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Uwaga!

Wa˝ne zasady bezpieczeƒstwa!
Przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
•  Stosowaç wy∏àcznie niezmieniane oryginalne

cz´Êci elero.
•  Nie dopuszczaç osób do znajdujàcych si´ w

ruchu urzàdzeƒ.
•  Nie dopuszczaç dzieci do sterowników i zdalnych

sterowaƒ.
•  Przestrzegaç obowiàzujàcych w danym kraju

przepisów.
•  Je˝eli nap´d sterowany jest przy pomocy

jednego lub kilku sterowników, zakres ruchu
urzàdzeƒ musi znajdowaç si´ w zasi´gu wzroku.

•  Urzàdzenie zawiera ma∏e elementy, które mogà
zostaç po∏kni´te.

•  Urzàdzenia zdalnego sterowania, pracujàce na
tej samej cz´stotliwoÊci, mogà powodowaç
zak∏ócenia odbioru.

• Nale˝y wzi´, ˝e zakres sygna∏u radiowego jest
ograniczony przez ustawodawc´ oraz przepisy
budowlane.

Ogólne wiadomoÊci
Aero-868 AC jest sterownikiem ∏àczàcym funkcje s∏oƒca, wiatru i
fal radiowych do markiz i ˝aluzji. 

Wa˝ne!
Aero-868/Aero-868 Plus funkcjonuje tylko w po∏àczeniu z 
odbiornikami radiowymi z systemów radiowych elero ProLine-868.

Przy pomocy fal radiowych (cz´stotliwoÊç 868,3 MHz)
przekazywane sà sygna∏y Aero-868 AC do odbiornika. Sterownik
jest zasilany pràdem elektrycznycm.
Wskazówka: Aby zdeaktywowaç funkcj´ s∏oƒca zastosowaç

nadajnik LumeroTel lub VarioTel Plus w 
po∏àczeniu z Aero-868 AC.

Zasady bezpieczeƒstwa

PL

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Aero-868 AC mo˝e byç u˝ywany jedynie do sterowania nap´da-
mi do markiz i ˝aluzji.
Przy∏àczanie obcych urzàdzeƒ musi byç uzgodnione z
fachowcem z bran˝y.
• 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,
nadajniku Êciennym lub odbiorniku nie b´dzie stanowiç zagro˝e-
nia dla osób, zwierzàt i przedmiotów lub gdy ryzyko wystàpienia
usterek b´dzie zniwelowane przez inne urzàdzenia zabezpiecza-
jàce.

• U˝ytkownik nie jest zabezpieczony przed zak∏óceniami ze
strony innych urzàdzeƒ na fale radiowe, które u˝ytkowane sà
zgodnie z przepisami na jednakowej cz´stotliwoÊci.

• Odbiorniki radiowe mo˝na ∏àczyç tylko z urzàdzeniami
dopuszczonymi do eksploatacji przez producenta.

Uwaga!
Niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem.

• Przy∏àczenia przy sieci 230 V mo˝e dokonaç
wy∏àcznie osoba z uprawnieniami.
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Function

˝ó∏ta dioda)
(czynnik 
Êwiat∏a)

czerwona dioda
(czynnik wiatru)

zielona dioda
(nadawania)

przycisk
DÓ¸-
(symbol
s∏oƒca) przycisk GÓRA

(symbol wiatru)

Function-
Stellung

Przy∏àczenie

1. Odkr´ciç Êruby (b) na Aero-868 AC.
2. Zdjàç wieczko.
3. Przy∏àczyç Aero-868 AC.
4. Na∏o˝yç wieczko na urzàdzenie.
5. Przykr´ciç Êrubami.

b

L
N

Po∏àczenie elektryczne dla Aero-868 AC
1. Wy∏àczyç napi´cie sieci.
2. Pod∏àczyç przewody Aero-868 AC o tych samych kolorach:

ni  = N
ca = L

3. W∏àczyç napi´cie sieci.
Zielona dioda Êwiecàca      sygnalizuje gotowoÊç do eksploatacji.

Pod∏àczyç przynajmniej 2-˝y∏owy przewód
(odporny na dzia∏anie UV 0,75–1,52) do
zacisków L i N przy Aero-868 AC.
Pod∏àczenie przewodu ochronnego nie jest
wymagane.
Pobierana moc: > 2 watów
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Dzia∏anie podczas w∏àczonej obs∏ugi manualnej
„Hand“ (pilot)
Prze∏àcznik GÓRA-STOP-DÓ¸ na pilocie oraz prze∏àczniki
GÓRA/ DÓ¸ na Aero-868 AC sà aktywne.
– aktywna jest kontrola wiatru
– nieaktywna jest funkcja ochrony s∏onecznej

