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Strona 1

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

1

PL GB

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 3

INSTALACJA MODUŁU 3 3

MODUŁ PODRZĘDNY 4 4

DODANIE DO GRUPY 4 4

USUWANIE Z GRUPY 5 5

RESETOWANIE MODUŁU 5 RESET MODULE 5

FUNKCJE DODATKOWE 6 6

INFORMACJE DODATKOWE 7 7

PROBLEMY 7 7

MONTAŻ MODUŁU 7 7

GWARANCJA 8 WARRANTY 8

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

ORIGINAL USER MANUAL

MODU POGODOWY Z-WAVE WEATHER MODULE Z-WAVE

ZWMP ZWMP
SAFETY RULES

MODULE INSTALLATION

SECONDARY MODULE

ADD TO GROUP

REMOVE FROM GROUP

ADDITIONAL FUNCTIONS

ADDITIONAL INFORMATION

PROBLEMS

MODULE INSTALLATION
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
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GWARANCJA WARRANTY

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model Model

Numer seryjny Serial number

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

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

The manufacturer guarantees correct device functioning. It also undertakes to repair or replace faulty device if damage is a result of material or structural faults. The 
warranty period is 24 months from the date of purchase, fulfilling the following conditions:
- Installation has been performed as per manufacturer recommendations.
- Seals remain intact and no authorised structural changes have been made.
- The device has been used in accordance with its intended use as per user manual.
- Damage is not a result of improperly made electrical system or atmospheric phenomena. 
- The manufacturer is not liable for damage which occurred as a result of improper use or mechanical damage.
In case of failure, the device must be submitted for repair with a Warranty Card. Defects revealed within the warranty period will be removed free of charge no 
longer than 14 days after accepting the product for repair. Warranty and post-warranty repairs are performed by the manufacturer i.e. FAKRO PP. Sp. z o.o. 

Quality certificate:

Device

Seller

Address

Purchase date

Signature (stamp) of person installing a device
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GWARANCJA WARRANTY

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model Model

Numer seryjny Serial number

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

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

The manufacturer guarantees correct device functioning. It also undertakes to repair or replace faulty device if damage is a result of material or structural faults. The 
warranty period is 24 months from the date of purchase, fulfilling the following conditions:
- Installation has been performed as per manufacturer recommendations.
- Seals remain intact and no authorised structural changes have been made.
- The device has been used in accordance with its intended use as per user manual.
- Damage is not a result of improperly made electrical system or atmospheric phenomena. 
- The manufacturer is not liable for damage which occurred as a result of improper use or mechanical damage.
In case of failure, the device must be submitted for repair with a Warranty Card. Defects revealed within the warranty period will be removed free of charge no 
longer than 14 days after accepting the product for repair. Warranty and post-warranty repairs are performed by the manufacturer i.e. FAKRO PP. Sp. z o.o. 

Quality certificate:

Device

Seller

Address

Purchase date

Signature (stamp) of person installing a device
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OPIS MODUŁU

SECONDARY controller – used only to operate devices. Many SECONDARY controllers can be in one network. 

SECONDARY controller – used only to operate devices. Many SECONDARY controllers can be in one network. 

PARAMETRY TECHNICZNE
①  - Bezpiecznik ①
②  - Diody LED sygnalizacyjne ② - Signalling LEDs
③  - Wejścia czujników ③
④  - Wkręty mocujące płytkę elektroniczną ④ - Screws fixing electronic board
⑤  - Antena ⑤

IN/EX  - Przycisk programowania IN/EX
 - Przycisk zmiany grupy - Group change button

C  - Przycisk ZAMKNIJ C
O  - Przycisk OTWÓRZ O - Button OPEN

TRANSFORMATOR TRANSFORMER

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Dear Sir/Madam! Thank you for purchasing FAKRO product. We do hope that it will meet your expectations. To ensure appropriate 
functioning of the product, please peruse this User Manual. 

