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Tłumaczenie z wersji angielskiej. 
Wszystkie pozostałe dokumenty w innych językach są tłumaczeniem wersji 

oryginalnej. 

 

W przypadku rejestracji patentów, modeli roboczych lub patentów na wzór wszelkie 

prawa zastrzeżone. 
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1 Informacje ogólne 
 

1.1  Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 
 

Treść instrukcji dotyczy radiowego nadajnika ściennego Multitec Touch-868/-915 (zwanego 

dalej "Urządzeniem"). 

 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Specyfikacjach technicznych 

znajdujących się w niniejszej Instrukcji obsługi w dowolnym momencie. Mogą one, w 

poszczególnych przypadkach, różnić się w zależności od wersji danego urządzenia, jednakże 

informacje dotyczące sposobu działania nie będą podlegać istotnym zmianom, ani nie 

przestaną obowiązywać. Aktualną wersję Specyfikacji można w każdej chwili otrzymać od 

producenta. W związku zapisem poprzednich zdań, nie ma podstaw dochodzenia roszczeń od 

producenta. Odchylenia od treści zawartych w tekście lub na rysunkach są możliwe i zależą 

od stopnia zaawansowania technicznego, funkcjonalności oraz akcesoriów dostępnych wraz z 

urządzeniem. Informacje właściwe dla poszczególnych wersji produktu będą umieszczone 

przez producenta w dokumentacji handlowej. Inne informacje pozostają nienaruszone przez 

niniejsze postanowienia. 

 

1.2 Normy i rozporządzenia 

 

W procesie projektowania, postępowano zgodnie z podstawowymi wymogami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, określonymi w stosownych przepisach, normach i 

rozporządzeniach. Bezpieczeństwo jest potwierdzone deklaracją zgodności (patrz Rozdział 7, 

Deklaracja Zgodności). Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej 

Instrukcji obsługi odnoszą się do uregulowań i przepisów prawnych obowiązujących w 

Niemczech. Wszystkie zalecenia zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi powinny być w pełni 

przestrzegane w całym okresie użytkowania urządzenia. Oprócz zasad bezpieczeństwa 

zawartych w niniejszej Instrukcji obsługi, należy przestrzegać stosownych przepisów 

dotyczących zapobiegania wypadkom, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa w miejscu 

pracy. Uregulowania i normy dotyczące oceny bezpieczeństwa można znaleźć w Deklaracji 

Zgodności urządzenia.  

 

1.3 Przeznaczenie 

 

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego (do elektrycznego sterowania żaluzjami, 

roletami, markizami, elektrycznym oświetleniem i sprzętem grzewczym). Jest to 

wielokanałowy radiowy nadajnik ścienny. W celu uzyskania informacji na temat innych 

obszarów zastosowań należy skontaktować się z producentem, elero GmbH Antriebstechnik 

(patrz Rozdział 10, Adres producenta).  

 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za obrażenia ciała wynikające z 

nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

osobowe i rzeczowe spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub błędami 

proceduralnymi, a także niewłaściwą obsługą i uruchomieniem. 
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Bezpieczne i właściwe działanie oraz bezpieczna obsługa urządzenia zagwarantowane są 

jedynie wtedy, gdy urządzenie stosowane jest zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji 

obsługi. 

 

1.4  Przewidywalne niewłaściwe użycie 
 

Zastosowanie urządzenia, które odbiega od zastosowania określonego przez producenta, 

elero GmbH Antriebstechnik (patrz rozdział 10 Adres producenta), uznaje się za 

przewidywalne niewłaściwe użycie. 

 

1.5 Gwarancja i odpowiedzialność 

 

Zasadniczo, zastosowanie mają Ogólne Warunki wydane przez producenta, elero GmbH 

Antriebstechnik (patrz Rozdział 10, Adres producenta w celu uzyskania informacji na temat 

adresu). Ogólne Warunki są częścią dokumentów sprzedażowych przekazywanych 

użytkownikowi w chwili dostawy. Wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności za 

szkody osobowe i straty rzeczowe, jeżeli szkody te powstały z jednego lub więcej niżej 

wymienionych przyczyn: 

 

 Klient otworzył urządzenie (plomba jest zerwana) 

 Użycie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem  

 Niewłaściwa instalacja, uruchomienie lub obsługa urządzenia 

 Modyfikacja struktury urządzenia bez pisemnej zgody producenta 

 Obsługa urządzenia przy nieprawidłowo zainstalowanych podłączeniach, niesprawnych 

urządzeniach zabezpieczających lub niewłaściwie zainstalowanych osłonach 

 Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń zawartych w niniejszej Instrukcji 

obsługi 

 Obsługa urządzenia poza technicznymi wartościami granicznymi 

 

1.6 Usługi serwisowe dla klienta 
 
 W przypadku awarii urządzenie powinno być serwisowane wyłącznie przez producenta. 

Kontakt do działu obsługi klienta dostępny w rozdziale 10 Adres producenta. 

 

Jeśli urządzenie nie zostało zakupione bezpośrednio od firmy elero, należy skontaktować się z 

dostawcą urządzenia.  

 

W kontaktach z działem obsługi klienta, należy podawać numer seryjny urządzenia, który 

znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu urządzenia. 

 

2 Bezpieczeństwo 
 

2.1 Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa 
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Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie zasady bezpieczeństwa, których należy 

przestrzegać, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z obsługą urządzenia elektrycznego 

oraz elementów sterowanych za jego pośrednictwem. Bezpieczna obsługa urządzenia może 

być zagwarantowana jedynie wtedy, gdy wszystkie opisane zasady bezpieczeństwa są 

przestrzegane. 

 

2.2 Główne zasady bezpieczeństwa 
 

Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i uznanymi normami 

bezpieczeństwa i jest bezpieczne w obsłudze. Podczas procesu projektowania urządzenia, 

zachowano zgodność z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy 

wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, norm i dyrektyw. Bezpieczeństwo 

urządzenia jest potwierdzone deklaracją włączenia. 

 

Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa opierają się na aktualnie obowiązujących 

przepisach i wytycznych Unii Europejskiej. W przypadku pozostałych krajów, zgodność z 

obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi danego państwa musi być 

zapewniona przez użytkownika. 

 

Oprócz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, należy 

przestrzegać i stosować się do ogólnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom i 

ochrony środowiska. 

 

Urządzenie może być używane jedynie wtedy, gdy znajduje się w doskonałym stanie 

technicznym, z pełną świadomością zagrożeń związanych z jego eksploatacją oraz zgodnie z 

zaleceniami niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w 

sposób opisany w rozdziale "Przeznaczenie". W przypadku niewłaściwej eksploatacji, może 

wystąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika lub osób trzecich lub ryzyko 

uszkodzenia urządzenia lub innego mienia. Sytuacje stwarzające zagrożenie wystąpienia 

wypadku podczas użytkowania produktu, skutkującego urazami ciała i/lub szkodami w 

otoczeniu, muszą być zgłaszane producentowi bezpośrednio i niezwłocznie. 

 

Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności wymienionych w niniejszej instrukcji 

obsługi oraz na urządzeniu. Ponadto, użytkownik musi zapewnić, że przestrzegane są 

wszystkie krajowe i międzynarodowe regulacje obowiązujące w danym kraju, a także inne 

obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom oraz 

ochrony środowiska. Wszystkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez 

odpowiednio przeszkolony, również z zasad bezpieczeństwa, i upoważniony personel. 

 

2.3 Ogólne zasady bezpieczeństwa związane z eksploatacją 

 

 Obsługa urządzenia musi przebiegać w sposób prawidłowy i w bezpiecznych warunkach. 

Użytkownik musi zapewnić, że oprócz zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej 

instrukcji obsługi, przestrzegane są ogólne przepisy bezpieczeństwa i zapobiegania 
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wypadkom, wymagania normy DIN VDE 0100 oraz zasady ochrony środowiska 

obowiązujące w danym kraju. 

 

 Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie prace przy urządzeniu 

wykonywane są przez odpowiednio przeszkolony, zapoznany z instrukcją 

bezpieczeństwa, autoryzowany personel. 

 

 Użytkownik urządzenia, lub personel upoważniony przez niego do obsługi urządzenia, 

jest ostatecznie odpowiedzialny za bezwypadkową eksploatację. 

 

2.4 Wymagania dotyczące personelu 

 

 Każda osoba, której zadaniem jest praca z urządzeniem musi zapoznać się z treścią 

Instrukcji obsługi oraz rozumieć zagrożenia wynikające z użytkowania urządzenia zanim 

wykona jakiekolwiek czynności związane z obsługą urządzenia, nawet jeśli już pracowała 

z takim urządzeniem lub została wcześniej odpowiednio przeszkolona. 

