRAMOWANIA*

PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

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

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

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

De set ZWZ230 ZRD is uitgerust met een draadloze tweerichtings Z-Wave besturingsmodule. De set bestaat uit: een 15V DC kettingmotor 
met een kettinglengte van 24 cm, een gesloten voeding van 60W (vermogen dat aansluiting van elektrische accessoires toelaat), regensensor 
ZRD, een afstandsbediening die op meerdere kanalen werkt en een esthetische behuizing met een paneel voor handmatige bediening. De 
ketting van de kettingmotor is uitgerust met een speciaal eindstuk dat in de greep uit de montageset kan worden vergrendeld. De 
voedingskabel van het type OMY 3 x 1,00 mm2  bevindt zich aan de rechterkant na montage van het product. De set ZWZ230 ZRD is 
fabrieksmatig toegewezen aan kanaal 1 van de afstandsbediening, op de eerste groep van de bedieningstoetsen.

TECHNISCHE PARAMETERS

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

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

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

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

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

Bedrijfstemperatuur:
-10°C tot + 65°C
Voedingsspanning:
100-240V AC ⁓50Hz
Nominaal vermogen adapter:
60W
Nominaal vermogen 
kettingmotor:
12W

Verbruik in waakstand:
0,03A
Voedingskabel:
3x1mm2

Randschakelaar:
overbelasting bij sluiting, contact 
bij opening

Sluitkracht/duwkracht ketting:
250 N
Bewegingssnelheid van de 
ketting:
4,25 mm/s
Kettinglengte:
240 mm
Beschermingsklasse:
IP31

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

PROGRAMMEERKNOP*

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

Met de programmeerknop kunt u de set toevoegen aan het Z-Wave netwerk. 
Het dient ook voor het toevoegen van de set aan geselecteerde groepen, het 
verwijderen uit deze groepen en ook voor het verwijderen van de set uit het 
Z-Wave netwerk.

KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

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

Wanneer u de set handmatig wilt bedienen, drukt u op de knop voor 
handmatige bediening (zie afbeelding). De knop werkt in een sequentiecyclus, 
bijv. start, stop, start in tegengestelde richting, stop, etc.
1. De eerste druk op de knop start het uitlopen van de ketting.
2. De tweede druk op de knop stopt het uitlopen van de ketting.
3. De volgende druk op de knop zorgt voor het intrekken van de ketting.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

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

De set ZWZ230 ZRD is uitgerust met een draadloze tweerichtings Z-Wave besturingsmodule. De set bestaat uit: een 15V DC kettingmotor 
met een kettinglengte van 24 cm, een gesloten voeding van 60W (vermogen dat aansluiting van elektrische accessoires toelaat), regensensor 
ZRD, een afstandsbediening die op meerdere kanalen werkt en een esthetische behuizing met een paneel voor handmatige bediening. De 
ketting van de kettingmotor is uitgerust met een speciaal eindstuk dat in de greep uit de montageset kan worden vergrendeld. De 
voedingskabel van het type OMY 3 x 1,00 mm2  bevindt zich aan de rechterkant na montage van het product. De set ZWZ230 ZRD is 
fabrieksmatig toegewezen aan kanaal 1 van de afstandsbediening, op de eerste groep van de bedieningstoetsen.

TECHNISCHE PARAMETERS

Temperatura pracy:
-10°C do + 65°C
Napięcie zasilania:
100-240V AC ⁓50Hz
Moc znamionowa zasilacza:
60W
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100-240V AC ⁓50Hz
Nominaal vermogen adapter:
60W
Nominaal vermogen 
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12W
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overbelasting bij sluiting, contact 
bij opening

Sluitkracht/duwkracht ketting:
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Bewegingssnelheid van de 
ketting:
4,25 mm/s
Kettinglengte:
240 mm
Beschermingsklasse:
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Radioprotocol:
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tot 20 m binnen het gebouw
Frequentie:
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Przycisk programowania pozwala dodać zestaw do sieci Z-Wave. Służy również
do dodawania zestawu do wybranych grup, usuwania z tych grup a także do 
usuwania zestawu z sieci Z-Wave.

Met de programmeerknop kunt u de set toevoegen aan het Z-Wave netwerk. 
Het dient ook voor het toevoegen van de set aan geselecteerde groepen, het 
verwijderen uit deze groepen en ook voor het verwijderen van de set uit het 
Z-Wave netwerk.

KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

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

Wanneer u de set handmatig wilt bedienen, drukt u op de knop voor 
handmatige bediening (zie afbeelding). De knop werkt in een sequentiecyclus, 
bijv. start, stop, start in tegengestelde richting, stop, etc.
1. De eerste druk op de knop start het uitlopen van de ketting.
2. De tweede druk op de knop stopt het uitlopen van de ketting.
3. De volgende druk op de knop zorgt voor het intrekken van de ketting.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.
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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.
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siłownika zakończony jest specjalną końcówką pozwalającą na blokowanie go w uchwycie z zestawu montażowego. Przewód zasilający  
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met een kettinglengte van 24 cm, een gesloten voeding van 60W (vermogen dat aansluiting van elektrische accessoires toelaat), regensensor 
ZRD, een afstandsbediening die op meerdere kanalen werkt en een esthetische behuizing met een paneel voor handmatige bediening. De 
ketting van de kettingmotor is uitgerust met een speciaal eindstuk dat in de greep uit de montageset kan worden vergrendeld. De 
voedingskabel van het type OMY 3 x 1,00 mm2  bevindt zich aan de rechterkant na montage van het product. De set ZWZ230 ZRD is 
fabrieksmatig toegewezen aan kanaal 1 van de afstandsbediening, op de eerste groep van de bedieningstoetsen.
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2. Drugie naciśnięcie przycisku spowoduje zatrzymanie łańcucha.
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Wanneer u de set handmatig wilt bedienen, drukt u op de knop voor 
handmatige bediening (zie afbeelding). De knop werkt in een sequentiecyclus, 
bijv. start, stop, start in tegengestelde richting, stop, etc.
1. De eerste druk op de knop start het uitlopen van de ketting.
2. De tweede druk op de knop stopt het uitlopen van de ketting.
3. De volgende druk op de knop zorgt voor het intrekken van de ketting.
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De set ZWZ230 ZRD is uitgerust met een draadloze tweerichtings Z-Wave besturingsmodule. De set bestaat uit: een 15V DC kettingmotor 
met een kettinglengte van 24 cm, een gesloten voeding van 60W (vermogen dat aansluiting van elektrische accessoires toelaat), regensensor 
ZRD, een afstandsbediening die op meerdere kanalen werkt en een esthetische behuizing met een paneel voor handmatige bediening. De 
ketting van de kettingmotor is uitgerust met een speciaal eindstuk dat in de greep uit de montageset kan worden vergrendeld. De 
voedingskabel van het type OMY 3 x 1,00 mm2  bevindt zich aan de rechterkant na montage van het product. De set ZWZ230 ZRD is 
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-10°C do + 65°C
Napięcie zasilania:
100-240V AC ⁓50Hz
Moc znamionowa zasilacza:
60W
Moc znamionowa siłownika:
12W

