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WaŜne informacje

Przeczytaj dokładnie instrukcję przed rozpoczęciem uŜytkowania produktu w
celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania !
Proszę dokładnie przeczytać poniŜszą instrukcję przed przystąpieniem do montaŜu urządzenia
aby zapobiec poraŜeniu prądem, skaleczeniu itp.
Podczas montaŜu rolety elektrycznej naleŜy zwrócić szczególną uwagę na następujące
zalecenia:
● Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy rolety nie noszą śladów uszkodzenia
mechanicznego.
● Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną
osobę.
● Przed podłączeniem rolety upewnij się, Ŝe napięcie zasilające jest zgodne z napięciem rolety
wyszczególnionym na tabliczce znamionowej.
● Wyciągnij roletę z opakowania, rozłóŜ na płasko i podłącz (przewód dwuŜyłowy – 1 2V DC).
Sprawdź poprawność działania jednym cyklem pracy za pomocą przycisku sterowania
manualnego.
● Plastikowe pojemniki uŜyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako Ŝe mogą
być potencjalnym źródłem zagroŜenia.
● Roleta powinna być uŜywana zgodnie z przeznaczeniem, do którego została zaprojektowana.
Firma FAKRO nie odpowiada za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego uŜytkowania
rolety.
● Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontaŜem rolety powinny być
poprzedzane odłączeniem jej od sieci zasilającej.
● Nie naleŜy uŜywać do mycia rolety substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia
wody (nie zanurzać w wodzie).
● Naprawy rolety powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
● Roleta przeznaczona jest do montaŜu na zewnątrz pomieszczeń.
● W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz, śnieg)
sterowanie roletą moŜe okazać się niemoŜliwe.
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Opis rolety

Rolety ARZ Z-Wave przeznaczone są do montaŜu w oknach dachowych FAKRO i zostały
przystosowane do współpracy z elementami systemu zdalnego sterowania bezprzewodowego
oferowanymi przez FAKRO i przez innych producentów oferujących produkty z logo Z-Wave.
Rolety wyposaŜone są w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej. Do komunikacji, Z-Wave
wykorzystuje częstotliwości fali radiowej 868,42 MHz.
Rolety ARZ Z-Wave są wyposaŜone w trzy ograniczenia:
• przy maksymalnym rozwinięciu pancerza rolety (krańcówka)
• przy maksymalnym zwinięciu pancerza rolety (krańcówka)
• ograniczenie prądowe zabezpieczające roletę przed zniszczeniem oraz uŜytkownika przed
przypadkowym zranieniem na wskutek kontaktu z przemieszczającymi się elementami rolety.
Aby móc operować urządzeniem naleŜy zamontować go zgodnie z obrazkową instrukcją
montaŜu załączoną w opakowaniu produktu. Następnie naleŜy dokonać programowania rolety
do jednego z pilotów/kontrolerów (np. pilota ZWP1 0, klawiatur ZWK lub ZWG) oferowanych
przez FAKRO lub jakiegokolwiek kontrolera innego producenta wyposaŜonego w moduł Z-Wave.
PoniŜej przedstawiono widok ogólny rolety ARZ Z-Wave z opisem dostępnych przycisków i
wskaźników.

1
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1 . Panel sterujący
2. Status sieci (LED 1 )
3. Przycisk programowania
4. Status pracy silnika (LED 2)
5. Przycisk sterowania manualnego

3
4
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2

1 . Zasilanie silnika 1 2VDC
2. Zasilanie 1 2VDC (dowolna polaryzacja)
3. Miejsce podłączenia panelu sterowania
4. Osłona boczna, pod którą znajduje się
moduł sterujący ZWR.
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Programowanie urządzenia / Informacje dodatkowe
UWAGA !!! Przed przystąpieniem do programowania sprawdź czy urządzenie nie jest juŜ
przypisane do innej sieci. Wskazuje to dioda statusu sieci.

Świecąca dioda "Status sieci" informuje, Ŝe urządzenie nie jest częścią sieci i moŜe
zostać włączone do dowolnej sieci. JeŜeli urządzenie jest zasilone a dioda "Status sieci" nie
świeci się, konieczne jest przeprowadzenie procedury EXCLUDE.