Dzia∏anie podczas w∏àczonej obs∏ugi automatycznej
„Auto“ (pilot)
Prze∏àcznik GÓRA-STOP-DÓ¸ na pilocie oraz prze∏àczniki
GÓRA/ DÓ¸ na Aero-868 AC sà aktywne.
– aktywna jest kontrola wiatru
– aktywna jest funkcja ochrony s∏onecznej.

Tryb pó∏automatyczny
Aero-868 AC znajduje si´ w trybie AUTO.
Wystarczy nacisnàç dowolny przycisk na nadajniku, aby odbiornik
prze∏àczy∏ si´ do trybu pó∏automatycznego.

Wychodzenie z trybu pó∏automatycznego:
– W razie przekroczenia lub nieosiàgni´cia wartoÊci granicznej

urzàdzenie samoczynnie prze∏àczy si´ do trybu AUTO. 
Urzàdzenie wsuwa / wysuwa si´.
lub

– Ustawiç suwak w pozycji HAND, a po chwili na AUTO.
Urzàdzenie wsuwa si´.

Funkcje urzàdzenia
InstensywnoÊç naÊwietlenia oraz pr´dkoÊç wiatru mierzona jest w
równych odst´pach czasu i porównywana jest z wartoÊciami
˝àdanymi.

Nas∏onecznienie powy˝ej  ➩ markiza wysuwa
(czas opóênienia ok. 5 min.) si´ po czasie

opóênienia (˝ó∏ta
dioda miga).

Nas∏onecznienie poni˝ej nastawionej wartoÊci ➩ po czasie
(czas opóênienia ok. 15 min.) opóênienia markiza

chowa si´ lub
pozostaje
niewysuni´ta.

Si∏a wiatru powy˝ej nastawionej wartoÊci ➩ markiza chowa si´
lub pozostaje
niewysuni´ta oraz
jest zablokowana
na ok. 15 min.
(czerwona dioda
miga).

Przy pomocy prze∏àcznika suwakowego na zaprogramowanym
pilocie mo˝na w∏àczyç lub wy∏àczyç funkcj´ Êwiat∏a Aero-868 AC.
Funkcja wiatru jest aktywna w ka˝dej pozycji prze∏àcznika.
Pozycja prze∏àcznika suwakowego nie ma wp∏ywu na dzia∏anie
prze∏àczników ruchu, jednek˝e podczas aktywnej funkcji wiatru
prze∏àczniki te sà zablokowane przez 15 min.

Tryb u˝ycia markizy

Markiza jest uruchamiana automatycznie, gdy aktualna wartoÊç
zmierzona nat´˝enia Êwiat∏a s∏onecznego zmienia si´ z 1 na 0
(póênym wieczorem) lub gdy aktualna wartoÊç zmierzona
nat´˝enia Êwiat∏a zmienia si´ z 0 na 1 (wczesnym rankiem).

Tryb u˝ycia zas∏ony okiennej

Aby równie˝ wieczorem trzymaç zas∏on´ zamkni´tà, nale˝y
zamknàç jà r´cznie przy u˝yciu nadajnika r´cznego lub zegara.

Aktualne zmiany wartoÊci zmierzonych nat´˝enia Êwiat∏a z 1 na
0 (póênym wieczorem) lub z 0 na 1 (wczesnym rankiem) nie
zostajà uwzgl´dnione.

Zas∏ona pozostaje zamkni´ta ca∏à noc.

Nast´pnego dnia polecenia w∏àczenia, takie jak pozycja cofania
(˝aluzja) lub pozycja wietrzenia (roleta), sà wykonywane
automatycznie.