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

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

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

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

Bedrijfstemperatuur:
-10°C tot + 65°C
Voedingsspanning:
100-240V AC ⁓50Hz
Nominaal vermogen adapter:
60W
Nominaal vermogen 
kettingmotor:
12W

Verbruik in waakstand:
0,03A
Voedingskabel:
3x1mm2

Randschakelaar:
overbelasting bij sluiting, contact 
bij opening

Sluitkracht/duwkracht ketting:
250 N
Bewegingssnelheid van de 
ketting:
4,25 mm/s
Kettinglengte:
240 mm
Beschermingsklasse:
IP31

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

PROGRAMMEERKNOP*

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

Met de programmeerknop kunt u de set toevoegen aan het Z-Wave netwerk. 
Het dient ook voor het toevoegen van de set aan geselecteerde groepen, het 
verwijderen uit deze groepen en ook voor het verwijderen van de set uit het 
Z-Wave netwerk.

KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

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

Wanneer u de set handmatig wilt bedienen, drukt u op de knop voor 
handmatige bediening (zie afbeelding). De knop werkt in een sequentiecyclus, 
bijv. start, stop, start in tegengestelde richting, stop, etc.
1. De eerste druk op de knop start het uitlopen van de ketting.
2. De tweede druk op de knop stopt het uitlopen van de ketting.
3. De volgende druk op de knop zorgt voor het intrekken van de ketting.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

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

De set ZWZ230 ZRD is uitgerust met een draadloze tweerichtings Z-Wave besturingsmodule. De set bestaat uit: een 15V DC kettingmotor 
met een kettinglengte van 24 cm, een gesloten voeding van 60W (vermogen dat aansluiting van elektrische accessoires toelaat), regensensor 
ZRD, een afstandsbediening die op meerdere kanalen werkt en een esthetische behuizing met een paneel voor handmatige bediening. De 
ketting van de kettingmotor is uitgerust met een speciaal eindstuk dat in de greep uit de montageset kan worden vergrendeld. De 
voedingskabel van het type OMY 3 x 1,00 mm2  bevindt zich aan de rechterkant na montage van het product. De set ZWZ230 ZRD is 
fabrieksmatig toegewezen aan kanaal 1 van de afstandsbediening, op de eerste groep van de bedieningstoetsen.

TECHNISCHE PARAMETERS

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

Prąd czuwania:
0,03A
Kabel zasilający:
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Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

Siła wciągania/wypychania 
łańcucha:
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Prędkość wysuwu łańcucha:
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Wysięg łańcucha:
240mm
Klasa ochronności:
IP31

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

Bedrijfstemperatuur:
-10°C tot + 65°C
Voedingsspanning:
100-240V AC ⁓50Hz
Nominaal vermogen adapter:
60W
Nominaal vermogen 
kettingmotor:
12W

Verbruik in waakstand:
0,03A
Voedingskabel:
3x1mm2

Randschakelaar:
overbelasting bij sluiting, contact 
bij opening

Sluitkracht/duwkracht ketting:
250 N
Bewegingssnelheid van de 
ketting:
4,25 mm/s
Kettinglengte:
240 mm
Beschermingsklasse:
IP31

Radioprotocol:
Z-Wave
Bereik:
tot 20 m binnen het gebouw
Frequentie:
EU - 868,42 MHz; 
AS/NZ - 921,42 MHz; 
US/Canada - 908,4 MHz; 
RU - 869 MHz.
(afhankelijk van de versie)
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Przycisk programowania pozwala dodać zestaw do sieci Z-Wave. Służy również
do dodawania zestawu do wybranych grup, usuwania z tych grup a także do 
usuwania zestawu z sieci Z-Wave.

Met de programmeerknop kunt u de set toevoegen aan het Z-Wave netwerk. 
Het dient ook voor het toevoegen van de set aan geselecteerde groepen, het 
verwijderen uit deze groepen en ook voor het verwijderen van de set uit het 
Z-Wave netwerk.

KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

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

Wanneer u de set handmatig wilt bedienen, drukt u op de knop voor 
handmatige bediening (zie afbeelding). De knop werkt in een sequentiecyclus, 
bijv. start, stop, start in tegengestelde richting, stop, etc.
1. De eerste druk op de knop start het uitlopen van de ketting.
2. De tweede druk op de knop stopt het uitlopen van de ketting.
3. De volgende druk op de knop zorgt voor het intrekken van de ketting.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.
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1. Pierwsze naciśnięcie przycisku spowoduje wysuwanie łańcucha.
2. Drugie naciśnięcie przycisku spowoduje zatrzymanie łańcucha.
3. Następne naciśnięcie przycisku spowoduje wciąganie łańcucha.

Wanneer u de set handmatig wilt bedienen, drukt u op de knop voor 
handmatige bediening (zie afbeelding). De knop werkt in een sequentiecyclus, 
bijv. start, stop, start in tegengestelde richting, stop, etc.
1. De eerste druk op de knop start het uitlopen van de ketting.
2. De tweede druk op de knop stopt het uitlopen van de ketting.
3. De volgende druk op de knop zorgt voor het intrekken van de ketting.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA INHOUD VAN DE VERPAKKING

OPIS ZESTAWU

PARAMETRY TECHNICZNE

PRZYCISK PROGRAMOWANIA*

PRZYCISK STEROWANIA MANUALNEGO

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

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

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

De set ZWZ230 ZRD is uitgerust met een draadloze tweerichtings Z-Wave besturingsmodule. De set bestaat uit: een 15V DC kettingmotor 
met een kettinglengte van 24 cm, een gesloten voeding van 60W (vermogen dat aansluiting van elektrische accessoires toelaat), regensensor 
ZRD, een afstandsbediening die op meerdere kanalen werkt en een esthetische behuizing met een paneel voor handmatige bediening. De 
ketting van de kettingmotor is uitgerust met een speciaal eindstuk dat in de greep uit de montageset kan worden vergrendeld. De 
voedingskabel van het type OMY 3 x 1,00 mm2  bevindt zich aan de rechterkant na montage van het product. De set ZWZ230 ZRD is 
fabrieksmatig toegewezen aan kanaal 1 van de afstandsbediening, op de eerste groep van de bedieningstoetsen.

