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Czujnik Êwiat∏a

Czujnik deszczu

Wskazówki bezpieczeƒstwa
Wa˝ne zasady bezpieczeƒstwa!
Przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ.

Czujnik
Êwiat∏a

Uwaga!

Spód urzàdzenia

• Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych, nie
zmienionych cz´Êci zamiennych elero.
• Nie dopuszczaç osób do znajdujàcego si´ w
ruchu urzàdzenia.
• Chroniç sterowniki przed dzieçmi.
• Dostosowaç si´ do przepisów obowiàzujàcych w
Polsce.
• Je˝eli urzàdzenie sterowane jest przez kilka
sterowników, zakres ruchu urzàdzenia musi
znajdowaç si´ podczas pracy w zasi´gu wzroku.
• Urzàdzenie posiada ma∏e elementy, które mogà
zostaç po∏kni´te.
• Urzàdzenia na fale radiowe, wysy∏ajàce sygna∏y
w tej samej cz´stotliwoÊci mogà spowodowaç
zak∏ócenia odbioru.
• Nale˝y wziàç pod uwag´, ˝e zasi´g sygna∏u
radiowego ograniczony jest przepisami
ustawodawcy oraz sytuacjà budowlanà.
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Potencjometr Êwiat∏a

4 2 Off

6
8
10

12 14

4 2 Off
6
8
10
12 14

Przycisk
GÓRA

Dioda zasilania
Dioda
(Êwiat∏o)

4 2 Off
6
8
10
12 14
5 3 1
7
9
11
Function

Dioda alarmu

Czujnik
wiatru
Przycisk
STOP
Przycisk
DÓ¸

Potencjometr deszczu
Potencjometr wiatru

Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus mo˝e byç u˝ywany
wy∏àcznie do obs∏ugi markiz, ˝aluzji i rolet.
Przy∏àczanie urzàdzeƒ innych producentów nale˝y konsultowaç z
przedstawicielem handlowo-technicznym.
• Urzàdzeƒ obs∏ugiwanych falami radiowymi nie wolno u˝ywaç w
pobli˝u miejsc ze zwi´kszonym wspó∏czynnikiem zak∏óceƒ.
(np. szpitale, lotniska) . . . . .).
• Obs∏ugiwanie falami radiowymi dopuszczalne jest tylko w
przypadku urzàdzeƒ, w których usterka wyst´pujàca w pilocie lub
odbiorniku nie b´dzie stanowiç zagro˝enia dla osób, zwierzàt i
przedmiotów lub gdy ryzyko wystàpienia usterek b´dzie
zniwelowane przez inne urzàdzenia zabezpieczajàcet.
• U˝ytkownik nie jest zabezpieczony przed zak∏óceniami ze strony
radiowych urzàdzeƒ sygnalizacyjnych i krotnic (np. równie˝ ze
strony urzàdzeƒ na fale radiowe), które u˝ytkowane sà zgodnie z
przepisami na jednakowej cz´stotliwoÊci.
• Odbiorniki radiowe mo˝na ∏àczyç wy∏àcznie z urzàdzeniami
dopuszczonymi do u˝ytkowania przez producenta.

Dane ogólne
Sensero-868 AC jest czujnikiem s∏oƒca, zmierzchu i wiatru do
instalacji przeciws∏onecznych.
Sensero-868 AC Plus jest dodatkowo wyposa˝ony w czujnik
deszczu.
Sygna∏y mi´dzy Sensero-868 AC, Sensero-868 AC Plus a
odbiornikiem (np. Combio-868) przekazywane sà za pomocà fal
radiowych.
Wa˝ne!
Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus funkcjonune tylko w
po∏àczeniu z kompatybilnymi odbiornikami radiowymi z serii
radiowej ProLine-868 firmy elero.
Obs∏ugi r´cznej dokonuje si´ za pomocà pilota lub nadajnika
Êciennego. Nie jest on obj´ty zakresem dostawy.

Przy∏àczenie do sieci
Niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem.
Uwaga!

• Przy∏àczenia mo˝e dokonaç wy∏àcznie osoba z
odpowiednimi uprawnieniami.

1. Od∏àczyç napi´cie.
2. Pod∏àczyç przewody Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus
wed∏ug kolorów:
niebieski = N
czarny = L
3. Pod∏àczyç napi´cie.
Zielona dioda

zasilania sygnalizuje gotowoÊç do pracy.
Czujnik deszczu nagrzewa si´ podczas pracy!
Niebezpieczeƒstwo oparzenia po dotkni´ciu.
Nie dotykaç czujnika deszczu!