 

 Wszystkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez odpowiednio 

przeszkolony, również z zasad bezpieczeństwa, i upoważniony personel. Przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek działań, pracownicy muszą być zapoznani z zagrożeniami, 

jakie mogą wiązać się z obsługą urządzenia. 

 

 Wszystkie osoby mogą wykonywać prace wyłącznie zgodne z ich kwalifikacjami. 

Obowiązki personelu muszą być jasno określone. 

 

 Pracownicy przydzieleni do pracy z urządzeniem nie mogą być osobami 

niepełnosprawnymi, a ich zdolność koncentracji i oceny nie mogą być czasowo lub stale 

ograniczone (na przykład z powodu zmęczenia). 

 

 Zabrania się obsługi urządzenia, a także wykonywania wszelkich prac związanych z jego 

montażem, demontażem i czyszczeniem przez osoby nieletnie lub osoby znajdujące się 

pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków. 

 

2.5  Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące stanu technicznego 
 

 Użytkownik zobowiązany jest do eksploatowania urządzenia w sposób właściwy i 

bezpieczny. Stan techniczny urządzenia przez cały czas musi być zgodny z wymaganiami . 

 Jeśli w trakcie użytkowania użytkownik stwierdzi zagrożenie dla ludzi lub jakąkolwiek 

zmianę w funkcjonowaniu urządzenia, musi zgłosić ten fakt do operatora systemu i 

natychmiast wycofać urządzenie z eksploatacji. 

 Nie wolno dokonywać żadnych zmian w urządzeniu, uzupełnień ani modyfikacji bez 

wcześniejszego uzyskania zgody producenta. 
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2.6  Instrukcje bezpieczeństwa związane z eksploatacją 

 

 Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, użytkownik musi sprawdzić stan 

urządzenia, by upewnić się, że jest odpowiedni i bezpieczny. 

 

 Taka kontrola konieczna jest również podczas eksploatacji urządzenia - powinna być 

przeprowadzana w regularnych odstępach czasu, które mogą być określone przez 

samego użytkownika. Użytkownik odpowiada za kontrolę stanu urządzenia przed jego 

uruchomieniem. 
 

3 Opis produktu 
 

Multitec Touch-868/-915 jest łatwym w obsłudze ściennym wielokanałowym nadajnikiem 

 radiowym. 

 

Urządzenie umożliwia wygodne, bezprzewodowe sterowanie odbiornikami elero w roletach, 

żaluzjach i systemach ochrony przed słońcem (markizach). Możliwe jest sterowanie 

odbiornikami dwukierunkowymi, takimi jak elero Combio LI ET/MT, Combio HE i Unio-868, 

jak również innymi urządzeniami (oświetlenie elektryczne, ogrzewanie elektryczne). 

 

Transmisja danych odbywa się wyłącznie dwukierunkowo (współpracując z serią produktów 

elero ProLine 2). 

 

Urządzenie znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym oraz obiektach 

komercyjnych, jak również obiektach drobnego przemysłu. 

 

Główne funkcje wynikają z opcji ustawień dla: 

 20 poszczególnych kanałów komunikacji dwukierunkowej pomiędzy nadajnikami i 

odbiornikiem (odbiornikami) 

 5 grup kanałów (połączenie zaprogramowanych indywidualnych kanałów w jedną grupę 

kanałów, do 20) 

 1 centralny kanał do wspólnego podłączenia wszystkich 20 indywidualnych kanałów 

 Wybór poszczególnych kanałów, kanałów grupy lub kanału centralnego z funkcją 

wyświetlania 

 Informacje dotyczące wykonywanych poleceń i informacje zwrotne wyświetlane za 

pomocą symboli graficznych 

 Ustawienia funkcji nawigacji menu z ekranami tekstowymi, zarządzanie kanałem i 

produktem z opcjami edycji. 

 Kompleksowe funkcje oparte na wbudowanym regulatorze czasu, program losowy, z 

uwzględnieniem czasu letniego, czasów przełączania według sezonowych godzin 

wschodu i zachodu słońca (funkcja astro). 

 

Nie należy używać ostrych przedmiotów, by uniknąć porysowania ekranu dotykowego. 
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Nie należy dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Wilgoć lub kontakt z wodą 

mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego. 

 

3.1 Zasilanie i uruchomienie 
 

Konfiguracja urządzenia (rysunek tylnego panelu/ramki montażowej) 
 

Montaż ściennej ramki montażowej 
 

Urządzenie 
(Wyświetlacz cyfrowy, ramka montażowa) 

 

Wyświetlacz 
 
 
Złącze USB (pod ramką) 

 

Zasilacz sieciowy (zintegrowany z ramką 
montażową) 

 

Oddzielenie jednostki roboczej od ramki 
montażowej 

 
Rys. 1. Widok urządzenia 

 

 Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem lub pożaru! 

Montaż może być wykonany jedynie przez elektryka! 

 Zasilacz sieciowy w odpowiednim gnieździe podtynkowym 230 V (jeśli to możliwe, 

wykonanie głębokie, puszka przełącznika/wtyki) podłączony do zewnętrznego przewodu L 

(faza) i przewodu neutralnego N przez uprawnionego elektryka. 

 Zabezpieczenie ramy podtrzymującej za pomocą dwóch dołączonych kołków ustalających i 

śrub. Podczas wiercenia otworów należy uważać na przebieg przewodów pod napięciem. 

 Aby oddzielić jednostkę roboczą od ramki montażowej należy użyć pasującego śrubokręta i 

zachowując uwagę, nacisnąć górną środkową zapadkę zatrzaskową jednostki roboczej do dołu, 

następnie zdjąć pionowo jednostkę roboczą ze ściany. 

 

Przełączniki DIP z tyłu płytki nie pełnią żadnej funkcji, ale muszą znajdować się w pozycji 

"Wył”. 

 

Bateria w jednostce roboczej urządzenia służy jako bufor na wypadek przerwy w zasilaniu i 

zapewnia podtrzymanie funkcji zegara. Typowa żywotność baterii wynosi ok. 5 lat. 

 

Użytkownik końcowy może w łatwy sposób usunąć baterię zgodnie z dyrektywą dotyczącą 

baterii Nr 2013/56/WE. 
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W celu wymiany baterii należy zastąpić ją nową baterią tego samego typu (bateria CR 2032 

litowa guzikowa 3 V, Ø 20 mm, 3,2 mm wysokość) umieszczając ją w prawidłowym położeniu.  

 

Nie należy wyrzucać baterii płaskich wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. 

 

W sytuacji przerwy w zasilaniu żadna funkcja jednostki roboczej nie jest dostępna i żadne 

polecenia przełączania nie są wykonywane.  

 

Aby uruchomić proces uczenia się odbiorników lub otrzymać pierwsze potwierdzenie, zewnętrzny 

zasilacz (prąd stały 5 V, 500 mA) można podłączyć do gniazda mini-USB znajdującego się pod 

wyświetlaczem alternatywnie przez gniazdo ładowania USB. 

 

3.2 Działanie 
 

Urządzenie jest aktywowane poprzez podłączenie do źródła zasilania (za pomocą 

dostarczonego zasilacza sieciowego 230 V ~ lub USB 5 V =). Wyświetlacz podświetla się i 

pojawia się ekran główny.  

 

 Przy pierwszej instalacji należy wybrać jeden z 14 języków z menu nawigacyjnego 

(angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, holenderski, szwedzki, 

duński, polski, węgierski, czeski, słoweński, turecki). 

 

3.3 Zasada działania 
 

Tekst na wyświetlaczu przedstawia stan aktualny urządzenia. 

 

Tekst powiązany z ikonami lub symbolami (w polu dotykowym) reprezentuje żądane 

działania. 

 

 Podejmij decyzję. 

 

 Wybierz zaplanowane działanie, stukając: Dotknij palcem jeden raz Menu lub opcję, aby 

wybrać lub uruchomić menu lub opcję. 

 

 Symbol —> oznacza następne krótkie naciśnięcie elementu menu w określonej sekwencji 

roboczej .  

 

W dalszej części niniejszej instrukcji zostały wyjaśnione i opisane tylko te ikony, których 

znaczenie może nie być intuicyjne. 