TECHNISCHE PARAMETERS

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

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

Wyłącznik krańcowy:
przeciążeniowy przy zamykaniu, 
kontaktowy przy otwieraniu

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

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

Bedrijfstemperatuur:
-10°C tot + 65°C
Voedingsspanning:
100-240V AC ⁓50Hz
Nominaal vermogen adapter:
60W
Nominaal vermogen 
kettingmotor:
12W

Verbruik in waakstand:
0,03A
Voedingskabel:
3x1mm2

Randschakelaar:
overbelasting bij sluiting, contact 
bij opening

Sluitkracht/duwkracht ketting:
250 N
Bewegingssnelheid van de 
ketting:
4,25 mm/s
Kettinglengte:
240 mm
Beschermingsklasse:
IP31

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

PROGRAMMEERKNOP*

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

Met de programmeerknop kunt u de set toevoegen aan het Z-Wave netwerk. 
Het dient ook voor het toevoegen van de set aan geselecteerde groepen, het 
verwijderen uit deze groepen en ook voor het verwijderen van de set uit het 
Z-Wave netwerk.

KNOP VOOR HANDMATIGE BEDIENING

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

Wanneer u de set handmatig wilt bedienen, drukt u op de knop voor 
handmatige bediening (zie afbeelding). De knop werkt in een sequentiecyclus, 
bijv. start, stop, start in tegengestelde richting, stop, etc.
1. De eerste druk op de knop start het uitlopen van de ketting.
2. De tweede druk op de knop stopt het uitlopen van de ketting.
3. De volgende druk op de knop zorgt voor het intrekken van de ketting.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

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

De mogelijkheid bestaat dat het raam zich vanzelf sluit (zonder waarschuwing) door het signaal uit de regensensor ZRD!

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNAAL PROBLEEM WERKING VAN DE MOTOR

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

Oorzaak 1: de kettingmotor heeft de eindpositie bereikt, de ketting is volledig 
ingetrokken en kan niet verder.
Oorzaak 2: het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Wanneer u 
problemen ondervindt met de besturing, neem dan contact op met een van de 
servicemedewerkers van FAKRO Nederland.

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave SIGNAAL Z-WAVE NETWERKSTATUS

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave. Het apparaat is toegewezen aan het Z-Wave netwerk.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave. Het apparaat is niet toegewezen aan het Z-Wave netwerk.

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

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

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika deszczu 
ZRD! De mogelijkheid bestaat dat het raam zich vanzelf sluit (zonder waarschuwing) door het signaal uit de regensensor ZRD!

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

Houd bij de montage van de set ZWZ230 ZRD rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. De ZWZ230 ZRD is voorzien van een elektrische aandrijving. Het gebruik van de kettingmotor voor de 
bediening van het raam is gevaarlijk en kan mogelijk letsel veroorzaken. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een 
overbelastingsschakelaar, zijn de krachten groot genoeg dat zij mogelijk lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam 
oefent de set ZWZ230 ZRD een kracht van 250 N (ong. 25 kg) uit op de raamvleugel!
• Als de kettingmotor gemakkelijk toegankelijk is, bijv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer bevindt, moet 
u speciale veiligheidsmaatregelen neemt om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet geschikt voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke en psychische vermogens of door 
personen zonder ervaring of kennis van uitrusting, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht van verantwoordelijke personen die gebruikmaken van 
de originele gebruiksaanwijzing. Let er vooral op dat kinderen niet spelen met het apparaat.
• Alle elementen van de ZWZ230 moeten na het uitpakken gecontroleerd worden op mogelijke mechanische beschadigingen.
De installatie dient uitgevoerd te worden volgens de gebruiksaanwijzing van de producent en door een gekwalificeerd persoon.
• Controleer voor de aansluiting van de set ZWZ230 ZRD 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.
• Laat kinderen niet met de afstandsbediening van de set ZWZ230 ZRD spelen, houd de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen.
• Gebruik de set ZWZ230 ZRD in overeenstemming met het beoogde doel. FAKRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen 
van verkeerd gebruik van het product.
• De set ZWZ230 ZRD is enkel bestemd en geschikt voor montage op FAKRO dakramen.
• De montage van de set ZWZ230 ZRD moet worden uitgevoerd volgens de instructie die is meegeleverd met het product.
• Schakel de 230V stroomtoevoer van de ZWZ230 ZRD kettingmotor uit, voordat u overgaat op reiniging, instelling en demontage van de 
elektrische onderdelen van het apparaat.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van het apparaat moeten door een door de producent erkende dienst worden uitgevoerd.
• De elektrische kabels voor stroomtoevoer vanaf de voedingsbron hebben een geschikte diameter nodig (3x1 mm2). De toegelaten lengte van 
de kabel voor de bovenvermelde diameter is 30 meter.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

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

De mogelijkheid bestaat dat het raam zich vanzelf sluit (zonder waarschuwing) door het signaal uit de regensensor ZRD!

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNAAL PROBLEEM WERKING VAN DE MOTOR

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

Oorzaak 1: de kettingmotor heeft de eindpositie bereikt, de ketting is volledig 
ingetrokken en kan niet verder.
Oorzaak 2: het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Wanneer u 
problemen ondervindt met de besturing, neem dan contact op met een van de 
servicemedewerkers van FAKRO Nederland.

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave SIGNAAL Z-WAVE NETWERKSTATUS

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave. Het apparaat is toegewezen aan het Z-Wave netwerk.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave. Het apparaat is niet toegewezen aan het Z-Wave netwerk.

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

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

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika deszczu 
ZRD! De mogelijkheid bestaat dat het raam zich vanzelf sluit (zonder waarschuwing) door het signaal uit de regensensor ZRD!

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

Houd bij de montage van de set ZWZ230 ZRD rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. De ZWZ230 ZRD is voorzien van een elektrische aandrijving. Het gebruik van de kettingmotor voor de 
bediening van het raam is gevaarlijk en kan mogelijk letsel veroorzaken. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een 
overbelastingsschakelaar, zijn de krachten groot genoeg dat zij mogelijk lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam 
oefent de set ZWZ230 ZRD een kracht van 250 N (ong. 25 kg) uit op de raamvleugel!
• Als de kettingmotor gemakkelijk toegankelijk is, bijv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer bevindt, moet 
u speciale veiligheidsmaatregelen neemt om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet geschikt voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke en psychische vermogens of door 
personen zonder ervaring of kennis van uitrusting, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht van verantwoordelijke personen die gebruikmaken van 
de originele gebruiksaanwijzing. Let er vooral op dat kinderen niet spelen met het apparaat.
• Alle elementen van de ZWZ230 moeten na het uitpakken gecontroleerd worden op mogelijke mechanische beschadigingen.
De installatie dient uitgevoerd te worden volgens de gebruiksaanwijzing van de producent en door een gekwalificeerd persoon.
• Controleer voor de aansluiting van de set ZWZ230 ZRD 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.
• Laat kinderen niet met de afstandsbediening van de set ZWZ230 ZRD spelen, houd de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen.
• Gebruik de set ZWZ230 ZRD in overeenstemming met het beoogde doel. FAKRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen 
van verkeerd gebruik van het product.
• De set ZWZ230 ZRD is enkel bestemd en geschikt voor montage op FAKRO dakramen.
• De montage van de set ZWZ230 ZRD moet worden uitgevoerd volgens de instructie die is meegeleverd met het product.
• Schakel de 230V stroomtoevoer van de ZWZ230 ZRD kettingmotor uit, voordat u overgaat op reiniging, instelling en demontage van de 
elektrische onderdelen van het apparaat.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van het apparaat moeten door een door de producent erkende dienst worden uitgevoerd.
• De elektrische kabels voor stroomtoevoer vanaf de voedingsbron hebben een geschikte diameter nodig (3x1 mm2). De toegelaten lengte van 
de kabel voor de bovenvermelde diameter is 30 meter.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