Uwaga!

Sposoby umocowania

Funkcja czujnika Êwiat∏a

Wiatry katabatyczne przy fasadzie mogà doprowadziç
do zniszczenia urzàdzenia!
Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus nie rozpoznaje
tych wiatrów.

Uwaga!

Nale˝y zwróciç na to uwag´ przy wyborze pozycji
monta˝u.

Wskazówka: Przed monta˝em w wybranym miejscu nale˝y
skontrolowaç prawid∏owe funkcjonowanie
Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus oraz
odbiornika. Czujnik Sensero-868 AC/Sensero-868 AC
Plus nale˝y montowaç w po∏o˝eniu poziomym.
Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus nie nale˝y
montowaç pod wyskokami.
Wierzch urzàdzenia

Za pomocà zintegrowanego czujnika Êwiat∏a mierzone jest nat´˝enie
Êwiat∏a i porównywane z wartoÊcià progowà.
Je˝eli ustawiona wartoÊç zostanie przekroczona, zas∏ona zostaje
automatycznie wysuni´ta lub opuszczona.
Zmierzona wartoÊç nat´˝enia Êwiat∏a osiàga lub przekracza ustawionà
wartoÊç progowà.
W Êwieci ˝ó∏ta dioda
(Êwiat∏o).
W Kiedy minie opóênienie, zas∏ona wysuwa/opuszcza si´.
(opóênienie ok. 5 minut).
Zmierzona wartoÊç nat´˝enia Êwiat∏a nie osiàga ustawionej wartoÊci
progowej.
W Kiedy minie opóênienie, zas∏ona chowa si´ lub pozostaje niewysuni´ta
(opóênienie ok. 15 minut).
W ˝ó∏ta dioda
(Êwiat∏o) miga, sygnalizujàc trwanie opóênienia.
Za pomocà prze∏àcznika HAND-AUTO na zaprogramowanym pilocie/
nadajniku Êciennym mo˝na w∏àczyç lub wy∏àczyç funkcj´ czu∏oÊci
Êwietlnej i zmierzchowej w Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus.

Czujnik deszczu

Funkcja czu∏oÊci zmierzchowej (˝aluzje /rolety)
Wspomaganie funkcji czu∏oÊci zmierzchowej jest
zale˝ne od wersji oprogramowania odbiornika.

Spód urzàdzenia
Wskazówka!

Wskazówka:

Po zakoƒczeniu monta˝u nale˝y zdjàç os∏onk´
z czujnika wiatru.

Uchwyt Êcienny
Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus mo˝na przymocowaç za
pomocà przestawnego uchwytu Êciennego na wierzchu dachu lub na
fasadzie.
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Zmierzona wartoÊç czu∏oÊci zmierzchowej nie osiàga ustawionej
wartoÊci progowej.
W ˝ó∏ta dioda
(Êwiat∏o) Êwieci przez 5 minut.
W Kiedy minie opóênienie, zas∏ona opuszcza si´.(opóênienie ok. 5 minut).

Funkcja czu∏oÊci wietrznej
Za pomocà zintegrowanego czujnika wiatru mierzone jest nat´˝enie
wiatru i porównywane z wartoÊcià progowà.
Sygna∏ czu∏oÊci wietrznej jest sygna∏em alarmowym. Z tego powodu
funkcja czu∏oÊci wietrznej jest aktywna przez ca∏y czas.
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Zmierzona wartoÊç nat´˝enia wiatru osiàga lub przekracza ustawionà
wartoÊç progowà.
W Os∏ona podnosi si´ lub pozostaje schowana.
W Êwieci czerwona dioda
alarmowa.
Przyciski ruchu na Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus sà
zablokowane.
Je˝eli si∏a wiatru b´dzie mniejsza ni˝ ustawiona najmniejsza wartoÊç
progowa, zas∏ona nie opuszcza si´ przez co najmniej 15 minut.
W miga czerwona dioda
alarmowa.
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Zamocowanie na maszcie
Ponadto Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus mo˝na równie˝
zamocowaç na maszcie o Êrednicy 27 mm.