 

3.4 Dwukierunkowy system radiowy i trasowanie 
 

Dwukierunkowy system radiowy przekazuje sygnały radiowe do odbiornika radiowego i 

umożliwia przesyłanie informacji zwrotnej od odbiornika radiowego do nadajnika. Sygnał 

radiowy może być wysłany bezpośrednio do odbiorcy docelowego. Jeśli nie jest to możliwe, 
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sygnał radiowy jest przekierowywany poprzez inne urządzenie dwukierunkowe do momentu, 

aż dotrze do odbiornika docelowego. Odbiornik docelowy realizuje polecenie a następnie 

wysyła potwierdzenie z powrotem do nadajnika. Niezbędnym warunkiem posiadania 

dwukierunkowego systemu radiowego jest możliwość transmisji radiowej, a także możliwość 

odbioru radiowego wszystkich uczestniczących w systemie elementów. 

  

3.5 Nawigacja po menu 
 

Optymalne wykorzystanie urządzenia wymaga zaprogramowania przynajmniej jednego 

kanału. Instrukcja zatem zaczyna się od potwierdzenia statusu urządzenia jako warunku 

wstępnego dla standardowego działania. 

 

Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy jeden z trzech poniższych symboli wyświetla się na 

pasku menu. 

 
Wyświetlane symbole 

 
Dotknięcie: 
Wybrano Okno wyboru kanałów (ekran główny) 

 
Dotknięcie: 
Wybrano Zarządzanie grupą 

 
Dotknięcie: 
Wybrano Ustawienia 

Aktywny stan jest sygnalizowany przez podświetlenie. 
 

3.5.1  Okno wyboru kanałów (ekran główny) 
 

Pasek stanu: Okno wyboru kanałów 

 

W pasku menu należy wybrać pierwsze pole dotykowe „Dom”: Zostanie wyświetlony kanał 

centralny (widoczność może być wyłączona w ustawieniach) i kanały aktywne lub 

aktywowane w innych polach dotykowych (numer kanału, nazwa kanału, symbol kanału). 

Wszystkie (20) indywidualne kanały są automatycznie przydzielone do kanału centralnego. 

  
Okno wyboru kanałów 

Pasek stanu 2014-04-10     OKNO WYBORU KANAŁÓW           2:20 pm 

 
Kanał centralny 

 
Kanał 01 

 
Kanał 02  

Kanał 03 

 
Kanał 04 

 
Kanał 05 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pierwszy przycisk menu 
aktywny 

Pasek menu 

 

 

  Okno wyboru kanałów (ekran główny) 
 

Funkcje specjalne: 
- Kanał centralny aktywny 
- Następuje przydzielenie projektu 
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Rys. 2. Okno wyboru kanałów, ekran główny do sterowania kanałem 
 
 

Sterowanie kanałami kanał 1 (przykład) 
 
Okno wyboru kanałów 
  

W lewo: 
Ustawienia 

 
STEROWANIE KANAŁU 1 

 
 
 
 
  
 
 
 

Jadalnia 

 
W prawo 
DO GÓRY ▲ 

 
Licznik czasu 

  
STOP 

 
 

Tryb auto / ręczny 

 
 
DO DOŁU 

< Przełączanie na 
poprzedni kanał 

 

Kontroler kanału pierwszego kanału 

> Przełączanie na 
następny kanał 

 Po środku: 
Numer kanału i nazwa kanału (możliwość edycji), symbol 
odbiornika (tu: żaluzje) 
Uaktualnienie po czasie oczekiwania lub nowym żądaniu menu) 
Znaczenie wskaźnika stanu wysyłania: 
- biały: Wyślij 
- zielony: Pozytywny komunikat zwrotny 
- czerwony: Negatywny komunikat zwrotny 
Kierunek ruchu/wskaźnik pozycji: 
(Uaktualnienie po czasie oczekiwania lub nowym żądaniu menu)  

 

 
Rys. 3. Sterowanie kanałami kanał 1 

 

3.5.2  Zarządzanie grupowe 
 

Pasek stanu: Zarządzanie grupowe 
 

Grupa oznacza możliwość sterowania kilkoma odbiornikami (kanałami) w tym samym czasie. 

Wybrana grupa sterowana jest przez pojedyncze polecenie przemieszczania. 

 

W pasku menu należy wybrać pole „Symbol grupy": Zostaną wyświetlone grupy zdefiniowane 

w dalszych polach dotykowych (numer grupy, odpowiedni symbol grupy, nazwa grupy). 

 

Teoretycznie, dla 5 grup, które można wybrać, wszystkie indywidualne kanały (20) mogą być 

przypisane. Grupa ma sens tylko wtedy, gdy ma przypisane co najmniej 2 kanały 

indywidualne. 
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Zarządzanie grupowe 
 2014-04-10     ADMINISTROWANIE GRUPAMI      2:20 pm 

 
Grupa nr 1 
Południe 

 
Grupa nr 2 

Dach 

 
Grupa nr 3 
Wszystko 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi przycisk menu 
aktywny  

 Zarządzanie grupowe 
      Indywidualne okno grupy 

 Funkcje specjalne: 
- 2 zdefiniowane grupy 

 

 
Rys. 4. Zarządzanie grupowe 

 

3.5.3  Ustawienia 
 

Pasek stanu: Ustawienia 
 

W polu dotykowym menu głównego należy wybrać symbol koła zębatego w dolnym prawym 

rogu: Zostaną wyświetlone pozycje: Ustawienia ogólne, Kanały, Kanał centralny, Informacja o 

produkcie, Grupy z odpowiednimi, wstępnie ustalonym symbolami. 

 

Ustawienia 
 2014-04-10                 USTAWIENIA           2:20 pm 

 
Ustawienia ogólne 

 Informacje 
o produkcie 

 Kanały 
 Grupy 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trzeci przycisk menu 
aktywny  

 Ustawienia 

 Funkcje specjalne: 
- brak 

 

 
Rys. 5. Ustawienia 
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3.5.4  Ustawienia w menu 
 

Ustawienia ogólne 

 
Ustawienia   

Ustawienia ogólne 

Ustawienia podstawowe 

 
Data/Czas 

 
Ustaw datę/czas 

 
Wyświetlacz/jasność 

 
Ustaw jasność 

 
Tryb Urlop aktywny 

 
Symulacja obecności mieszkańców w 
domu 

 
Język 

 
Wybierz język 

 
Funkcja astro 

 
Parametry astro 

 
Ustawienia fabryczne 

 

 
Kanały 
     Sterowanie kanałami 

 
Kanał centralny 

 
1 kanał nr (1 do 20) 

 
Okno wyboru kanałów  
 
 
 
 
 
 

 
Zmień dane administrowania– Kanał nr 
 

 
Wybierz program – Kanał nr 

 
Kanał programu 
 

 
Zmień konfigurację – Kanał nr 

 
Usuń kanał 
 

 
Nadajnik programu 
Programowanie asynchroniczne / 
Programowanie synchroniczne 

 
 

Ustawienia kanału/grupy – Z 
 

 
Administrowanie 

 
Programy 

 
Wybierz program 

 
Konfiguracja 

 
Usuń kanał 

 
Gotowość do programowania 

 
Informacja o produkcie 

 
Informacja o produkcie 

 

 

 
Grupy 
 

 
Wybierz grupę; dodaj grupę; 
resetuj wszystkie grupy 
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Ustawienia grupy  

Administrowanie 
 

Zmień dane administrowania–Grupa nr 

 
Wybierz program – Grupa nr 
 

 
Zmień konfigurację – Grupa nr 

 
Programy 

 
Konfiguracja 

 
Rys. 6. Ustawienia ogólne menu 

 
 

Ustawienia dla poszczególnych kanałów 
 

Administrowanie 

 
Wyświetlone dane dot. stanu (w zależności od wstępnie wybranego kanału, kanału centralnego, grupy): 

 
Zmień dane administrowania – Kanał nr / 
Zmień dane administrowania – Z / 
Zmień dane administrowania – Grupa nr 
 

 

 
Zmień tekst 

 
Zmień wyświetlany tekst –  
Kanał nr / - Z / - Grupa nr 

 

 
Dodaj grupę 
 

 
Dodaj grupę – Grupa nr 

 

 
Edytuj kanały 
 

 
Okno wyboru kanałów – Grupa nr 

 

 
Zmień pozycję listy 
 

 
Zmień pozycję listy – Kanał nr 

 

 
Zmień pozycję listy 
 

 
Zmień dane administrowania–Kanał nr/ - Grupa nr/- Z 

 