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

De mogelijkheid bestaat dat het raam zich vanzelf sluit (zonder waarschuwing) door het signaal uit de regensensor ZRD!

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNAAL PROBLEEM WERKING VAN DE MOTOR

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

Oorzaak 1: de kettingmotor heeft de eindpositie bereikt, de ketting is volledig 
ingetrokken en kan niet verder.
Oorzaak 2: het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Wanneer u 
problemen ondervindt met de besturing, neem dan contact op met een van de 
servicemedewerkers van FAKRO Nederland.

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave SIGNAAL Z-WAVE NETWERKSTATUS

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave. Het apparaat is toegewezen aan het Z-Wave netwerk.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave. Het apparaat is niet toegewezen aan het Z-Wave netwerk.

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

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

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika deszczu 
ZRD! De mogelijkheid bestaat dat het raam zich vanzelf sluit (zonder waarschuwing) door het signaal uit de regensensor ZRD!

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

Houd bij de montage van de set ZWZ230 ZRD rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. De ZWZ230 ZRD is voorzien van een elektrische aandrijving. Het gebruik van de kettingmotor voor de 
bediening van het raam is gevaarlijk en kan mogelijk letsel veroorzaken. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een 
overbelastingsschakelaar, zijn de krachten groot genoeg dat zij mogelijk lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam 
oefent de set ZWZ230 ZRD een kracht van 250 N (ong. 25 kg) uit op de raamvleugel!
• Als de kettingmotor gemakkelijk toegankelijk is, bijv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer bevindt, moet 
u speciale veiligheidsmaatregelen neemt om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet geschikt voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke en psychische vermogens of door 
personen zonder ervaring of kennis van uitrusting, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht van verantwoordelijke personen die gebruikmaken van 
de originele gebruiksaanwijzing. Let er vooral op dat kinderen niet spelen met het apparaat.
• Alle elementen van de ZWZ230 moeten na het uitpakken gecontroleerd worden op mogelijke mechanische beschadigingen.
De installatie dient uitgevoerd te worden volgens de gebruiksaanwijzing van de producent en door een gekwalificeerd persoon.
• Controleer voor de aansluiting van de set ZWZ230 ZRD 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.
• Laat kinderen niet met de afstandsbediening van de set ZWZ230 ZRD spelen, houd de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen.
• Gebruik de set ZWZ230 ZRD in overeenstemming met het beoogde doel. FAKRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen 
van verkeerd gebruik van het product.
• De set ZWZ230 ZRD is enkel bestemd en geschikt voor montage op FAKRO dakramen.
• De montage van de set ZWZ230 ZRD moet worden uitgevoerd volgens de instructie die is meegeleverd met het product.
• Schakel de 230V stroomtoevoer van de ZWZ230 ZRD kettingmotor uit, voordat u overgaat op reiniging, instelling en demontage van de 
elektrische onderdelen van het apparaat.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van het apparaat moeten door een door de producent erkende dienst worden uitgevoerd.
• De elektrische kabels voor stroomtoevoer vanaf de voedingsbron hebben een geschikte diameter nodig (3x1 mm2). De toegelaten lengte van 
de kabel voor de bovenvermelde diameter is 30 meter.
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Gevaar voor lichamelijk letsel. Bij het intrekken van de ketting oefent de kettingmotor een kracht van 250 N (ong. 25 kg) op 
het raam uit!

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

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika deszczu 
ZRD! De mogelijkheid bestaat dat het raam zich vanzelf sluit (zonder waarschuwing) door het signaal uit de regensensor ZRD!

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

Houd bij de montage van de set ZWZ230 ZRD rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. De ZWZ230 ZRD is voorzien van een elektrische aandrijving. Het gebruik van de kettingmotor voor de 
bediening van het raam is gevaarlijk en kan mogelijk letsel veroorzaken. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een 
overbelastingsschakelaar, zijn de krachten groot genoeg dat zij mogelijk lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam 
oefent de set ZWZ230 ZRD een kracht van 250 N (ong. 25 kg) uit op de raamvleugel!
• Als de kettingmotor gemakkelijk toegankelijk is, bijv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer bevindt, moet 
u speciale veiligheidsmaatregelen neemt om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet geschikt voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke en psychische vermogens of door 
personen zonder ervaring of kennis van uitrusting, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht van verantwoordelijke personen die gebruikmaken van 
de originele gebruiksaanwijzing. Let er vooral op dat kinderen niet spelen met het apparaat.
• Alle elementen van de ZWZ230 moeten na het uitpakken gecontroleerd worden op mogelijke mechanische beschadigingen.
De installatie dient uitgevoerd te worden volgens de gebruiksaanwijzing van de producent en door een gekwalificeerd persoon.
• Controleer voor de aansluiting van de set ZWZ230 ZRD 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.
• Laat kinderen niet met de afstandsbediening van de set ZWZ230 ZRD spelen, houd de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen.
• Gebruik de set ZWZ230 ZRD in overeenstemming met het beoogde doel. FAKRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen 
van verkeerd gebruik van het product.
• De set ZWZ230 ZRD is enkel bestemd en geschikt voor montage op FAKRO dakramen.
• De montage van de set ZWZ230 ZRD moet worden uitgevoerd volgens de instructie die is meegeleverd met het product.
• Schakel de 230V stroomtoevoer van de ZWZ230 ZRD kettingmotor uit, voordat u overgaat op reiniging, instelling en demontage van de 
elektrische onderdelen van het apparaat.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van het apparaat moeten door een door de producent erkende dienst worden uitgevoerd.
• De elektrische kabels voor stroomtoevoer vanaf de voedingsbron hebben een geschikte diameter nodig (3x1 mm2). De toegelaten lengte van 
de kabel voor de bovenvermelde diameter is 30 meter.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

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

De mogelijkheid bestaat dat het raam zich vanzelf sluit (zonder waarschuwing) door het signaal uit de regensensor ZRD!