Funkcja czu∏oÊci deszczowej
(tylko w przypadku Sensero-868 AC Plus)
Czujnik deszczu nagrzewa si´ podczas pracy!
Niebezpieczeƒstwo oparzenia po dotkni´ciu.
Nie dotykaç czujnika deszczu!
Uwaga!
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Za pomocà zintegrowanego czujnika poziom deszczu jest mierzony
i porównywany z ustawionà wartoÊcià progowà.
Czujnik deszczu jest umieszczony na wierzchu urzàdzenia.
W przypadku korzystania z funkcji czujnika deszczu nale˝y ustawiç
potencjometr obrotowy na poziom 2.
Po aktywacji czujnik deszczu jest aktywny dopiero po 2 minutach.
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Zmierzona wartoÊç poziomu deszczu osiàga lub przekracza ustawionà
wartoÊç progowà.
W Zas∏ona podnosi si´.
W Êwieci czerwona dioda
alarmowa.
Przyciski ruchu na Sensero-868 AC Plus sà zablokowane.
Zmierzona wartoÊç poziomu deszczu nie osiàga ustawionej wartoÊci
progowej.
Czerwona dioda
alarmowa miga przez 15 minut.
W przypadku Sensero-868 AC potencjometr deszczu jest pozbawiony
funkcji.

Ustawianie trybu (markiza, zas∏ona, roleta)

Tryb obs∏ugi zas∏ony przed ciekawskimi
Warunek: WartoÊç progowa Êwiat∏a musi byç ustawiona na
2 lub wi´cej.
Pilot znajduje si´ w trybie automatyki (AUTO).
Aby zas∏ona pozosta∏a zamkni´ta równie˝ wieczorem, nale˝y jà
zamknàç manualnie za pomocà pilota lub zegara czasowego.
Aktualne przesuni´cia wartoÊci pomiarowych czujnika Êwiat∏a z 1 na 0
(póênym wieczorem)
lub z 0 na 1 (wczesnym rankiem) nie sà brane pod uwag´.
Zas∏ona pozostaje zamkni´ta przez ca∏à noc.

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus mo˝e byç obs∏ugiwany w trzech
ró˝nych trybach.
Poszczególne tryby mo˝na ustawiaç w nast´pujàcy sposób:
1. Przestawiç potencjometr wartoÊci progowych

Nast´pnego dnia wykonywane sà automatycznie polecenia takie jak
pozycja zwrotu (˝aluzja) lub pozycja wentylacji (roleta).

na Function.

2. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk GÓRA
i DÓ¸ przez co najmniej 3
sekundy. Przyciskaç obydwa przyciski tak cz´sto, a˝ w∏àczy si´
˝àdany tryb obs∏ugi.

Tryb obs∏ugi rolety
Warunek: WartoÊç progowa Êwiat∏a musi byç ustawiona na 2 lub
wi´cej

Migajàca dioda
alarmowa sygnalizuje tryb, w którym znajduje si´
Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus:
• czerwona dioda alarmowa

miga 1x W tryb obs∏ugi markizy.

• czerwona dioda alarmowa

miga 2x W tryb obs∏ugi zas∏ony przed
ciekawskimi spojrzeniami.

• czerwona dioda alarmowa

miga 3x W tryb obs∏ugi rolety.

Ustawiony tryb obs∏ugi ukazywany jest przy ka˝dym przekazywanym
sygnale radiowym miganiem
diody zasilania (cz´stotliwoÊç migania
diody LED 1x na minut´).
Przestawiç pokr´t∏o potencjometru z powrotem z Function na wybranà
wartoÊç.
Przy dostawie nap´d jest ustawiony na tryb obs∏ugi markizy.
W przypadku wersji OEM mo˝na ustawiç równie˝ inny tryb.

Wspomaganie trybu obs∏ugi rolety jest zale˝ne od
wersji oprogramowania odbiornika.
Wskazówka!
Je˝eli roleta zostanie opuszczona do dolnej pozycji kraƒcowej
manualnie, za pomocà zegara czasowego lub za pomocà funkcji
czu∏oÊci zmierzchowej, wy∏àcza si´ funkcja czu∏oÊci Êwietlnej
(bieg wg ustawionych wartoÊci Êwietlnych).
Aktualne przesuni´cia wartoÊci pomiarowych czujnika Êwiat∏a z 1 na 0
(póênym wieczorem)
lub z 0 na 1 (wczesnym rankiem) nie sà brane pod uwag´.
Funkcja czu∏oÊci Êwietlnej mo˝e zostaç ponownie w∏àczona na ró˝ne
sposoby:
– za pomocà manualnego polecenia GÓRA do górnej pozycji kraƒcowej

Polecenia dotyczàce funkcji wiatru wykonywane sà
w ka˝dym trybie obs∏ugi.
Blokada wietrzna jest aktywna przez 15 minut.
Wskazówka!