MODULE DESCRIPTION
Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do sterowania urządzeniami kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Moduł może obsługiwać
231 urządzeń, które możemy przyporządkować do maksymalnie 3 grup. Moduł posiada trzy wejścia cyfrowe, do których można podłączyć
sygnał z różnych urządzeń, na przykład z: czujnika deszczu, wiatru, termostatu, przełącznika czasowego, systemu EIB itp. Moduł pogodowy 
ZWMP może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

The ZWMP weather module is designed to control devices compatible with the Z-Wave standard. The module can support up to 231 devices, 
which can be assigned to max. 3 groups. The module comes with 3 digital inputs, which can receive signals from a variety of devices such as 
rain sensor, wind sensor, thermostat, timer switch or the EIB system, etc. The ZWMP module can act as PRIMARY and SECONDARY 
controller.     

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

PRIMARY controller – used to operate devices. It can change network settings as well as add and remove devices. Only 
one PRIMARY controller can be in one network. 

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

PRIMARY controller – used to operate devices. It can change network settings as well as add and remove devices. Only 
one PRIMARY controller can be in one network. 

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

BUDOWA MODUŁU ZWMP ZWMP MODULE STRUCTURE TECHNICAL SPECIFICATION

Zasilanie:
230V AC
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
5 - 40oC
Wymiary:
127/87/57 mm

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

- Fuse
Power supply:
230V AC
Operating range:
Up to 20m in the building
Working temperature:
5 – 40oC
Dimensions:
127/87/57mm

Radio protocol:
Z-Wave
Frequency:
EU – 862.42 MHz;
AS/NZ – 921,42 MHz;
US/Canada – 908,4 MHz;
RU – 869 MHz.
(depending on version)

- Sensor input

- Antenna
- Programming button

SEL SEL
- Button CLOSE
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SECONDARY controller – used only to operate devices. Many SECONDARY controllers can be in one network. 

SECONDARY controller – used only to operate devices. Many SECONDARY controllers can be in one network. 
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②  - Diody LED sygnalizacyjne ② - Signalling LEDs
③  - Wejścia czujników ③
④  - Wkręty mocujące płytkę elektroniczną ④ - Screws fixing electronic board
⑤  - Antena ⑤

IN/EX  - Przycisk programowania IN/EX
 - Przycisk zmiany grupy - Group change button

C  - Przycisk ZAMKNIJ C
O  - Przycisk OTWÓRZ O - Button OPEN

TRANSFORMATOR TRANSFORMER

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Dear Sir/Madam! Thank you for purchasing FAKRO product. We do hope that it will meet your expectations. To ensure appropriate 
functioning of the product, please peruse this User Manual. 

MODULE DESCRIPTION
Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do sterowania urządzeniami kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Moduł może obsługiwać
231 urządzeń, które możemy przyporządkować do maksymalnie 3 grup. Moduł posiada trzy wejścia cyfrowe, do których można podłączyć
sygnał z różnych urządzeń, na przykład z: czujnika deszczu, wiatru, termostatu, przełącznika czasowego, systemu EIB itp. Moduł pogodowy 
ZWMP może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

The ZWMP weather module is designed to control devices compatible with the Z-Wave standard. The module can support up to 231 devices, 
which can be assigned to max. 3 groups. The module comes with 3 digital inputs, which can receive signals from a variety of devices such as 
rain sensor, wind sensor, thermostat, timer switch or the EIB system, etc. The ZWMP module can act as PRIMARY and SECONDARY 
controller.     

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

PRIMARY controller – used to operate devices. It can change network settings as well as add and remove devices. Only 
one PRIMARY controller can be in one network. 

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

PRIMARY controller – used to operate devices. It can change network settings as well as add and remove devices. Only 
one PRIMARY controller can be in one network. 