 
Wybór produktu 

 
Zmień produkt – Kanał nr 

 
Programy 

Wyświetlone dane dot. stanu (w zależności od wstępnie wybranego kanału, kanału centralnego, grupy): 

 
Wybierz program – Kanał nr / 
Wybierz program – Z / 
Wybierz program – Grupa nr 

 

 
Wyłączanie czasów 

 
Wybierz program –  
Kanał nr / - Z / - Grupa nr 
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Program przełączania czasów astro   
Wybierz program –  
Kanał nr / - Z / - Grupa nr 

 

 
Przesunięcie czasowe Astro offset 

 
Ustaw przesunięcie Astro –  
Kanał nr / - Z / - Grupa nr 

 

 
Indywidualny program przełączania 

 
Czasy przełączania –  
Kanał nr / - Z / - Grupa nr 

 

 
Program przełączania funkcja Astro Wieczór 

 
Astro Wieczór –  
Kanał nr / - Z / - Grupa nr 
 

 
Konfiguracja 

Wyświetlone dane stanu (w zależności od wstępnie wybranego kanału, kanału centralnego lub grupy): 

 
Zmień konfigurację – Kanał nr / 
Zmień konfigurację – Z / 
Zmień konfigurację – Grupa nr 
 

 

 
Program pozycja w dół 

 
Wybierz program pozycja w dół –  
Kanał nr / - Z / - Grupa nr 
 

 

 
Program pozycja w górę 

 
Wybierz program pozycja w górę –  
Kanał nr / - Z / - Grupa nr 
 

 

 
Wybór priorytetu 

 
Zmień konfigurację –  
Kanał nr / - Z / - Grupa nr 
 

 

 
Zegar zacienienia 

 
Zmień konfigurację –  
Kanał nr / - Z / - Grupa nr 

 
Rys. 7. Ustawienia kanałów w menu 

 

3.5.5 Struktura menu — Ustawienia ogólne 
 

Pasek stanu: Ustawienia podstawowe 
 

Data/Czas 
 

Pasek stanu: Ustaw datę/czas 
 

Opcja Nieaktywna zmiana czasu przeznaczona jest dla krajów, w których nie stosuje się 

sezonowej zmiany czasu (czasu letniego). 
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Opcja Automatyczna zmiana czasu umożliwia ustawienie czasu letniego (i czasu zimowego) z 

prawidłową datą w konkretnym roku. Odstępstwo od czasu astronomicznego (odchylenie od 

położenia Słońca) jest stałe (przesunięcie astronomiczne). 

 

Opcja Ręczna zmiana czasu umożliwia ustawienie odchylenia czasu od "czasu normalnego". 

Odstępstwo od czasu astronomicznego można dodać (w zależności od relacji względem 

południka zerowego) do przesunięcia astronomicznego. 

 

Jasność obrazu 

 

Jasność obrazu można regulować przesuwając palcem wzdłuż podświetlonego paska. 

 

Tryb Urlop aktywny 

 

Funkcja Urlop symuluje obecność mieszkańców w domu, podczas gdy są oni poza domem. 

Gdy funkcja ta jest aktywna, podnoszenie i opuszczanie rolety/żaluzji przesuwa się w czasie w 

stosunku do zaprogramowanych godzin (przypadkowość 0 - 30 min.). 

 

Język 

 

Pasek stanu: Wybierz język 

 

Podczas początkowej instalacji - lub później - należy wybrać jeden z 14 języków wyświetlania 

tekstów w menu (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, holenderski, 

szwedzki, duński, polski, węgierski, czeski, słoweński, turecki). 

 

Funkcja Astro  
 

Pasek stanu: Parametry astro 
 

Wybór opcji Europa (kontynent), długości/szerokości geograficznej, miasta 

 

Regulacja czasów Astro z wykorzystaniem danych geograficznych (wybór spośród 58 miast na 

świecie) lub indywidualnie poprzez wprowadzenie kombinacji długości i szerokości 

geograficznej w powiązaniu, lub nie, z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). 

 

Ustawienia fabryczne 
Resetowanie wszystkich ustawień do ustawień fabrycznych za wyjątkiem …… 

 

Resetting all settings except for the channel-bound receipted assignments. List assignments 

of taught-in receivers are also lost. 
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3.5.6 Ustawienia —Kanały 

 

Pasek stanu: Okno wyboru kanałów 

 

Wyświetlanie i wybór jednego z 20 dostępnych kanałów 

 

Dostępne są dalsze ustawienia (Administrowanie, Programy, Zaprogramuj kanał, 

Konfiguracja, Usuń kanał, Aktywuj tryb programowania). 

 

Pasek stanu: Ustawienia Kanału/Grupy - numer kanału 

 

3.5.7  Ustawienia — Kanał centralny 

 

Pasek stanu: Ustawienia Kanału/Grupy - kanał centralny 

 

Kanał centralny kontroluje wszystkie istniejące kanały indywidualne w tym samym czasie. 

Oznacza to połączenie wszystkich (do 20) skonfigurowanych indywidualnych kanałów. 

 

Dostępne są dalsze ustawienia (Administrowanie, Programy, Widoczność (nie) aktywna, 

Konfiguracja, Usuń kanał) 

 

3.5.8  Ustawienia — Informacja o produkcie 
 

Pasek stanu: Wyświetl informację o produkcie 
 

3.5.9 Ustawienia — Grupy 
 

Pasek stanu: Wybierz grupę 
 

Wyświetl 5 dostępnych grup, spośród których można wybrać jedną. 
 

Dostępne są dalsze ustawienia (dodaj grupę (5 razy);  
 
Resetuj wszystkie grupy. 
 
Pasek stanu: Zmień dane administrowania 
Zakończ komunikatem bezpieczeństwa. 

 
Uwaga: Ustawienia kanału zostają zachowane. 

 

3.6  Ustawienia — Kanały — Kanał — Administrowanie 
 

Pasek stanu: Zmień dane administrowania - numer kanału 
 
 

 

3.6.1  Zmień wyświetlany tekst 
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Pasek stanu: Zmień wyświetlany tekst - numer kanału 

 
(Oznaczenie kanału): 
Edytor z przełączalnym układem (alfanumerycznym) 

 

3.6.2  Dodaj grupę 
 

Pasek stanu: Dodaj grupę - numer kanału 
 

Kanały mogą być przypisane do 5 różnych grup (logiczna kombinacja kanałów). 
 

3.6.3  Zmień pozycję listy 
 

Pasek stanu: Zmień pozycję listy - numer kanału 
 

Umieszczenie (sortowanie) zaprogramowanych kanałów na liście. Zakończ, używając 
przycisku "Zapisz". 

 

3.6.4  Resetuj dane kanału 
 

Pasek stanu: Zmień dane administrowania - numer kanału 

 

Dane pojedynczego kanału zostają zresetowane. Przypisanie do zaprogramowanego 

odbiornika zostaje utrzymane. Zakończ komunikatem bezpieczeństwa. 

 

3.6.5  Wybór produktu 
 

Pasek stanu: Zmień produkt - numer kanału 

 

Wybór i przypisanie odpowiedniego symbolu spośród 10 symboli w zależności od 

zastosowania (roleta, zacienienie wewnętrzne, żaluzja, markiza, oświetlenie, ogrzewanie, 

przełącznik, karnisz, kurtyna, kurtyna warstwowa). 

Dla odbiorników dwukierunkowych z serii elero ProLine 2, odpowiedni logicznie symbol 

(roleta, żaluzja, zacienienie wewnętrzne, markiza) zostaje przypisany w sposób 

automatyczny. 

 

3.7  Ustawienia — Kanały — Kanał — Programy 

 

Pasek stanu: Wybierz program - numer kanału 

 

Aktywny program jest podświetlony. 
 

3.7.1  Wyłączanie czasów przełączania  
 

Wyłączanie czasów przełączania: 

Polecenia przełączania czasów nie są wykonywane. 
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3.7.2  Program przełączania czasów astro 

 

Pasek stanu: Czasy astro - numer kanału 

 

Kontroluje związany z kalendarzem (odpowiedni dla poszczególnych dni) ruch w górę i w dół 

zgodnie z funkcją Astro i czasami wschodu i zachodu słońca. Programowalne czasy blokad 

uniemożliwiają zbyt szybkie włączenie ruchu w górę i w dół. 

 

3.7.3  Astro offset  

 

Pasek stanu: przesunięcie czasowe Astro offset - numer kanału 

 

Do indywidualnej regulacji przełączania czasów astro poprzez wybór przesunięcia dla czasu 

otwarcia i/lub przesunięcia dla czasu zamknięcia o czas do 120 minut. 