– za pomocà automatycznego polecenia z zegara czasowego do
górnej pozycji kraƒcowej
– przez prze∏àczenie z trybu obs∏ugi AUTO na manualny tryb obs∏ugi
HAND i ponownie na tryb AUTO.

Uczenie Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus
Tryb obs∏ugi markizy
Warunek: Funkcja czu∏oÊci zmierzchowej jest wy∏àczona.
(Potencjometr czu∏oÊci zmierzchowej jest ustawiony na off)
Markiza zostaje automatycznie schowana je˝eli aktualna wartoÊç
pomiarowa czujnika zmienia si´ z 1 na 0 (póênym wieczorem) lub
je˝eli aktualna wartoÊç pomiarowa czujnika Êwiat∏a zmienia si´
z 0 na 1 (wczesnym rankiem).

Warunek: Pozycje kraƒcowe nap´du zosta∏y ustawione.
Jeden nadajnik zosta∏ zaprogramowany.
1. Ustawiç zas∏on´ w pozycji Êrodkowej.
2. Wcisnàç i trzymaç przez co najmniej 3 sekundy jednoczeÊnie
przyciski GÓRA/DÓ¸ i P na pilocie/nadajniku Êciennym.
Zas∏ona wykonuje przez 2 minuty bieg do góry i do do∏u.
3. Natychmiast po rozpocz´ciu biegu do góry/chowania wcisnàç
przycisk GÓRAna Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus.
Nap´d zatrzymuje si´ na krótko.
4. Natychmiast po rozpocz´ciu biegu do do∏u/wysuwania wcisnàç
przycisk DÓ¸na Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus.
Nap´d zatrzymuje si´.
Uczenie Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus zosta∏o zakoƒczone.
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Ustawianie wartoÊci progowych

Kontrola funkcji czu∏oÊci Êwietlnej (tryb testowy)

Na spodzie Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus umieszczone
sà obrotowe potencjometry. Za pomocà potencjometrów
obrotowych mo˝na ustawiç wartoÊci progowe w stopniach.

Warunek: Zas∏ona jest schowana.

OFF
Stopieƒ
Âwiat∏o Stopieƒ
Stopieƒ
Stopieƒ

W Funkcja Êwietlna jest wy∏àczona
1
W Wysuwanie przy s∏abym Êwietle
2-14 W Stopnie poÊrednie
7
W Ustawienie fabryczne
15 W Wysuwanie przy mocnym Êwietle

W trybie testowym opóênienia skracajà si´ z minut na sekundy.
Dzi´ki temu mo˝liwa jest kontrola zachowania urzàdzenia przy
przekraczaniu ustawionej dolnej lub górnej granicy wartoÊci
progowych.
1. Wcisnàç na co najmniej 3 sekundy przycisk GÓRA
migaç zielona dioda zasilania.

a˝ zacznie

Niebezpieczeƒstwo obra˝eƒ spowodowanych
wysuwaniem markizy lub opuszczaniem rolety/˝aluzji

Wiatr

Stopieƒ
Stopieƒ
Stopieƒ
Stopieƒ

1
W Chowanie przy s∏abym wietrze
2-10 W Stopnie poÊrednie
4
W Ustawienie fabryczne
11 W Chowanie przy silnym wietrze

W Funkcja deszczu jest wy∏àczona
Ustawienie fabryczne
Deszcz Stopieƒ 1
W Chowanie przy lekkim deszczu
Stopieƒ 2-14 W Stopnie poÊrednie
Stopieƒ 15 W Chowanie przy silnym deszczu
OFF

OFF

W Funkcja czu∏oÊci zmierzchowej jest
wy∏àczona
Ustawienie fabryczne
Czu∏oÊç
Stopieƒ 1
W Wysuwanie po zmierzchu
zmierzchowa Stopieƒ 2-14 W Stopnie poÊrednie
Stopieƒ 15 W Wysuwanie przy zaczynajàcym si´
zmierzchu
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Uwaga!

Tryb testowy jest aktywny przez 5 minut. Czasu tego nie
mo˝na skróciç.
Nie zbli˝aç si´ do znajdujàcych si´ w ruchu elementów.

2. PoÊwieciç latarkà na czujnik Êwiat∏a.
Ustawiona wartoÊç czu∏oÊci Êwietlnej zosta∏a osiàgni´ta lub
przekroczona
W Zas∏ona natychmiast sie opuszcza/wysuwa.
Êwieci ˝ó∏ta dioda

(Êwiat∏o).