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

BUDOWA MODUŁU ZWMP ZWMP MODULE STRUCTURE TECHNICAL SPECIFICATION

Zasilanie:
230V AC
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
5 - 40oC
Wymiary:
127/87/57 mm

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

- Fuse
Power supply:
230V AC
Operating range:
Up to 20m in the building
Working temperature:
5 – 40oC
Dimensions:
127/87/57mm

Radio protocol:
Z-Wave
Frequency:
EU – 862.42 MHz;
AS/NZ – 921,42 MHz;
US/Canada – 908,4 MHz;
RU – 869 MHz.
(depending on version)

- Sensor input

- Antenna
- Programming button

SEL SEL
- Button CLOSE
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OPIS MODUŁU

SECONDARY controller – used only to operate devices. Many SECONDARY controllers can be in one network. 

SECONDARY controller – used only to operate devices. Many SECONDARY controllers can be in one network. 

PARAMETRY TECHNICZNE
①  - Bezpiecznik ①
②  - Diody LED sygnalizacyjne ② - Signalling LEDs
③  - Wejścia czujników ③
④  - Wkręty mocujące płytkę elektroniczną ④ - Screws fixing electronic board
⑤  - Antena ⑤

IN/EX  - Przycisk programowania IN/EX
 - Przycisk zmiany grupy - Group change button

C  - Przycisk ZAMKNIJ C
O  - Przycisk OTWÓRZ O - Button OPEN

TRANSFORMATOR TRANSFORMER

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Dear Sir/Madam! Thank you for purchasing FAKRO product. We do hope that it will meet your expectations. To ensure appropriate 
functioning of the product, please peruse this User Manual. 

MODULE DESCRIPTION
Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do sterowania urządzeniami kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Moduł może obsługiwać
231 urządzeń, które możemy przyporządkować do maksymalnie 3 grup. Moduł posiada trzy wejścia cyfrowe, do których można podłączyć
sygnał z różnych urządzeń, na przykład z: czujnika deszczu, wiatru, termostatu, przełącznika czasowego, systemu EIB itp. Moduł pogodowy 
ZWMP może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

The ZWMP weather module is designed to control devices compatible with the Z-Wave standard. The module can support up to 231 devices, 
which can be assigned to max. 3 groups. The module comes with 3 digital inputs, which can receive signals from a variety of devices such as 
rain sensor, wind sensor, thermostat, timer switch or the EIB system, etc. The ZWMP module can act as PRIMARY and SECONDARY 
controller.     

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

PRIMARY controller – used to operate devices. It can change network settings as well as add and remove devices. Only 
one PRIMARY controller can be in one network. 

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

PRIMARY controller – used to operate devices. It can change network settings as well as add and remove devices. Only 
one PRIMARY controller can be in one network. 

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

BUDOWA MODUŁU ZWMP ZWMP MODULE STRUCTURE TECHNICAL SPECIFICATION

Zasilanie:
230V AC
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
5 - 40oC
Wymiary:
127/87/57 mm

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

- Fuse
Power supply:
230V AC
Operating range:
Up to 20m in the building
Working temperature:
5 – 40oC
Dimensions:
127/87/57mm

Radio protocol:
Z-Wave
Frequency:
EU – 862.42 MHz;
AS/NZ – 921,42 MHz;
US/Canada – 908,4 MHz;
RU – 869 MHz.
(depending on version)

- Sensor input

- Antenna
- Programming button

SEL SEL
- Button CLOSE
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SECONDARY controller – used only to operate devices. Many SECONDARY controllers can be in one network. 

SECONDARY controller – used only to operate devices. Many SECONDARY controllers can be in one network. 

PARAMETRY TECHNICZNE
①  - Bezpiecznik ①
②  - Diody LED sygnalizacyjne ② - Signalling LEDs
③  - Wejścia czujników ③
④  - Wkręty mocujące płytkę elektroniczną ④ - Screws fixing electronic board
⑤  - Antena ⑤

IN/EX  - Przycisk programowania IN/EX
 - Przycisk zmiany grupy - Group change button

C  - Przycisk ZAMKNIJ C
O  - Przycisk OTWÓRZ O - Button OPEN

TRANSFORMATOR TRANSFORMER

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Dear Sir/Madam! Thank you for purchasing FAKRO product. We do hope that it will meet your expectations. To ensure appropriate 
functioning of the product, please peruse this User Manual. 