 

Uwaga: Tylko aktywne przesunięcie astro jest podświetlone. 

 

3.7.4  Indywidualny program przełączania 
 

Pasek stanu: Czasy przełączania - numer kanału 
 

Związane z kalendarzem (odpowiednie dla poszczególnych dni), możliwe do zdefiniowania 

czasy przełączania dla czasów otwierania i zamykania.  

 

3.7.5  Program przełączania Astro wieczór 

 

Pasek stanu: Astro wieczór - numer kanału 

 

Kontroluje związany z kalendarzem (odpowiedni dla poszczególnych dni) ruch w górę i w dół 

zgodnie z funkcją Astro na podstawie czasu zachodu słońca. Regulowany czas blokowania 

uniemożliwia zbyt wczesne zamknięcie (przesunięcie czasu zamknięcia na późniejszy czas 

wyświetlony za pomocą symbolu). 

 

3.8  Ustawienia — Kanały — Kanał — Programowanie kanału 

 

Pasek stanu: Programowanie nadajnika 

 
Klasyczna funkcja ręcznego/ściennego nadajnika elero ProLine 2 

Elementy robocze (pola dotykowe) W GÓRĘ, STOP, W DÓŁ, P) i symbol transmisji 

(wyświetlony na kolorowo w trakcie programowania). 

 

Zmiana kanału możliwa przez przeglądanie do przodu (strzałka w prawo) lub do tyłu (strzałka 

w lewo). 
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Warunki wstępne: Zainstalowany odbiornik. W trakcie programowania należy stanąć przed 

zasłoną/roletą, która ma być zaprogramowana. 

 

1. W przypadku odbiorników już podłączonych elektrycznie, należy przerwać zasilanie 

poprzez wyłączenie i ponowne włączenie. Odbiornik jest teraz w trybie programowania 

(przez około 5 minut). 

 

2. Nacisnąć panel dotykowy P; wskaźnik kontroli transmisji podświetli się na zielono. 

Zasłona/roleta wykonuje ruch w górę i w dół przez 2 minuty sygnalizując, że odbiornik jest w 

trybie programowania. 

 

3. Nacisnąć przycisk GÓRA (strzałka w górę), gdy tylko zasłona/roleta rozpocznie ruch do góry 

(zazwyczaj w ciągu 1 sekundy). Zasłona/roleta zatrzyma się na krótko i ponownie rozpocznie 

ruch w dół. 

 

4. Nacisnąć przycisk DÓŁ (strzałka w dół), gdy tylko zasłona/roleta rozpocznie ruch w dół 

(zazwyczaj w ciągu 1 sekundy). Zasłona/roleta zatrzyma się. Wskaźnik transmisji zostanie 

wyłączony. Kanał został zaprogramowany dla nadajnika. 

 

Jeśli zasłona/roleta się nie zatrzyma, programowanie należy powtórzyć. Programowanie 

nadajnika ściennego (sygnalizowane przez pomarańczowe podświetlenie) można zakończyć, 

naciskając pole dotykowe Anuluj lub naciskając przez 6 sekund przycisk STOP (symbol 

kwadratu). 

 

3.9  Ustawienia — Kanały — Kanał — Konfiguracja 
 

Pasek stanu: Zmień konfigurację - numer kanału 
 

3.9.1  Program pozycja w dół 
 

Pasek stanu: Wybierz program pozycja w dół - numer kanału 
 

Ważny dla kontrolowanych czasem poleceń przemieszczania: Należy wybrać docelowy ruch 
do dolnej pozycji krańcowej lub pozycji pośredniej lub pozycji wentylacji (różna czułość w 
zależności od zastosowania rolety, żaluzji lub markizy). Aktualnie aktywny wybór jest 
podświetlony. 
 

3.9.2  Program pozycja w górę  
 

Pasek stanu: Wybierz program pozycja w górę - numer kanału 
 

Ważny dla kontrolowanych czasem poleceń przemieszczania: Należy wybrać docelowy ruch 

do górnej pozycji krańcowej lub pozycji pośredniej lub pozycji wentylacji (różna czułość w 

zależności od zastosowania rolety, żaluzji lub markizy). Aktualnie aktywny wybór jest 

podświetlony. 
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3.9.3  Funkcja wyboru priorytetu 

 

Pasek stanu: Zmień konfigurację - numer kanału 

 

Automatyczne polecenia wyboru priorytetu Wł. lub Wył. 

Ustawienia fabryczne Wybór priorytetu Wył. 

Aktualnie aktywny wybór jest podświetlony. 

 

Jeśli funkcja wyboru priorytetu jest aktywna oznacza to, że automatyczne polecenia 

przełączania czasów z kanału nadajnika ręcznego mają priorytet we wszystkich odbiornikach i 

są akceptowane nawet w ręcznym trybie pracy odbiorników. 

 

3.9.4  Zegar zacienienia 

 

Pasek stanu: Zmień konfigurację - numer kanału 

 

Zegar zacienienia Wł. lub Wył. 

Ustawienia fabryczne Zacienienie Wył. 

Aktualnie aktywny wybór jest podświetlony. 

 

Aktywowana funkcja Zegara zacienienia: Polecenie kontrolowanego czasowo ruchu w dół 

wyłącza system automatycznego zacieniania (ochrona prywatności). Polecenie 

kontrolowanego czasowo otwarcia włącza ponownie system automatycznego zacieniania. 

 

3.10  Ustawienia — Kanały — Kanał — Usuń kanał 
 

Pasek stanu: Usuń nadajnik - numer kanału 
 

3.10.1 Usuń wszystkie 
 

Usuwa wszystkie kanały. Wszystkie kanały w nadajniku zostają usunięte. Zakończ 
komunikatem bezpieczeństwa. 

 

3.10.2 Usuń kanał 
 

Usuwa pojedynczy kanał. Wybrany kanał zostaje usunięty. Zakończ komunikatem 
bezpieczeństwa. 

 

3.11  Ustawienia — Kanały — Kanał — Aktywuj tryb programowania 
 

Pasek stanu: Programowanie nadajnika 
 

3.11.1 Programowanie asynchroniczne 
 

Wiele odbiorników podłączonych do tego samego źródła zasilania jest jednocześnie 

gotowych do programowania przez około 5 minut po podłączeniu do zasilania. 
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Jeśli teraz przycisk P na nadajniku zostanie naciśnięty, wszystkie odbiorniki jednocześnie 

zaczną pracować w trybie programowania (co pokazuje ruch w górę góry lub w dół). 

Przesunięcie między odbiornikami jest tworzone przez losowo zróżnicowane pauzy między 

ruchami otwarcia i zamknięcia. Im bardziej programowanie jest opóźnione, tym większe jest 

przesunięcie. 

 

Można zatrzymać krótkie ruchy otwarcia i zamknięcia poprzez krótkie naciśnięcie przycisku 

STOP na nadajniku, który już został zaprogramowany. Tryb programowania w odbiorniku 

zostanie przerwany. 

 

Nadajnik może być teraz przypisany bez odłączania poszczególnych odbiorników. Jeśli 

zasłona/roleta przemieszcza się w złym kierunku, należy usunąć nadajnik i ponownie 

przeprowadzić programowanie. 

 

3.11.2 Programowanie synchroniczne 
 

Do programowania jednego nadajnika dla wielu odbiorników w tym samym czasie. 
 
Ruch w górę i ruch w dół odbiorników zaczyna się synchronicznie. Możliwe jest równoległe 
programowanie kilku urządzeń. 

 
 

3.12  Ustawienia — Kanał centralny 
 

Pasek stanu: Ustawienia Kanału/Grupy - kanał centralny 
 

Submenu dla pojedynczego kanału 
 

3.12.1 Ustawienia — Kanał centralny — Administrowanie 
 

Pasek stanu: Zmień dane administrowania kanału centralnego 
 

Zmiana wyświetlanego tekstu 
 
Edytor z przełączalnym układem (alfanumerycznym)  
Resetowanie danych kanału 
Dane centralnego kanału zostają usunięte. Przypisany odbiornik zostaje zachowany. 

 

3.12.2 Ustawienia — Kanał centralny — Programy 
 

Pasek stanu: Wybierz program - kanał centralny 
 

Dla pojedynczego kanału (Ustawienia — Kanały — Kanał —Programy): 

 

Wyłączanie czasów przełączania czasów: 

Polecenia przełączania czasów nie są wykonywane. 