Ustawianie trybu (markiza, zas∏ona okienna, roleta)

Aero-868 AC mo˝na u˝ywaç w trzech ró˝nych trybach.
Tryby mo˝na prze∏àczaç jeden po drugim.

Dzi´ki miganiu zielonej diody Êwiecàcej mo˝na upewniç si´, 
w którym trybie znajduje si´ Aero-868 AC.

Tryb u˝ycia rolety

Je˝eli roleta jest r´cznie, przy u˝yciu zegara lub poprzez funkcj´
„zmrok” przesuwana do dolnego po∏o˝enia kraƒcowego, funkcja
„Êwiat∏o” (przesuwanie wed∏ug ustawionych wartoÊci Êwiat∏a)
zostaje wy∏àczona.

Aktualne zmiany wartoÊci zmierzonych nat´˝enia Êwiat∏a z 1 na 0
(póênym wieczorem) lub z 0 na 1 (wczesnym rankiem) nie
zostajà uwzgl´dnione.

Mo˝na ponownie w∏àczyç funkcj´ „Êwiat∏o” na ró˝ne sposoby:

– w wyniku r´cznego polecenia podnoszenia (przycisk na 
Aero-868 AC) zas∏ona przesuwa si´ do górnego po∏o˝enia
kraƒcowego.

– w wyniku automatycznego polecenia zegara zas∏ona przesuwa
si´ do górnego po∏o˝enia kraƒcowego.

– poprzez przestawienie prze∏àcznika przesuwnego z trybu
AUTOMATYCZNEGO na tryb R¢CZNY i ponownie na tryb
AUTOMATYCZNY.

U spodu urzàdzenia Aero-868 AC znajduje si´ prze∏àcznik
stopniowy. 

1. Ustawiç prze∏àcznik stopniowy na Function przy u˝yciu ma∏ego
Êrubokr´tu.

2. Trzymaç wciÊni´ty przycisk podnoszenia i opuszczania przez
co najmniej 3 sekundy.
Dzi´ki miganiu zielonej diody Êwiecàcej mo˝na upewniç si´, w
którym trybie znajduje si´ Aero-868 AC:
Tryb eksploatacji jest wskazywany przez sygna∏ migowy.

Zielona dioda Êwiecàca miga 1x W Tryb u˝ycia markizy 
Zielona dioda Êwiecàca miga 2x W Tryb u˝ycia zas∏ony

okiennej
Zielona dioda Êwiecàca miga 3x W Tryb u˝ycia rolety

Ustawiony tryb jest wskazywany podczas ka˝dej transmisji
radiowej przez miganie zielonej diody Êwiecàcej (cz´stotliwoÊç
migania diody Êwiecàcej 1x na minut´).
Ponownie przestawiç prze∏àcznik stopniowy z Function na jednà 
z wybranych przez siebie wartoÊci.

Zmiana trybu
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Programowanie Aero-868 AC
Warunek: Ustawione kraƒcówki markizy, zaprogramowany 

jeden nadajnik.

W∏àczanie trybu programowania

1. zas∏ona
przemieszcza
si´ przez 2
min. w gór´ i
w dó∏.

min. 3 s.

elero

2.

3.

STOP

STOP

Zaraz po
rozpocz´ciu
zwijania nacisnac
klawisz GÓRA
(symbol wiatru).

Zaraz po
rozpocz´ciu
rozwijania
nacisnac klawisz
DÓ¸ (symbol
Slonca).

zaprogramowany nadajnik
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Sprawdzanie funkcji ochrony przed S∏oƒcem
(tryb testowy)
Warunek: Zas∏ona jest wsuni´ta/podniesiona. 

W trybie testowym czasy opóênienia ulegajà skróceniu. 
Dzi´ki temu mo˝na sprawdziç, jak porusza si´ zas∏ona w
przypadku nieosiàgni´cia lub przekroczenia ustawionej wartoÊci
nas∏onecznienia.

1. Nacisnàç i przynajmniej przez 3 sek. przytrzymaç przycisk
AUF (Góra) (symbol wiatru) tak, aby zielona dioda zacz´∏a
migaç.
Tryb testowy trwa 5 min., ale dioda gaÊnie.