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNAAL PROBLEEM WERKING VAN DE MOTOR

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

Oorzaak 1: de kettingmotor heeft de eindpositie bereikt, de ketting is volledig 
ingetrokken en kan niet verder.
Oorzaak 2: het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Wanneer u 
problemen ondervindt met de besturing, neem dan contact op met een van de 
servicemedewerkers van FAKRO Nederland.

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave SIGNAAL Z-WAVE NETWERKSTATUS

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave. Het apparaat is toegewezen aan het Z-Wave netwerk.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave. Het apparaat is niet toegewezen aan het Z-Wave netwerk.
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het raam uit!
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u speciale veiligheidsmaatregelen neemt om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet geschikt voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke en psychische vermogens of door 
personen zonder ervaring of kennis van uitrusting, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht van verantwoordelijke personen die gebruikmaken van 
de originele gebruiksaanwijzing. Let er vooral op dat kinderen niet spelen met het apparaat.
• Alle elementen van de ZWZ230 moeten na het uitpakken gecontroleerd worden op mogelijke mechanische beschadigingen.
De installatie dient uitgevoerd te worden volgens de gebruiksaanwijzing van de producent en door een gekwalificeerd persoon.
• Controleer voor de aansluiting van de set ZWZ230 ZRD 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.
• Laat kinderen niet met de afstandsbediening van de set ZWZ230 ZRD spelen, houd de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen.
• Gebruik de set ZWZ230 ZRD in overeenstemming met het beoogde doel. FAKRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen 
van verkeerd gebruik van het product.
• De set ZWZ230 ZRD is enkel bestemd en geschikt voor montage op FAKRO dakramen.
• De montage van de set ZWZ230 ZRD moet worden uitgevoerd volgens de instructie die is meegeleverd met het product.
• Schakel de 230V stroomtoevoer van de ZWZ230 ZRD kettingmotor uit, voordat u overgaat op reiniging, instelling en demontage van de 
elektrische onderdelen van het apparaat.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van het apparaat moeten door een door de producent erkende dienst worden uitgevoerd.
• De elektrische kabels voor stroomtoevoer vanaf de voedingsbron hebben een geschikte diameter nodig (3x1 mm2). De toegelaten lengte van 
de kabel voor de bovenvermelde diameter is 30 meter.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

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

De mogelijkheid bestaat dat het raam zich vanzelf sluit (zonder waarschuwing) door het signaal uit de regensensor ZRD!

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNAAL PROBLEEM WERKING VAN DE MOTOR

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

Oorzaak 1: de kettingmotor heeft de eindpositie bereikt, de ketting is volledig 
ingetrokken en kan niet verder.
Oorzaak 2: het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Wanneer u 
problemen ondervindt met de besturing, neem dan contact op met een van de 
servicemedewerkers van FAKRO Nederland.

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave SIGNAAL Z-WAVE NETWERKSTATUS

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave. Het apparaat is toegewezen aan het Z-Wave netwerk.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave. Het apparaat is niet toegewezen aan het Z-Wave netwerk.

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

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

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika deszczu 
ZRD! De mogelijkheid bestaat dat het raam zich vanzelf sluit (zonder waarschuwing) door het signaal uit de regensensor ZRD!

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

Houd bij de montage van de set ZWZ230 ZRD rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. De ZWZ230 ZRD is voorzien van een elektrische aandrijving. Het gebruik van de kettingmotor voor de 
bediening van het raam is gevaarlijk en kan mogelijk letsel veroorzaken. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een 
overbelastingsschakelaar, zijn de krachten groot genoeg dat zij mogelijk lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam 
oefent de set ZWZ230 ZRD een kracht van 250 N (ong. 25 kg) uit op de raamvleugel!
• Als de kettingmotor gemakkelijk toegankelijk is, bijv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer bevindt, moet 
u speciale veiligheidsmaatregelen neemt om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet geschikt voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke en psychische vermogens of door 
personen zonder ervaring of kennis van uitrusting, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht van verantwoordelijke personen die gebruikmaken van 
de originele gebruiksaanwijzing. Let er vooral op dat kinderen niet spelen met het apparaat.
• Alle elementen van de ZWZ230 moeten na het uitpakken gecontroleerd worden op mogelijke mechanische beschadigingen.
De installatie dient uitgevoerd te worden volgens de gebruiksaanwijzing van de producent en door een gekwalificeerd persoon.
• Controleer voor de aansluiting van de set ZWZ230 ZRD 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.
• Laat kinderen niet met de afstandsbediening van de set ZWZ230 ZRD spelen, houd de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen.
• Gebruik de set ZWZ230 ZRD in overeenstemming met het beoogde doel. FAKRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen 
van verkeerd gebruik van het product.
• De set ZWZ230 ZRD is enkel bestemd en geschikt voor montage op FAKRO dakramen.
• De montage van de set ZWZ230 ZRD moet worden uitgevoerd volgens de instructie die is meegeleverd met het product.
• Schakel de 230V stroomtoevoer van de ZWZ230 ZRD kettingmotor uit, voordat u overgaat op reiniging, instelling en demontage van de 
elektrische onderdelen van het apparaat.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van het apparaat moeten door een door de producent erkende dienst worden uitgevoerd.
• De elektrische kabels voor stroomtoevoer vanaf de voedingsbron hebben een geschikte diameter nodig (3x1 mm2). De toegelaten lengte van 
de kabel voor de bovenvermelde diameter is 30 meter.
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SYGNALIZACJA PRACY SILNIKA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

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

De mogelijkheid bestaat dat het raam zich vanzelf sluit (zonder waarschuwing) door het signaal uit de regensensor ZRD!

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

SIGNAAL PROBLEEM WERKING VAN DE MOTOR

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

Oorzaak 1: de kettingmotor heeft de eindpositie bereikt, de ketting is volledig 
ingetrokken en kan niet verder.
Oorzaak 2: het stroomverbruik van de kettingmotor is te hoog. Wanneer u 
problemen ondervindt met de besturing, neem dan contact op met een van de 
servicemedewerkers van FAKRO Nederland.

SYGNALIZACJA STATUSU SIECI Z-Wave SIGNAAL Z-WAVE NETWERKSTATUS

Urządzenie przypisane jest do sieci Z-Wave. Het apparaat is toegewezen aan het Z-Wave netwerk.

Urządzenie nie zostało przypisane do sieci Z-Wave. Het apparaat is niet toegewezen aan het Z-Wave netwerk.