Dodanie urządzenia do sieci (pilota) - funkcja INCLUDE
Aby urządzenie mogło komunikować się w sieci Z-Wave konieczne jest aby dołączyć je
do tej sieci za pomocą kontrolera PRIMARY. Urządzenie moŜe być dodane do sieci, tylko jeśli
nie jest juŜ częścią innej sieci.

Uwaga! Informacji jak inicjować i przeprowadzić procedurę INCLUDE naleŜy szukać w
instrukcjach kontrolerów.

Przypisanie urządzenia do przycisków sterujących - funkcja ASSOCIATE
W przypadku niektórych kontrolerów po poprawnym dodaniu urządzenia do sieci naleŜy
przypisać je do konkretnej grupy przycisków sterujących, z których urządzenie będzie
sterowane. SłuŜy do tego funkcja ASSOCIATE.

Uwaga! Informacji jak inicjować i przeprowadzić procedurę ASSOCIATE naleŜy szukać w
instrukcjach kontrolerów.

Współpraca urządzeń róŜnych producentów w sieci Z-Wave
Z-Wave pozwala na zintegrowanie urządzeń róŜnych producentów, które mogą pracować
w róŜnych grupach: światło, ogrzewanie, automatyka domowa, etc. Urządzenia Z-Wave pracują
w sieci jako powtarzacze co zwiększa zasięg komunikacji droga radiową. Im więcej urządzeń w
sieci tym pewniejsze i bardziej odporne na zakłócenia działanie urządzeń w sieci.
Dołączanie urzadzenia do sieci obsługiwanej przez kontroler innego
producenta
Rozpocznij procedurę INCLUDE z pomocą kontrolera istniejącej sieci a następnie naciśnij
przez 1 sekundę przycisk „Programowania” na rolecie, którą chcesz dodać do sieci.
Uwaga: Informacji jak inicjować i przeprowadzać funkcje INCLUDE i ASSOCIATE przy pomocy
kontrolerów innych producentów naleŜy szukać w instrukcjach tych urządzeń.
Funkcja specjalna – ALL ON, ALL OFF
Jest moŜliwe zdefiniowanie czy roleta ma respektować rozkazy “Zamknij wszystko” lub
“Otwórz wszystko”. Dotyczy to oczywiście kontrolerów obsługujących taką funkcję.

Uwaga: Instrukcji jak zdefiniować respektowanie funkcji “Zamknij wszystko” i “Otwórz
wszystko” naleŜy szukać w instrukcjach odpowiednich urządzeń.

Sterowanie manualne
„Przycisk sterowania manualnego” pozwala na sterownie roletą ARZ Z-Wave
bezpośrednio po podłączeniu do zasilania. Chcąc sterować ręcznie roletą naleŜy w ciągu 1 ,5
sekundy wcisnąć dwukrotnie przycisk sterowania manualnego. Przyciski pracują w cyklu
sekwencyjnym, np. start, stop, start w przeciwnym kierunku, stop – etc.
1 . Pierwsze dwukrotne naciśnięcie przycisku po podłączeniu zasilania spowoduje rozwijanie się pancerza rolety.
2. Drugie dwukrotne naciśnięcie spowoduje zatrzymanie rolety.
3. Następne dwukrotne naciśnięcie spowoduje zwijanie się pancerza rolety.
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Opis sygnalizacji / Parametry techniczne
Opis sygnalizacji
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Parametry techniczne
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Deklaracja właściwości uŜytkowych
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Deklaracja zgodności / Gwarancja
Deklaracja zgodności
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Gwarancja
Producent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się teŜ do naprawy lub
wymiany urządzenia uszkodzonego jeŜeli uszkodzenie to wynika z wad materiałów i konstrukcji.
Gwarancja waŜna jest 24 miesiące od daty sprzedaŜy przy zachowaniu następujących
warunków:
• Instalacja została dokonana przez osobę uprawnioną, 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 teŜ działania
zjawisk atmosferycznych.
• Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego uŜytkowania i uszkodzenia mechaniczne producent
nie odpowiada.
W przypadku awarii urządzenie naleŜy dostarczyć do naprawy łącznie z Kartą Gwarancyjną.
Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w czasie nie dłuŜszym niŜ 1 4
dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
wykonuje producent FAKRO PP. Sp. z o.o.
Certyfikat jakości:
Urządzenie
Model............................................................................................................................................
Numer seryjny...............................................................................................................................
Sprzedawca..................................................................................................................................
Adres............................................................................................................................................
Data zakupu..................................................................................................................................
..............................................................................................................
Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie
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