2. Skierowaç Êwiat∏o latarki na czujnik Êwiat∏a. 
Przekroczono ustawionà wartoÊç nas∏onecznienia W zas∏ona
bezzw∏ocznie wysuwa/opuszcza si´.
Nas∏onecznienie osiàgn´∏o/przekroczy∏o ustawionà wartoÊç
granicznà W ˝ó∏ta dioda miga.
Ustawiona wartoÊç nas∏onecznienia nie zosta∏a osiàgni´ta W
po up∏ywie 15 sek. zas∏ona wsuwa/podnosi si´.

Test mo˝na powtarzaç dowolnà liczb´ razy w ciàgu 5 min.

W trybie „normalnym“ diody migajà co 5 sek., wskazujàc
osiàgni´cie/przekroczenie wartoÊci granicznych.

Uwaga!

Ryzyko obra˝eƒ przy wysuwaniu markizy lub
opuszczaniu rolety/˝aluzji.
Tryb testowy trwa 5 min. i nie mo˝na go skróciç.
W czasie jego trwania nale˝y zachowaç bezpieczny
odst´p od urzàdzenia.

Sprawdzanie funkcji ochrony przed wiatrem 
(tryb testowy)
Warunek: Zas∏ona jest wsuni´ta/podniesiona. 

W trybie testowym czasy opóênienia ulegajà skróceniu. Dzi´ki
temu mo˝na sprawdziç, jak porusza si´ zas∏ona w przypadku
nieosiàgni´cia lub przekroczenia ustawionej wartoÊci wiatru.
W czasie testu wartoÊç wiatru automatycznie przyjmuje wartoÊç
najni˝szà, a po jego zakoƒczeniu (5 min.) wraca do poprzedniego
poziomu.

1. Nacisnàç i przynajmniej przez 3 sek. przytrzymaç przycisk
AUF (Góra) (symbol wiatru) tak, aby zielona dioda zacz´∏a
migaç.
Tryb testowy trwa 5 min., ale dioda gaÊnie.

2. Przy pomocy nadajnika ustawiç zas∏on´ w pozycji Êrodkowej.

3. Obróciç pokr´t∏o wiatru.
Zas∏ona bezzw∏ocznie wsuwa/podnosi si´. 
Przekroczono/Nie osiàgni´to ustawionej wartoÊci wiatru W
czerwona dioda miga.
Test mo˝na powtarzaç dowolnà liczb´ razy w ciàgu 5 min.

Wskazówka: W przypadku alarmu wietrznego  przyciski ruchu
sà zablokowane przez 15 min.

W trybie „normalnym“ diody migajà co 5 sek., wskazujàc
osiàgni´cie/przekroczenie wartoÊci granicznych.

Uwaga!

Ryzyko obra˝eƒ przy wysuwaniu markizy lub
opuszczaniu rolety/˝aluzji.
Tryb testowy trwa 5 min. i nie mo˝na go skróciç.
W czasie jego trwania nale˝y zachowaç bezpieczny
odst´p od urzàdzenia.

Ustawienie wartoÊci progowych

Pod spodem Aero-868 AC znajdujà si´ pokr´t∏a do regulacji
stopnia nas∏onecznienia i nasilenia wiatru. Pokr´t∏a te posiadajà
kilka poziomów, dajàcych si´ przestawiç przy pomocy ma∏ego
Êrubokr´ta.

OFF W funkcja Êwiat∏a jest nieaktywna
poziom 1 W wysuwanie przy s∏abym s∏oƒcu

Licht poziom 2 do 14W poziom poÊredni
poziom 4 W ustawienie fabryczne
poziom 15 W wysuwanie przy silnym s∏oƒcu

Function W Prze∏àczenie trybu
poziom 1 W chowanie przy s∏abym wietrze

Wiatr poziom 2 do 10W poziom poÊredni
poziom 4 W stawienie fabryczne
poziom 11 W chowanie przy silnym wietrze
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Usterka mo˝liwa przyczyna usuwanie
• markiza chowa  • silny wiatr • odczekaç blokadà  

si´  wietrznà (15 min.)
automatycznie lub przerwaç na 
podczas obs∏ugi krótko dop∏yw 
manualnej napi´cia 