Ustawiona wartoÊç czu∏oÊci Êwietlnej nie zosta∏a osiàgni´ta
W Zas∏ona chowa si´/podnosi si´ po 15 sekundach.
˚ó∏ta dioda

(Êwiat∏o) miga i gaÊnie po 15 sekundach.

CzynnoÊç t´ mo˝na powtórzyç dowolnà iloÊç razy w przeciàgu 5 minut
trwania trybu testowego.

Kontrola funkcji czu∏oÊci wietrznej (tryb testowy)

Kontrola funkcji czu∏oÊci deszczowej (tryb testowy)

Warunek: Zas∏ona jest schowana.

Warunek: Zas∏ona jest wysuni´ta.

W trybie testowym opóênienia skracajà si´ z minut na sekundy.
Dzi´ki temu mo˝liwa jest kontrola zachowania urzàdzenia przy
przekraczaniu ustawionej dolnej lub górnej granicy wartoÊci
progowych.

W trybie testowym opóênienia skracajà si´ z minut na sekundy.
Dzi´ki temu mo˝liwa jest kontrola zachowania urzàdzenia przy
przekraczaniu ustawionej dolnej lub górnej granicy wartoÊci
progowych.

1. Wcisnàç na co najmniej 3 sekundy przycisk GÓRA
migaç zielona dioda
zasilania.

1. Wcisnàç na co najmniej 3 sekundy przycisk GÓRA
migaç zielona dioda
zasilania

Uwaga!

a˝ zacznie

a˝ zacznie

Niebezpieczeƒstwo obra˝eƒ spowodowanych
wysuwaniem markizy lub opuszczaniem rolety/˝aluzji

Niebezpieczeƒstwo obra˝eƒ spowodowanych
wysuwaniem markizy lub opuszczaniem rolety/˝aluzji

Tryb testowy jest aktywny przez 5 minut. Czasu tego nie
mo˝na skróciç.
Nie zbli˝aç si´ do znajdujàcych si´ w ruchu elementów.

Tryb testowy jest aktywny przez 5 minut. Czasu tego nie
mo˝na skróciç.
Nie zbli˝aç si´ do znajdujàcych si´ w ruchu elementów.

2. Za pomocà pilota ustawiç zas∏on´ w pozycji Êrodkowej.
3. Dmuchnàç na czujnik wiatru.
Zas∏ona natychmiast si´ chowa/podnosi.
Ustawiona wartoÊç czu∏oÊci wietrznej zosta∏a osiàgni´ta lub
przekroczona.

W Êwieci czerwona dioda alarmowa
Ustawiona wartoÊç czu∏oÊci wietrznej nie zosta∏a osiàgni´ta.

W Czerwona dioda alarmowa

miga przez 15 sekund.

Uwaga!

2. UmieÊciç zas∏on´ w pozycji Êrodkowej przy pomocy nadajnika
r´cznego.
3. Zmoczyç czujnik deszczu.
Ustawiona wartoÊç czu∏oÊci deszczowej zosta∏a osiàgni´ta lub przekroczona.
W Êwieci czerwona dioda alarmowa
Zas∏ona natychmiast si´ chowa/podnosi.

Ustawiona wartoÊç czu∏oÊci deszczowej nie zosta∏a osiàgni´ta.
W Czerwona dioda alarmowa

CzynnoÊç t´ mo˝na powtórzyç dowolnà iloÊç razy w przeciàgu 5 minut
trwania trybu testowego.

.

miga przez 15 sekund.

CzynnoÊç t´ mo˝na powtórzyç dowolnà iloÊç razy w przeciàgu 5 minut
trwania trybu testowego.
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Kasowanie zaprogramowanego Sensero-868 AC/
Sensero-868 AC Plus
(Niemo˝liwe w pozycji Function)
Wcisnàç i trzymaç przez co najmniej 3 sekundy jednoczeÊnie przyciski
GÓRA

i DÓ¸

.