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

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

Istnieje możliwość, że okno zamknie się samoczynnie (bez ostrzeżenia) pod wpływem sygnału otrzymanego z czujnika deszczu 
ZRD! De mogelijkheid bestaat dat het raam zich vanzelf sluit (zonder waarschuwing) door het signaal uit de regensensor ZRD!

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

Houd bij de montage van de set ZWZ230 ZRD rekening met de volgende aanbevelingen:
• Leef de veiligheidsregels strikt na. De ZWZ230 ZRD is voorzien van een elektrische aandrijving. Het gebruik van de kettingmotor voor de 
bediening van het raam is gevaarlijk en kan mogelijk letsel veroorzaken. Hoewel de kettingmotor is voorzien van een 
overbelastingsschakelaar, zijn de krachten groot genoeg dat zij mogelijk lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Bij het sluiten van het raam 
oefent de set ZWZ230 ZRD een kracht van 250 N (ong. 25 kg) uit op de raamvleugel!
• Als de kettingmotor gemakkelijk toegankelijk is, bijv. als de onderkant van het raam zich op minder dan 2,50 m van de vloer bevindt, moet 
u speciale veiligheidsmaatregelen neemt om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.
• Deze uitrusting is niet geschikt voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke en psychische vermogens of door 
personen zonder ervaring of kennis van uitrusting, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht van verantwoordelijke personen die gebruikmaken van 
de originele gebruiksaanwijzing. Let er vooral op dat kinderen niet spelen met het apparaat.
• Alle elementen van de ZWZ230 moeten na het uitpakken gecontroleerd worden op mogelijke mechanische beschadigingen.
De installatie dient uitgevoerd te worden volgens de gebruiksaanwijzing van de producent en door een gekwalificeerd persoon.
• Controleer voor de aansluiting van de set ZWZ230 ZRD 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.
• Laat kinderen niet met de afstandsbediening van de set ZWZ230 ZRD spelen, houd de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen.
• Gebruik de set ZWZ230 ZRD in overeenstemming met het beoogde doel. FAKRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen 
van verkeerd gebruik van het product.
• De set ZWZ230 ZRD is enkel bestemd en geschikt voor montage op FAKRO dakramen.
• De montage van de set ZWZ230 ZRD moet worden uitgevoerd volgens de instructie die is meegeleverd met het product.
• Schakel de 230V stroomtoevoer van de ZWZ230 ZRD kettingmotor uit, voordat u overgaat op reiniging, instelling en demontage van de 
elektrische onderdelen van het apparaat.
• Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
• Reparaties van het apparaat moeten door een door de producent erkende dienst worden uitgevoerd.
• De elektrische kabels voor stroomtoevoer vanaf de voedingsbron hebben een geschikte diameter nodig (3x1 mm2). De toegelaten lengte van 
de kabel voor de bovenvermelde diameter is 30 meter.
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA AANSLUITSCHEMA
Zestaw należy podłączyć do sieci, zgodnie z poniższym schematem.

(brązowy)

(niebieski)

(żółto-zielony)

Schemat podłączenia

SZYBKI START SNELLE START

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

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA EXTRA FUNCTIES VAN DE KETTINGMOTOR

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

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.

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

Sluit de set aan op het lichtnet volgens onderstaand aansluitschema.

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

1. Regensensor
2. Kettingmotor
3. Hermetische voeding
4. Afstandsbediening

(bruin)

(blauw)

(geel-groen)

Aansluitschema

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

Na montage van de set ZWZ230 ZRD en aansluiting op het lichtnet kunt u hem meteen bedienen. Wanneer de automatiseringsset niet reageert 
op de afstandsbediening kunt u het volgende doen:
- de afstandsbediening resetten,
- de set ZWZ230 ZRD uit het Z-Wave netwerk verwijderen,
- de set ZWZ230 ZRD aan het Z-Wave netwerk toevoegen,
- de set ZWZ230 ZRD aan de geselecteerde groep toevoegen.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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

ALLE INGESCHAKELD/ALLE UITGESCHAKELD - door deze functie in te schakelen kunt u alle apparaten tegelijk bedienen.
VERSLEUTELING TRANSMISSIE - een kettingmotor die in deze modus wordt toegevoegd aan het netwerk kan alleen worden bestuurd 
met afstandsbedieningen met deze functie. Deze functie is nuttig als het betreffende apparaat alleen mag worden bediend door personen die 
hiertoe bevoegd zijn.
KOPPELING VAN APPARATEN - deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave netwerk bevinden zo worden 
geconfigureerd dat een bestuurd apparaat een ander apparaat start. Zo kan bijvoorbeeld een raam met een regensensor een sluitsignaal sturen 
naar andere ramen, zodra het regen detecteert.

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA AANSLUITSCHEMA
Zestaw należy podłączyć do sieci, zgodnie z poniższym schematem.

(brązowy)

(niebieski)

(żółto-zielony)

Schemat podłączenia

SZYBKI START SNELLE START

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

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA EXTRA FUNCTIES VAN DE KETTINGMOTOR

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

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.

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

Sluit de set aan op het lichtnet volgens onderstaand aansluitschema.

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

1. Regensensor
2. Kettingmotor
3. Hermetische voeding
4. Afstandsbediening

(bruin)

(blauw)

(geel-groen)

Aansluitschema

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

Na montage van de set ZWZ230 ZRD en aansluiting op het lichtnet kunt u hem meteen bedienen. Wanneer de automatiseringsset niet reageert 
op de afstandsbediening kunt u het volgende doen:
- de afstandsbediening resetten,
- de set ZWZ230 ZRD uit het Z-Wave netwerk verwijderen,
- de set ZWZ230 ZRD aan het Z-Wave netwerk toevoegen,
- de set ZWZ230 ZRD aan de geselecteerde groep toevoegen.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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

ALLE INGESCHAKELD/ALLE UITGESCHAKELD - door deze functie in te schakelen kunt u alle apparaten tegelijk bedienen.
VERSLEUTELING TRANSMISSIE - een kettingmotor die in deze modus wordt toegevoegd aan het netwerk kan alleen worden bestuurd 
met afstandsbedieningen met deze functie. Deze functie is nuttig als het betreffende apparaat alleen mag worden bediend door personen die 
hiertoe bevoegd zijn.
KOPPELING VAN APPARATEN - deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave netwerk bevinden zo worden 
geconfigureerd dat een bestuurd apparaat een ander apparaat start. Zo kan bijvoorbeeld een raam met een regensensor een sluitsignaal sturen 
naar andere ramen, zodra het regen detecteert.

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA EXTRA FUNCTIES VAN DE KETTINGMOTOR

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

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.

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

Sluit de set aan op het lichtnet volgens onderstaand aansluitschema.