 



25 
 

Program przełączania czasów astro: 

Kontroluje związany z kalendarzem (odpowiedni dla poszczególnych dni) ruch w górę i w dół 

zgodnie z funkcją Astro i czasami wschodu i zachodu słońca. Programowalne czasy blokad 

uniemożliwiają zbyt szybkie włączenie ruchu w górę i w dół. 

 

Astro offset: 

Do indywidualnej regulacji przełączania czasów astro poprzez wybór przesunięcia dla czasu 

otwarcia i/lub przesunięcia dla czasu zamknięcia o czas do 120 minut. 

 

Indywidualny program przełączania: 

Związane z kalendarzem (odpowiednie dla poszczególnych dni), możliwe do zdefiniowania 

czasy przełączania dla czasów otwierania i zamykania. 

 

Program Wieczór astro: Kontroluje związany z kalendarzem (odpowiedni dla poszczególnych 

dni) ruch w górę i w dół zgodnie z funkcją Astro na podstawie czasu zachodu słońca. 

Programowalny czas blokowania zapobiega zbyt wczesnemu ruchowi w dół. 

 

3.12.3 Ustawienia — Kanał centralny — Widoczność (nie) aktywna 
 

Aktywna widoczność umożliwia wybór kanału centralnego w oknie wyboru kanałów na 

ekranie głównym. Aktywna widoczność jest podświetlona. 

 

3.12.4 Ustawienia — Kanał centralny — Konfiguracja 

 

Program pozycja W dół: 

Ważny dla kontrolowanych czasem poleceń przemieszczania: Należy wybrać docelowy ruch 

do dolnej pozycji krańcowej lub pozycji pośredniej lub pozycji wentylacji (różna czułość w 

zależności od zastosowania rolety, żaluzji lub markizy). 

 

Program pozycja W górę: 

Ważny dla kontrolowanych czasem poleceń przemieszczania: Należy wybrać docelowy ruch 

do górnej pozycji krańcowej lub pozycji pośredniej lub pozycji wentylacji (różna czułość w 

zależności od zastosowania rolety, żaluzji lub markizy). 

 

Funkcja wyboru priorytetu: 

Automatyczne polecenia wyboru priorytetu Wł. lub Wył. 

Jeśli funkcja wyboru priorytetu jest aktywna, można określić w kanale centralnym, że 
automatyczne polecenia czasów przełączania z kanału nadajnika ściennego mają priorytet we 
wszystkich odbiornikach i są akceptowane przez odbiorniki nawet w ręcznym trybie pracy. 
 
Zegar zacienienia 
Aktywowana funkcja Zegara zacienienia: Polecenie wyłączenia kontrolowanego czasowo 
ruchu w dół w systemie automatycznego zacieniania (ochrona prywatności). Polecenie 
kontrolowanego czasowo otwarcia włącza ponownie system automatycznego zacieniania. 
 

3.12.5 Ustawienia — Kanał centralny — Usuń kanał 
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Pasek stanu: Usuwanie nadajnika 
 
Wszystkie kanały w kanale centralnym w nadajniku zostają usunięte. 
 
Zakończ komunikatem bezpieczeństwa. 

 

3.13  Ustawienia — Informacja o produkcie 
 

Pasek stanu: Wyświetl informacje o produkcie 
 
Wyświetla informację o wersji 

 

3.13.1 Ustawienia — Grupy — Grupa 
 

Pasek stanu: Ustawienia Kanału/Grupy - numer grupy 

 

Grupa jest rozumiana jako narzędzie do kontroli kilku odbiorników (kanałów) w tym samym 

czasie. Wybrana grupa jest sterowana za pomocą pojedynczego polecenia przemieszczania. 

Wszystkie 20 kanałów (nadajnik) można używać do kontroli grupy. 

 

W każdym kanale można zaprogramować i kontrolować dowolną liczbę odbiorników. 

 

Dalsze submenu są ułożone w odpowiedniej strukturze w taki sam sposób, jak dla 

pojedynczego kanału. 

 

3.13.2 Ustawienia — Grupy — Grupa — Administrowanie 
 

Pasek stanu: Zmień dane administrowania - numer grupy 

 

Zmienia wyświetlany tekst: 

Edytor z przełączalnym układem (alfanumerycznym) 

 

Dodaj kanały: 

Dodaje pojedynczy wybrany kanał do grupy. Optymalne jest wybranie kilku opcji w sekwencji 

Kanały dodane do grupy są podświetlone na wyświetlaczu (aktywne). 

 

3.13.3 Ustawienia — Grupy — Grupa — Programy 
 

Pasek stanu: Wybierz program - numer grupy 

 

Wyłączanie przełączania czasów: 

Polecenia przełączania czasów nie są wykonywane. 

 

Program przełączania czasów astro: 
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Kontroluje związany z kalendarzem (odpowiedni dla poszczególnych dni) ruch w górę i w dół 

zgodnie z funkcją Astro i czasami wschodu i zachodu słońca. Programowalne czasy blokad 

uniemożliwiają zbyt szybkie włączenie ruchu w górę i w dół. 

 

Astro offset: 

Do indywidualnej regulacji przełączania czasów astro poprzez wybór przesunięcia dla czasu 

otwarcia i/lub przesunięcia dla czasu zamknięcia o czas do 120 minut. 

 

Indywidualny program przełączania: 

Związane z kalendarzem (odpowiednie dla poszczególnych dni), możliwe do zdefiniowania 

czasy przełączania dla czasów otwierania i zamykania. 

 

Program Wieczór astro: Kontroluje związany z kalendarzem (odpowiedni dla poszczególnych 

dni) ruch w górę i w dół zgodnie z funkcją Astro na podstawie czasu zachodu słońca. 

Programowalny czas blokowania zapobiega zbyt wczesnemu ruchowi w dół.. 

 

3.13.4 Ustawienia — Grupy — Grupa — Konfiguracja 
 

Pasek stanu: Zmień konfigurację - numer grupy 

 

Program pozycja W dół: 
Ważny dla kontrolowanych czasem poleceń przemieszczania: Należy wybrać docelowy ruch 
do dolnej pozycji krańcowej lub pozycji pośredniej lub pozycji wentylacji (różna czułość w 
zależności od zastosowania rolety, żaluzji lub markizy). 
 
Program pozycja W górę: 
Ważny dla kontrolowanych czasem poleceń przemieszczania: Należy wybrać docelowy ruch 
do górnej pozycji krańcowej lub pozycji pośredniej lub pozycji wentylacji (różna czułość w 
zależności od zastosowania rolety, żaluzji lub markizy). 
 
Funkcja wyboru priorytetu: 
Automatyczne polecenia wyboru priorytetu Wł. lub Wył. 
Jeśli funkcja wyboru priorytetu jest aktywna, można określić w kanale centralnym, że 
automatyczne polecenia czasów przełączania z kanału nadajnika ściennego mają priorytet we 
wszystkich odbiornikach i są akceptowane przez odbiorniki nawet w ręcznym trybie pracy. 
Zegar zacienienia 

 
Aktywowana funkcja Zegara zacienienia: Polecenie wyłączenia kontrolowanego czasowo 
ruchu w dół w systemie automatycznego zacieniania (ochrona prywatności). Polecenie 
kontrolowanego czasowo otwarcia włącza ponownie system automatycznego zacieniania 

 

4  Programowanie pierwszego nadajnika w kanale 
 

Warunki wstępne: 
 

Zainstalowany odbiornik dwukierunkowy. Sprawdzić, czy odpowiedni kanał jest usunięty lub 
czy jest w prawidłowym trybie, zgodnie z wyświetlonym stanem. 
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1. Jeśli odbiorniki elektryczne zostały już zainstalowane, należy odłączyć zasilnie, następnie 
włączyć je ponownie po kilku sekundach. Odbiornik jest teraz w trybie programowania i 
pozostanie w nim przez około 5 minut. 
 
2. Nacisnąć przycisk funkcyjny P w menu Uczenie (programowania) nadajnika do momentu, 
aż wskaźnik stanu nadajnika zaświeci się na zielono. Zasłona/roleta wykonuje ruchy w górę i 
w dół przez około dwie minuty sygnalizując, że odbiornik jest w trybie programowania. 
Wskaźnik wizualny ma kolor pomarańczowy. 
 
3. Nacisnąć przycisk GÓRA, gdy tylko zasłona/roleta rozpocznie ruch w górę (zazwyczaj w 
ciągu 1 sekundy). Wskaźnik stanu transmisji zostanie na krótko zapalony. Zasłona/roleta 
zatrzyma się i ponownie rozpocznie ruch W DÓŁ. 
 