MODULE DESCRIPTION
Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do sterowania urządzeniami kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Moduł może obsługiwać
231 urządzeń, które możemy przyporządkować do maksymalnie 3 grup. Moduł posiada trzy wejścia cyfrowe, do których można podłączyć
sygnał z różnych urządzeń, na przykład z: czujnika deszczu, wiatru, termostatu, przełącznika czasowego, systemu EIB itp. Moduł pogodowy 
ZWMP może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

The ZWMP weather module is designed to control devices compatible with the Z-Wave standard. The module can support up to 231 devices, 
which can be assigned to max. 3 groups. The module comes with 3 digital inputs, which can receive signals from a variety of devices such as 
rain sensor, wind sensor, thermostat, timer switch or the EIB system, etc. The ZWMP module can act as PRIMARY and SECONDARY 
controller.     

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

PRIMARY controller – used to operate devices. It can change network settings as well as add and remove devices. Only 
one PRIMARY controller can be in one network. 

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

PRIMARY controller – used to operate devices. It can change network settings as well as add and remove devices. Only 
one PRIMARY controller can be in one network. 

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

BUDOWA MODUŁU ZWMP ZWMP MODULE STRUCTURE TECHNICAL SPECIFICATION

Zasilanie:
230V AC
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
5 - 40oC
Wymiary:
127/87/57 mm

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

- Fuse
Power supply:
230V AC
Operating range:
Up to 20m in the building
Working temperature:
5 – 40oC
Dimensions:
127/87/57mm

Radio protocol:
Z-Wave
Frequency:
EU – 862.42 MHz;
AS/NZ – 921,42 MHz;
US/Canada – 908,4 MHz;
RU – 869 MHz.
(depending on version)

- Sensor input

- Antenna
- Programming button

SEL SEL
- Button CLOSE

TRANSFORMATOR

230V-AC
1 2

3

4 5
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SECONDARY controller – used only to operate devices. Many SECONDARY controllers can be in one network. 

SECONDARY controller – used only to operate devices. Many SECONDARY controllers can be in one network. 

PARAMETRY TECHNICZNE
①  - Bezpiecznik ①
②  - Diody LED sygnalizacyjne ② - Signalling LEDs
③  - Wejścia czujników ③
④  - Wkręty mocujące płytkę elektroniczną ④ - Screws fixing electronic board
⑤  - Antena ⑤

IN/EX  - Przycisk programowania IN/EX
 - Przycisk zmiany grupy - Group change button

C  - Przycisk ZAMKNIJ C
O  - Przycisk OTWÓRZ O - Button OPEN

TRANSFORMATOR TRANSFORMER

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Dear Sir/Madam! Thank you for purchasing FAKRO product. We do hope that it will meet your expectations. To ensure appropriate 
functioning of the product, please peruse this User Manual. 

MODULE DESCRIPTION
Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do sterowania urządzeniami kompatybilnymi ze standardem Z-Wave. Moduł może obsługiwać
231 urządzeń, które możemy przyporządkować do maksymalnie 3 grup. Moduł posiada trzy wejścia cyfrowe, do których można podłączyć
sygnał z różnych urządzeń, na przykład z: czujnika deszczu, wiatru, termostatu, przełącznika czasowego, systemu EIB itp. Moduł pogodowy 
ZWMP może pełnić rolę kontrolera NADRZĘDNEGO i PODRZĘDNEGO.

The ZWMP weather module is designed to control devices compatible with the Z-Wave standard. The module can support up to 231 devices, 
which can be assigned to max. 3 groups. The module comes with 3 digital inputs, which can receive signals from a variety of devices such as 
rain sensor, wind sensor, thermostat, timer switch or the EIB system, etc. The ZWMP module can act as PRIMARY and SECONDARY 
controller.     