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

1. Regensensor
2. Kettingmotor
3. Hermetische voeding
4. Afstandsbediening

(bruin)

(blauw)

(geel-groen)

Aansluitschema

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

Na montage van de set ZWZ230 ZRD en aansluiting op het lichtnet kunt u hem meteen bedienen. Wanneer de automatiseringsset niet reageert 
op de afstandsbediening kunt u het volgende doen:
- de afstandsbediening resetten,
- de set ZWZ230 ZRD uit het Z-Wave netwerk verwijderen,
- de set ZWZ230 ZRD aan het Z-Wave netwerk toevoegen,
- de set ZWZ230 ZRD aan de geselecteerde groep toevoegen.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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

ALLE INGESCHAKELD/ALLE UITGESCHAKELD - door deze functie in te schakelen kunt u alle apparaten tegelijk bedienen.
VERSLEUTELING TRANSMISSIE - een kettingmotor die in deze modus wordt toegevoegd aan het netwerk kan alleen worden bestuurd 
met afstandsbedieningen met deze functie. Deze functie is nuttig als het betreffende apparaat alleen mag worden bediend door personen die 
hiertoe bevoegd zijn.
KOPPELING VAN APPARATEN - deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave netwerk bevinden zo worden 
geconfigureerd dat een bestuurd apparaat een ander apparaat start. Zo kan bijvoorbeeld een raam met een regensensor een sluitsignaal sturen 
naar andere ramen, zodra het regen detecteert.

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.
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*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA EXTRA FUNCTIES VAN DE KETTINGMOTOR

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

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.

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

Sluit de set aan op het lichtnet volgens onderstaand aansluitschema.

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

1. Regensensor
2. Kettingmotor
3. Hermetische voeding
4. Afstandsbediening

(bruin)

(blauw)

(geel-groen)

Aansluitschema

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

Na montage van de set ZWZ230 ZRD en aansluiting op het lichtnet kunt u hem meteen bedienen. Wanneer de automatiseringsset niet reageert 
op de afstandsbediening kunt u het volgende doen:
- de afstandsbediening resetten,
- de set ZWZ230 ZRD uit het Z-Wave netwerk verwijderen,
- de set ZWZ230 ZRD aan het Z-Wave netwerk toevoegen,
- de set ZWZ230 ZRD aan de geselecteerde groep toevoegen.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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

ALLE INGESCHAKELD/ALLE UITGESCHAKELD - door deze functie in te schakelen kunt u alle apparaten tegelijk bedienen.
VERSLEUTELING TRANSMISSIE - een kettingmotor die in deze modus wordt toegevoegd aan het netwerk kan alleen worden bestuurd 
met afstandsbedieningen met deze functie. Deze functie is nuttig als het betreffende apparaat alleen mag worden bediend door personen die 
hiertoe bevoegd zijn.
KOPPELING VAN APPARATEN - deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave netwerk bevinden zo worden 
geconfigureerd dat een bestuurd apparaat een ander apparaat start. Zo kan bijvoorbeeld een raam met een regensensor een sluitsignaal sturen 
naar andere ramen, zodra het regen detecteert.

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.
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*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA EXTRA FUNCTIES VAN DE KETTINGMOTOR

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

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.

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
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Sluit de set aan op het lichtnet volgens onderstaand aansluitschema.

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

1. Regensensor
2. Kettingmotor
3. Hermetische voeding
4. Afstandsbediening
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(blauw)

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

Na montage van de set ZWZ230 ZRD en aansluiting op het lichtnet kunt u hem meteen bedienen. Wanneer de automatiseringsset niet reageert 
op de afstandsbediening kunt u het volgende doen:
- de afstandsbediening resetten,
- de set ZWZ230 ZRD uit het Z-Wave netwerk verwijderen,
- de set ZWZ230 ZRD aan het Z-Wave netwerk toevoegen,
- de set ZWZ230 ZRD aan de geselecteerde groep toevoegen.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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

ALLE INGESCHAKELD/ALLE UITGESCHAKELD - door deze functie in te schakelen kunt u alle apparaten tegelijk bedienen.
VERSLEUTELING TRANSMISSIE - een kettingmotor die in deze modus wordt toegevoegd aan het netwerk kan alleen worden bestuurd 
met afstandsbedieningen met deze functie. Deze functie is nuttig als het betreffende apparaat alleen mag worden bediend door personen die 
hiertoe bevoegd zijn.
KOPPELING VAN APPARATEN - deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave netwerk bevinden zo worden 
geconfigureerd dat een bestuurd apparaat een ander apparaat start. Zo kan bijvoorbeeld een raam met een regensensor een sluitsignaal sturen 
naar andere ramen, zodra het regen detecteert.

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.
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2. Kettingmotor
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Po zamontowaniu zestawu ZWZ230 ZRD i podłączeniu go do sieci zasilającej, możemy od razu nim sterować. Jeżeli zestaw automatyki nie 
reaguje na sterowanie przy pomocy pilota należy:
- zresetować pilot,
- usunąć zestaw ZWZ230 ZRD z sieci Z-Wave,
- dodać zestaw ZWZ230 ZRD do sieci Z-Wave,
- dodać zestaw ZWZ230 ZRD do wybranej grupy.

Na montage van de set ZWZ230 ZRD en aansluiting op het lichtnet kunt u hem meteen bedienen. Wanneer de automatiseringsset niet reageert 
op de afstandsbediening kunt u het volgende doen:
- de afstandsbediening resetten,
- de set ZWZ230 ZRD uit het Z-Wave netwerk verwijderen,
- de set ZWZ230 ZRD aan het Z-Wave netwerk toevoegen,
- de set ZWZ230 ZRD aan de geselecteerde groep toevoegen.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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

ALLE INGESCHAKELD/ALLE UITGESCHAKELD - door deze functie in te schakelen kunt u alle apparaten tegelijk bedienen.
VERSLEUTELING TRANSMISSIE - een kettingmotor die in deze modus wordt toegevoegd aan het netwerk kan alleen worden bestuurd 
met afstandsbedieningen met deze functie. Deze functie is nuttig als het betreffende apparaat alleen mag worden bediend door personen die 
hiertoe bevoegd zijn.
KOPPELING VAN APPARATEN - deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave netwerk bevinden zo worden 
geconfigureerd dat een bestuurd apparaat een ander apparaat start. Zo kan bijvoorbeeld een raam met een regensensor een sluitsignaal sturen 
naar andere ramen, zodra het regen detecteert.

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA AANSLUITSCHEMA
Zestaw należy podłączyć do sieci, zgodnie z poniższym schematem.

(brązowy)

(niebieski)

(żółto-zielony)

Schemat podłączenia

SZYBKI START SNELLE START

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

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA EXTRA FUNCTIES VAN DE KETTINGMOTOR

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

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.