Zielona dioda gaÊnie na krótko.
Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus zosta∏ wykasowany ze
wszystkich odbiorników znajdujàcych si´ w jego zasi´gu.
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Dane techniczne
Napi´cie robocze

230 V/50 Hz

Zakres temperatur

–25 °C do +60 °C

Zabezpieczenie

IP 44

Cz´stotliwoÊç radiowa

868,3 MHz

Tabela z wzorcami migania
˚ó∏te Êwiat∏o diody LED
Êwieci si´

Mierzona wartoÊç Êwiat∏a / wartoÊç
zmierzchu zosta∏a osiàgni´ta lub
przekroczona jej górna granica

˚ó∏te Êwiat∏o diody LED
miga

Czas opóênienia
WartoÊç zmierzchu przekroczy∏a
dolnà granic´

Czerwona dioda
alarmowa LED
Êwieci si´

Mierzona wartoÊç wiatru zosta∏a
osiàgni´ta lub przekroczona jej
górna granica

Czerwona dioda
alarmowa LED
miga

Czas opóênienia
WartoÊç wiatru przekroczy∏a dolnà
granic´

Czerwona dioda
alarmowa LED
miga 1x

Tryb u˝ycia markizy

Czerwona dioda
alarmowa LED
miga 2x

Tryb u˝ycia zas∏ony okiennej

Czerwona dioda
alarmowa LED
miga 3x

Tryb u˝ycia rolety

Konserwacja

Tabela usterek

Nale˝y zapewniç swobodny dost´p do Sensero-868 AC/ Sensero-868
AC Plus. Urzàdzenia nie mogà byç zakryte roÊlinnoÊcià.
Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus nie wymaga konserwacji.
Nale˝y tylko od czasu do czasu przetrzeç jego pokryw´ wilgotnà
Êciereczkà.

Usterka

Powód

Naprawa

Zas∏ona chowa
si´/podnosi si´
podczas obs∏ugi
manualnej.

Aktywny alarm wietrzny
lub deszczowy.

Odczekaç opóênienie
(15 min.).

Zabrudzony czujnik
deszczu.

OczyÊciç czujnik
deszczu.

Z∏e po∏àczenie radiowe.

Zmieniç pozycj´
urzàdzenia.
Skontrolowaç
zasilanie.
Odczekaç opóênienie
(15 min.).
Wymieniç baterie.

Czujnik deszczu nagrzewa si´ podczas pracy!
Niebezpieczeƒstwo oparzenia po dotkni´ciu.
Nie dotykaç czujnika deszczu!
Uwaga!

Zak∏ócone zasilanie.
Niemo˝liwe
wykonanie
poleceƒ za
pomocà pilota.

Aktywny alarm wietrzny.
Wyczerpane baterie
w pilocie.
Nap´d jest pozbawiony
zasilania lub jest
przegrzany.

Skontrolowaç zasilanie
Skontrolowaç zasilanie
nap´d si´ och∏odzi

Zas∏ona nie chowa
si´/nie podnosi si´
przy silnym wietrze.

èle ustawiona wartoÊç
progowa WIATR.

Zmieniç wartoÊç
progowà WIATR.

Zas∏ona nie
opuszcza si´/nie
wysuwa si´ przy
silnym s∏oƒcu.

Nie zosta∏a przekroczona
wartoÊç progowa S¸O¡CE.

Zmieniç wartoÊç
progowà S¸O¡CE.

Aktywny alarm wietrzny.

Odczekaç opóênienie
(15 min.).

Odbiornik nie posiada
wspomagania
trybu obs∏ugi rolet.
Nadajnik jest ustawiony
na tryb obs∏ugi manualnej.
Z∏e po∏àczenie radiowe.

Zmieniç tryb obs∏ugi.

Nie mo˝na
zaprogramowaç
Sensero-868 AC/a
Sensero-868 AC Plus
na odbiornik.
Zas∏ona nie
opuszcza si´/nie
wysuwa si´ po
zmierzchu.
Zas∏ona nie
opuszcza si´/nie
wysuwa si´ przy
silnym wietrze.

Zabrudzony czujnik
Êwiat∏a.

Ustawiç nadajnik na
tryb obs∏ugi AUTO.
Zmieniç pozycj´
urzàdzenia.
OczyÊciç czujnik
Êwiat∏a.

Sensero-868 AC/
Sensero-868 AC Plus
lub Aero-868 jest ju˝
zaprogramowany.

Skasowaç
Sensero-868 AC/
Sensero-868 AC Plus
lub Aero-868.

Z∏e po∏àczenie
radiowe.

Zmieniç pozycj´
urzàdzenia.

èle ustawiona wartoÊç
progowa ZMIERZCH.
Odbiornik nie posiada
wspomagania funkcji
czu∏oÊci zmierzchowej.
Sensero-868 AC/
Sensero-868 AC Plus
jest êle zaprogramowany.

Zmieniç wartoÊç
progowà ZMIERZCH.
Zastosowaç inny
odbiornik.
Skasowaç
Sensero-868 AC
Sensero-868 AC Plus
i zaprogramowaç
na nowo.
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