• z∏y odbiór fal radiowych • zmieniç pozycj´ 
Aero-868 AC

• Aero-868 AC nie jest • Pod∏àczyç urzàdzenie 
pod∏àczony do pràdu do pràdu

• niemo˝liwe  • aktywna blokada wietrzna • odczekaç 15 min.
wykonanie • bateria w pilocie • zmieniç bateri´
˝adnego wyczerpa∏a si´
polecenia przy • nap´d jest bez napi´cia • sprawdziç dop∏yw  
pomocy pilota lub jest przegrzany napi´cia lub odczekaç 

a˝ nap´d si´ och∏odzi

• markiza nie • wartoÊç progowa wiatru  • ustawiç w∏aÊciwà 
chowa si´ jest b∏´dnie ustawiona wartoÊç
podczas silnego • wiatrak jest uszkodzony • wymieniç wiatrak
wiatru

• markiza nie  • wartoÊç progowa jest  • ustawiç prawid∏owà  
wysuwa si´ b∏´dnie ustawiona wartoÊç
przy silnym • aktywna jest jeszcze • odczekaç
s∏oƒcu blokada wietrzna 

• ustawiona jest obs∏uga  • ustawiç obs∏ug´  
manualna automatycznà

• z∏y odbiór fal radiowych • zmieniç pozycj´ 
Aero-868 AC

• czujnik Êwiat∏a jest • oczyÊciç czujnik 
zabrudzony Êwiat∏a

• wartoÊç progowa S¸O¡CE • ustawiç inny poziom
(poziom OFF) 

• odbiornik nie • Aero-868 AC jest ju˝  • skasowaç 
przyjmuje  zaprogramowany Aero-868 AC
nowego
Aero-868 AC

Technische Daten

Zasilanie 230 V/50 Hz
Zakres temperatur –25 °C do +60 °C
Kàt zasi´gu (czujnik Êwiat∏a) 150°
Zabezpieczenie IP 43
Cz´stotliwoÊç radiowa 868,3 MHz

Uwaga!
Aero-868 AC funkcjonuje tylko w po∏àczeniu z odbiornikami
radiowymi z serii ProLine-868 firmy elero.

Kasowanie zaprogramowanego Aero-868 AC

Aero-868 AC zosta∏ skasowany z odbiornika.

1. Wcisnàç
jednoczeÊnie
przyciski
GÓRA i
DÓ¸.
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zielona dioda
(nadawania)
gaÊnie krótko.

min. 3 s. 

Mo˝liwoÊci przymocowania

a Uchwyt Êcienny
przestawiony o 90°

Uchwyt Êcienny
przestawiony o 180°

Uchwyt do przymocowania na masztach 
i rogach (Aero, Aero-868 AC) 
Akcesoria specjalne (nr art. 24 269.0201)

Wskazówka: W przypadku monta˝u na
maszcie lub na rogu nale˝y
zamontowaç za∏àczonà p∏ytk´
adapteru.

Uwaga!

Pràdy wznoszàce lub wiatry katabatyczne przy fasadach
mogà spowodowaç zniszczenie ca∏ej instalacji.
Aero-868 AC nie mo˝e rozpoznaç tych˝e wiatrów i pràdów.
Prosz´ zwróciç na to uwag´ podczas wyboru pozycji
monta˝u.

Wskazówka: Sprawdziç przed rozpocz´ciem monta˝u, czy
Aero-868 AC i odbiornik funkcjonujà bez zarzutu w
przewidzianej pozycji monta˝owej. Aero-868 AC
nie mo˝na montowaç pod wyst´pami w murze.

Mocowanie Êcienne
Aero-868 AC mo˝na przymocowaç za pomocà obrotowego
uchwytu Êciennego na stronie wierzchniej dachu lub do fasady.
Podczas przymocowywania uchwytu Êciennego mo˝na nim
obracaç w zakresie od –5° do 180°. Po ustawieniu pozycji nale˝y
jà zabezpieczyç przed przestawieniem (patrz Êruba a).

Konserwacja
Obszar wokó∏ Aero-868 AC musi byç swobodnie dost´pny i nie
mo˝e byç poroÊni´ty.
Aero-868 AC nie wymaga konserwacji, jednak jego os∏on´ nale˝y
od czasu do czasu wyczyÊciç wilgotnà szmatkà.