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

Sluit de set aan op het lichtnet volgens onderstaand aansluitschema.

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

1. Regensensor
2. Kettingmotor
3. Hermetische voeding
4. Afstandsbediening

(bruin)

(blauw)

(geel-groen)

Aansluitschema

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

Na montage van de set ZWZ230 ZRD en aansluiting op het lichtnet kunt u hem meteen bedienen. Wanneer de automatiseringsset niet reageert 
op de afstandsbediening kunt u het volgende doen:
- de afstandsbediening resetten,
- de set ZWZ230 ZRD uit het Z-Wave netwerk verwijderen,
- de set ZWZ230 ZRD aan het Z-Wave netwerk toevoegen,
- de set ZWZ230 ZRD aan de geselecteerde groep toevoegen.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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

ALLE INGESCHAKELD/ALLE UITGESCHAKELD - door deze functie in te schakelen kunt u alle apparaten tegelijk bedienen.
VERSLEUTELING TRANSMISSIE - een kettingmotor die in deze modus wordt toegevoegd aan het netwerk kan alleen worden bestuurd 
met afstandsbedieningen met deze functie. Deze functie is nuttig als het betreffende apparaat alleen mag worden bediend door personen die 
hiertoe bevoegd zijn.
KOPPELING VAN APPARATEN - deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave netwerk bevinden zo worden 
geconfigureerd dat een bestuurd apparaat een ander apparaat start. Zo kan bijvoorbeeld een raam met een regensensor een sluitsignaal sturen 
naar andere ramen, zodra het regen detecteert.

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.
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*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA EXTRA FUNCTIES VAN DE KETTINGMOTOR

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

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.

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

Sluit de set aan op het lichtnet volgens onderstaand aansluitschema.

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

1. Regensensor
2. Kettingmotor
3. Hermetische voeding
4. Afstandsbediening

(bruin)

(blauw)

(geel-groen)

Aansluitschema

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

Na montage van de set ZWZ230 ZRD en aansluiting op het lichtnet kunt u hem meteen bedienen. Wanneer de automatiseringsset niet reageert 
op de afstandsbediening kunt u het volgende doen:
- de afstandsbediening resetten,
- de set ZWZ230 ZRD uit het Z-Wave netwerk verwijderen,
- de set ZWZ230 ZRD aan het Z-Wave netwerk toevoegen,
- de set ZWZ230 ZRD aan de geselecteerde groep toevoegen.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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

ALLE INGESCHAKELD/ALLE UITGESCHAKELD - door deze functie in te schakelen kunt u alle apparaten tegelijk bedienen.
VERSLEUTELING TRANSMISSIE - een kettingmotor die in deze modus wordt toegevoegd aan het netwerk kan alleen worden bestuurd 
met afstandsbedieningen met deze functie. Deze functie is nuttig als het betreffende apparaat alleen mag worden bediend door personen die 
hiertoe bevoegd zijn.
KOPPELING VAN APPARATEN - deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave netwerk bevinden zo worden 
geconfigureerd dat een bestuurd apparaat een ander apparaat start. Zo kan bijvoorbeeld een raam met een regensensor een sluitsignaal sturen 
naar andere ramen, zodra het regen detecteert.

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA EXTRA FUNCTIES VAN DE KETTINGMOTOR

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

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.

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

Sluit de set aan op het lichtnet volgens onderstaand aansluitschema.

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

1. Regensensor
2. Kettingmotor
3. Hermetische voeding
4. Afstandsbediening

(bruin)

(blauw)

(geel-groen)

Aansluitschema

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

Na montage van de set ZWZ230 ZRD en aansluiting op het lichtnet kunt u hem meteen bedienen. Wanneer de automatiseringsset niet reageert 
op de afstandsbediening kunt u het volgende doen:
- de afstandsbediening resetten,
- de set ZWZ230 ZRD uit het Z-Wave netwerk verwijderen,
- de set ZWZ230 ZRD aan het Z-Wave netwerk toevoegen,
- de set ZWZ230 ZRD aan de geselecteerde groep toevoegen.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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

ALLE INGESCHAKELD/ALLE UITGESCHAKELD - door deze functie in te schakelen kunt u alle apparaten tegelijk bedienen.
VERSLEUTELING TRANSMISSIE - een kettingmotor die in deze modus wordt toegevoegd aan het netwerk kan alleen worden bestuurd 
met afstandsbedieningen met deze functie. Deze functie is nuttig als het betreffende apparaat alleen mag worden bediend door personen die 
hiertoe bevoegd zijn.
KOPPELING VAN APPARATEN - deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave netwerk bevinden zo worden 
geconfigureerd dat een bestuurd apparaat een ander apparaat start. Zo kan bijvoorbeeld een raam met een regensensor een sluitsignaal sturen 
naar andere ramen, zodra het regen detecteert.

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.
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*Uwaga! Informacji odnośnie programowania, należy szukać w instrukcji pilota.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

DODATKOWE FUNKCJE SIŁOWNIKA EXTRA FUNCTIES VAN DE KETTINGMOTOR

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

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.

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

Sluit de set aan op het lichtnet volgens onderstaand aansluitschema.

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

1. Regensensor
2. Kettingmotor
3. Hermetische voeding
4. Afstandsbediening

(bruin)

(blauw)

(geel-groen)

Aansluitschema

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

Na montage van de set ZWZ230 ZRD en aansluiting op het lichtnet kunt u hem meteen bedienen. Wanneer de automatiseringsset niet reageert 
op de afstandsbediening kunt u het volgende doen:
- de afstandsbediening resetten,
- de set ZWZ230 ZRD uit het Z-Wave netwerk verwijderen,
- de set ZWZ230 ZRD aan het Z-Wave netwerk toevoegen,
- de set ZWZ230 ZRD aan de geselecteerde groep toevoegen.

*Let op! Informatie over het programmeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.

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

ALLE INGESCHAKELD/ALLE UITGESCHAKELD - door deze functie in te schakelen kunt u alle apparaten tegelijk bedienen.
VERSLEUTELING TRANSMISSIE - een kettingmotor die in deze modus wordt toegevoegd aan het netwerk kan alleen worden bestuurd 
met afstandsbedieningen met deze functie. Deze functie is nuttig als het betreffende apparaat alleen mag worden bediend door personen die 
hiertoe bevoegd zijn.
KOPPELING VAN APPARATEN - deze functie zorgt ervoor dat de apparaten die zich in een Z-Wave netwerk bevinden zo worden 
geconfigureerd dat een bestuurd apparaat een ander apparaat start. Zo kan bijvoorbeeld een raam met een regensensor een sluitsignaal sturen 
naar andere ramen, zodra het regen detecteert.

Let op! Informatie over hoe u de extra functies moet definiëren, vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de afstandsbedieningen.