4. Nacisnąć przycisk W DÓŁ, gdy tylko zasłona/roleta rozpocznie ruch w dół (zazwyczaj w 
ciągu 1 sekundy). Wskaźnik stanu transmisji zostanie na krótko zapalony. Zasłona/roleta 
zatrzyma się. Kanał nadajnika został zaprogramowany. 

 
Ważne: 
 
Jeśli zasłona/roleta się nie zatrzyma, programowanie należy powtórzyć. Programowanie 
nadajnika ściennego (sygnalizowane przez pomarańczowe podświetlenie) można zakończyć, 
naciskając pole dotykowe Anuluj lub naciskając przez 6 sekund przycisk STOP (symbol 
kwadratu). 

 

4.1  Programowanie kolejnych nadajników w kanale 
 

Wiele odbiorników podłączonych do tego samego źródła zasilania jest jednocześnie 

gotowych do programowania przez około 5 minut po podłączeniu do zasilania. 

 

Jeśli przycisk P w urządzeniu MultiTec Touch-868/-915 jest naciśnięty, wszystkie odbiorniki 

przechodzą jednocześnie do trybu programowania (ruch w górę lub w dół). Przesunięcie 

między odbiornikami jest tworzone przez losowo zróżnicowane pauzy między ruchami w 

górę/w dół. Im bardziej programowanie jest opóźnione, tym większe jest przesunięcie. 

 

Można zatrzymać krótkie ruchy otwarcia i zamknięcia poprzez krótkie naciśnięcie przycisku 

STOP na nadajniku, który już został zaprogramowany. Tryb programowania w odbiorniku 

zostanie przerwany. 

 

Nadajnik może być teraz przypisany bez konieczności odłączania poszczególnych 

odbiorników. Jeśli zasłona/roleta przemieszcza się w złym kierunku, należy usunąć nadajnik i 

ponownie przeprowadzić programowanie odbiornika (— patrz Usuwanie nadajników). 

 

Aby zaprogramować dodatkowe nadajniki do jednego odbiornika należy: 

 

1. Nacisnąć jednocześnie przyciski GÓRA, DÓŁ i przycisk programowania P (z tyłu urządzenia) 

(przez 3 sek.) na nadajniku, który został już zaprogramowany dla odbiornika. Wskaźnik stanu 

zostanie na krótko zapalony. Odbiornik jest teraz gotowy do programowania i wykonuje ruch 

w dół. 
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2. Nacisnąć przycisk programowania P na nadajniku, który ma być zaprogramowany, aż 

wskaźnik stanu zaświeci się na krótko. Odbiornik jest teraz w trybie programowania (ruchy w 

górę i w dół). 

 

3. Nacisnąć przycisk GÓRA, gdy tylko zasłona/roleta rozpocznie ruch w górę (zazwyczaj w 

ciągu 1 sekundy). Wskaźnik stanu zostanie na krótko zapalony. Zasłona/roleta zatrzyma się na 

krótko i ponownie rozpocznie ruch w dół. 

 

4. Nacisnąć przycisk DÓŁ, gdy tylko zasłona/roleta rozpocznie ruch w dół (zazwyczaj w ciągu 1 

sekundy). Wskaźnik stanu zostanie na krótko zapalony. Zasłona/roleta zatrzyma się. Kanał 

nadajnika został zaprogramowany. 

 

Jeśli więcej niż 10 dwukierunkowych odbiorników zostało zaprogramowanych w jednym 

kanale w tym samym czasie, kanał nadajnika w trybie programowania przełącza się na tryb 

grupowy. Tryb grupowy jest wizualizowany za pomocą wskaźnika "10+" wyświetlonego z 

prawej strony zielonego sygnału transmisji. 

 

Programowanie w trybie grupowym jest zakończone po upływie 2-minutowej przerwy. 

Programowanie nadajnika ściennego (sygnalizowane przez pomarańczowe podświetlenie) 

można zakończyć, naciskając pole dotykowe Anuluj lub naciskając przez 6 sekund przycisk 

STOP (symbol kwadratu). 

 

Uwaga 

 

Tryb impulsowy dla żaluzji do szybkiego docierania do oddalonych odbiorników nie jest 

możliwy w kanale nadajnika dwukierunkowego z ponad 10 zaprogramowanymi odbiornikami. 

 

 

4.2  Zatrzymanie trybu programowania (dwukierunkowego) w nadajniku 
Nacisnąć przycisk STOP i przytrzymać przez co najmniej 6 sekund, aż wskaźnik stanu będzie 

świecić się na pomarańczowo. 

 

4.3  Osiąganie pozycji krańcowych rolety / markizy / żaluzji 

 

Wymagania 

 

Nadajnik/kanał nadajnika został zaprogramowany. 

Pozycje krańcowe napędu są ustawione. 

 

Osiąganie dolnej pozycji krańcowej (roleta/markiza) 

 

Nacisnąć przycisk DÓŁ. Roleta zostanie opuszczona do dolnej pozycji krańcowej/markiza 

zostanie całkowicie rozłożona. 

 

Osiąganie dolnej pozycji krańcowej (żaluzja) 
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Nacisnąć przycisk DÓŁ. Żaluzja osiąga dolną pozycję krańcową. 

 

Nacisnąć krótko przycisk DÓŁ (tryb ręczny przy ustawieniu TAK, tryb impulsowy przy 

ustawieniu Combio Pulse). Żaluzja rozpocznie ruch i zatrzyma się ponownie. 

 

Osiąganie górnej pozycji krańcowej (roleta/markiza) 

 

Nacisnąć przycisk GÓRA. Roleta osiąga górną pozycję krańcową/markiza zostaje cofnięta. 

 

Osiąganie górnej pozycji krańcowej (żaluzja) 

 

Nacisnąć przycisk GÓRA. Żaluzja osiąga górną pozycję krańcową. 

 
Nacisnąć krótko przycisk GÓRA (tryb ręczny przy ustawieniu TAK, tryb impulsowy przy 
ustawieniu Combio Pulse). Żaluzja rozpocznie ruch i zatrzyma się ponownie. 

 
Pozycje pośrednie  
 

 Roleta Markiza Żaluzja Zacienienie 
wewnętrzne 

Poz. 
▼ 

Pozycja 
pośrednia 

Pozycja 
pośrednia 

Pozycja 
pośrednia 

Pozycja 
pośrednia 1 

Poz. 
▲ 

Pozycja 
wentylacji 

-- /Napięcie 
tkaniny 

Pozycja obrotu Pozycja 
pośrednia 2 

 
Przejście do pozycji pośrednich 
Przejście do pozycji wentylacji/obrotu 

 
Wymagania 

 

Nadajnik/kanał nadajnika został zaprogramowany. Zasłona/roleta jest w dolnej pozycji 

krańcowej. 

 

1. Należy dotknąć środkową część ekranu w oknie wyboru kanałów. 

 

2. W oknie dialogowym " Okno wyboru kanałów, numer kanału”, można przejść do 4 różnych 

pozycji pośrednich, wybierając - zgodnie z zastosowaniem rolety, markizy, żaluzji lub 

zacienienia wewnętrznego: 

 

pozycję pośrednią, 

pozycję wentylacji, 

pozycję pośrednią + pozycję wentylacji, 
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zamknięcie + pozycję wentylacji 

 

3. Żaluzje zostaną przesunięte do wybranej, zapisanej pozycji wentylacji/obrotu. 

 

Jeśli nie zaprogramowano żadnej pozycji wentylacji/obrotu, żaluzja zostanie przemieszczona 

do górnej pozycji krańcowej (nie, jeśli używany jest Combio Pulse). 

 

Wymagania 

 

Aby pozycja wentylacji oraz pozycja pośrednia mogły być używane, muszą zostać 

zaprogramowane z użyciem nadajnika innego niż produkt z serii elero ProLine 2 (np. 

TempoTel 2 lub MultiTel 2). W tym celu należy zapoznać się z instrukcją odpowiedniego 

nadajnika. 

 

Ruch przemieszczania jest wizualizowany za pomocą dodatkowych symboli na wyświetlaczu. 

 

4.4  Działanie urządzenia MultiTec Touch-868/-915 z Combio JA Pulse 
 

Z napędem żaluzji można używać urządzenia Combio 867/868/915 JA Pulse do precyzyjnej 

regulacji lameli. Należy nacisnąć pola dotykowe GÓRA lub DÓŁ, aby przejść na wstępnie 

nastawiony czas impulsu Combio Pulse. 

 

Usuwanie pozycji/kasowanie nadajników 

 

Ustawianie i usuwanie pozycji wentylacji i pozycji pośrednich nie jest możliwe za pomocą 

urządzenia MultiTec Touch-868. Operacje te wykonywane są z użyciem oddzielnie 

zaprogramowanego ręcznego nadajnika z serii elero ProLine 2. 

 

Usuwanie indywidualnego kanału nadajnika w odbiorniku 

1. Nacisnąć pole dotykowe konfiguracji. 

2. Nacisnąć pole dotykowe kanałów. 

3. Wybrać pole dotykowe kanału. 

4. Nacisnąć pole dotykowe, aby skasować kanał. 

 

Kanał w nadajniku został skasowany. 

 

4.5  Przejście do pozycji pośredniej / pozycji wentylacji / pozycji obrotu 
 

Wymagania: 

 

Pozycja pośrednia i pozycja wentylacji przy zastosowaniu rolety lub pozycja obrotu przy 

zastosowaniu żaluzji musi być ustawiona z użyciem nadajnika innego niż MultiTech Touch-

868 /-915. 

 

Nadajnik został zaprogramowany i pozycja pośrednia (roleta) lub pozycja obrotu (żaluzja) jest 

ustawiona. Roleta/ żaluzja znajduje się w górnej pozycji krańcowej. 
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 Należy krótko dwukrotnie nacisnąć przycisk DÓŁ w górnej pozycji krańcowej. 

 

Roleta/żaluzja zostanie przemieszczona do zapisanej pozycji pośredniej. W przypadku żaluzji, 

lamele są obracane automatycznie po osiągnięciu pozycji pośredniej, jeśli pozycja pośrednia 

została zaprogramowana. Jeśli nie zaprogramowano żadnej pozycji pośredniej, roleta/żaluzja 

zostanie przemieszczona do dolnej pozycji krańcowej (nie, jeśli używany jest Combio Pulse). 

 

 Należy krótko dwukrotnie nacisnąć przycisk GÓRA w dolnej pozycji krańcowej. 

 

Roleta/żaluzja zostanie przemieszczona do zapianej pozycji wentylacji/pozycji obrotu. Jeśli 

nie zaprogramowano żadnej pozycji wentylacji/obrotu, roleta/żaluzja zostanie 

przemieszczona do górnej pozycji krańcowej (nie, jeśli używany jest Combio Pulse). 

 

4.6  Usuwanie kanału nadajnika w odbiorniku lub kasowanie wszystkich 
nadajników w odbiorniku 

 

 W menu Ustawienia kanału/grupy należy wybrać funkcję Usuń kanał. 
 

 Należy wybierz przycisk funkcyjny Usuń, aby skasować wybrany kanał (w odbiorniku 
zostanie usunięty tylko wybrany kanał) lub przycisk funkcyjny Usuń kanał, aby skasować 
wszystkie nadajniki w odbiorniku i potwierdzić proces usunięcia. 

  

5  Specyfikacje 
 

Wszystkie informacje przedstawione w tym rozdziale odnoszą się do temperatury otoczenia 
20 °C (± 5 °C). 

 
 

Specyfikacje MultiTec Touch-868 /-915 

Sieć zasilająca 230 V AC 

Zasilanie przez złącze Mini-
USB 

5 V DC, maks. 0,5 
A 

Zasilanie / tryb gotowości 0,5 W (typowo) 

Rodzaj baterii CR 2032 

Stopień ochrony IP20 

Dopuszczalna temperatura 
otoczenia [°C] 

0 do 45 

Częstotliwość radiowa 
[MHz] 

868 | 915 

 
 
 

Specyfikacje MultiTec Touch-868 /-915 

Ciężar (z baterią) [g] 200 
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Zakres dostawy Zasilacz z uchwytem 
ściennym 
Instrukcje obsługi 
Pakiet montażowy z 
2 wkrętami i kołkami 
ustalającymi 

Zgodność  
 

Rys. 8. Specyfikacje MultiTec Touch-868/-915 
 
 

6 Czyszczenie i konserwacja urządzenia 
 

 Powierzchnię urządzenia należy czyścić wyłącznie za pomocą miękkiej, czystej i suchej 

szmatki. 

 Nie należy stosować żadnych środków myjących, czy rozpuszczalników. 

 

 Urządzenie musi być suche. 

 

 Urządzenie nie może znajdować się w brudnym, czy zakurzonym pomieszczeniu. 

 

 Nie wolno otwierać urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji. 

 

 Dokonywanie nieuprawnionych zmian w urządzeniu może spowodować jego 

uszkodzenie, a także naruszenie przepisów mających zastosowanie do urządzeń 

radiowych. 

 Nie należy upuszczać urządzenia, narażać go na uderzenia lub wstrząsy. Nieostrożne 

obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenie układów 

elektronicznych oraz części mechanicznych urządzenia. 

 Należy przechowywać urządzenie z dala od magnesów i innych źródeł pola 

magnetycznego. 

 

7  Certyfikacja 
 

7.1  Deklaracja zgodności WE 
 

Niniejszym elero GmbH deklaruje, że urządzenie MultiTec Touch-868/-915 spełnia 

podstawowe założenia i inne stosowne przepisy dyrektyw WE. Pełny tekst deklaracji 

zgodności jest dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej. 
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7.2  Certyfikacja FCC / IC  

 

7.2.1  USA: Uzupełnienie do instrukcji 

 

Atest FCC / IC 

 

To urządzenie (Multitec Touch-915) jest zgodne z Częścią 15 Zasad FCC i RSS -210. 

Eksploatacja wymaga spełnienia następujących poniższych warunków: 

 

(1) Urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń, 

 

(2) Urządzenie musi przyjmować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą 

powodować niepożądane działanie. 

 

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą 

spowodować utratę prawa użytkownika do korzystania z urządzenia. 

 

8  Identyfikacja usterek 
 

Usterka  Przyczyna Rozwiązanie 

Napęd nie działa 1. Odbiornik poza 
zasięgiem  

2. Odbiornik nie działa lub 
działa nieprawidłowo 

3. Odbiornik nie został 
zaprogramowany 

1. Zmniejszyć dystans do 
odbiornika 

2. Włączyć lub wymienić 
odbiornik 

3. Zaprogramować 
odbiornik 

Żądany napęd nie działa Wybrano niewłaściwą 
grupę lub kanał 

Wybrać właściwą grupę 
lub kanał 

Nieprecyzyjne osiąganie 
pozycji krańcowych  

Nie ustawiono pozycji 
krańcowych 

Specjalista musi ustawić 
pozycje krańcowe zgodnie 
z instrukcją obsługi 

Napęd działa w złym 
kierunku 

Kierunki są 
nieprawidłowo ustawione 

Usunąć transmiter i 
ponownie go 
zaprogramować 

 

Rys. 9 Identyfikacja usterek MultiTec Touch-868 /-915  

 

9 Naprawa 
 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.  

 

Prosimy o podawanie następujących informacji: 

 Numer pozycji i oznaczenie pozycji na tabliczce znamionowej 
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 Typ błędu 

 Poprzednie i nietypowe incydenty 

 Bieżące okoliczności 

 Własne uwagi 

 

10  Adres producenta 
 

elero GmbH 

Antriebstechnik 

Linsenhofer Str. 65 

72660 Beuren 

 

Niemcy 

Telefon: + 49 7025 13-01 

Faks:  +49 7025 13-212 

info@elero.de 

www.elero.com 

 

W przypadku, gdy niezbędny jest kontakt poza terytorium Niemiec, prosimy o odwiedzenie 

naszej strony internetowej. 

 

11 Utylizacja / uwagi dotyczące ochrony środowiska 
 

Z chwilą wdrożenia Dyrektywy europejskiej 2002/96/WE oraz 2006/66/WE do prawa 

krajowego, obowiązuje, co następuje:  

 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie mogą być utylizowane wraz z 

odpadami z gospodarstw domowych. Konsument jest zobowiązany prawem do zwrotu 

zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii do przeznaczonych do tego 

celu publicznych punktów zbiórki lub punktów sprzedaży. Szczegółowe regulacje na ten 

temat można znaleźć odpowiednich przepisach prawa krajowego. 

 

Symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowanie odnosi się do wyżej opisanych 

przepisów. Ponowne wykorzystanie, recykling lub inne formy wykorzystania starych urządzeń 

lub baterii wnoszą istotny wkład w ochronę naszego środowiska.  

 

 

 

 

 

mailto:info@elero.de
http://www.elero.com/