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

PRIMARY controller – used to operate devices. It can change network settings as well as add and remove devices. Only 
one PRIMARY controller can be in one network. 

Kontroler NADRZĘDNY (PRIMARY) - służy do sterowania urządzeniami. Może zmieniać ustawienia sieci oraz dodawać i 
usuwać urządzenia. W jednej sieci może być tylko 1 kontroler NADRZĘDNY.

PRIMARY controller – used to operate devices. It can change network settings as well as add and remove devices. Only 
one PRIMARY controller can be in one network. 

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

Kontroler PODRZĘDNY (SECONDARY) - służy tylko do sterowania urządzeniami. W sieci może być wiele kontrolerów 
PODRZĘDNYCH.

BUDOWA MODUŁU ZWMP ZWMP MODULE STRUCTURE TECHNICAL SPECIFICATION

Zasilanie:
230V AC
Zasięg:
do 20m w budynku
Temperatura pracy:
5 - 40oC
Wymiary:
127/87/57 mm

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

- Fuse
Power supply:
230V AC
Operating range:
Up to 20m in the building
Working temperature:
5 – 40oC
Dimensions:
127/87/57mm

Radio protocol:
Z-Wave
Frequency:
EU – 862.42 MHz;
AS/NZ – 921,42 MHz;
US/Canada – 908,4 MHz;
RU – 869 MHz.
(depending on version)

- Sensor input

- Antenna
- Programming button

SEL SEL
- Button CLOSE
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

PROBLEMY PROBLEMS

Up to 231 devices can be assigned to all groups. The device is not in the network or is beyond the reach of the Z-Wave network.

4. Nie można dodać urządzenia. 4. Device cannot be added.

5. Problem z zasięgiem.

MONTAŻ MODUŁU MODULE INSTALLATION

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas 
reakcji oraz wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci 
kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
PODRZĘDNY (strona 4) oraz DODANIE DO GRUPY (strona 4).

After adding new devices to the network which can be controlled by SECONDARY module, repeat the procedure: SECONDARY 
MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).  

1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się w określonym czasie. 
Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.

1. ZWMP module cannot be 
added as SECONDARY.

Restore added module to factory settings. Make sure that the procedure is performed within specified time limit. SECONDARY 
MODULE function in the ZWMP module works for 60 sec. Problems with reach possible.

2. Nie mogę dodać urządzenia 
do wybranej grupy.

Łącznie do wszystkich grup można przypisać maksymalnie 231 urządzeń. Urządzenie nie jest w sieci lub jest poza zasięgiem sieci 
Z-Wave.

2. Device cannot be added to 
selected group.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  

Arkusz7

Strona 7

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

7

INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

PROBLEMY PROBLEMS

Up to 231 devices can be assigned to all groups. The device is not in the network or is beyond the reach of the Z-Wave network.

4. Nie można dodać urządzenia. 4. Device cannot be added.

5. Problem z zasięgiem.

MONTAŻ MODUŁU MODULE INSTALLATION

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas 
reakcji oraz wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci 
kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
PODRZĘDNY (strona 4) oraz DODANIE DO GRUPY (strona 4).

After adding new devices to the network which can be controlled by SECONDARY module, repeat the procedure: SECONDARY 
MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).  

1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się w określonym czasie. 
Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.

1. ZWMP module cannot be 
added as SECONDARY.

Restore added module to factory settings. Make sure that the procedure is performed within specified time limit. SECONDARY 
MODULE function in the ZWMP module works for 60 sec. Problems with reach possible.

2. Nie mogę dodać urządzenia 
do wybranej grupy.

Łącznie do wszystkich grup można przypisać maksymalnie 231 urządzeń. Urządzenie nie jest w sieci lub jest poza zasięgiem sieci 
Z-Wave.

2. Device cannot be added to 
selected group.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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reakcji oraz wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci 
kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
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uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.
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Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
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- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
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- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas 
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kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
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Z-Wave.
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Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 
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selected group.
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Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
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- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).  

1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się w określonym czasie. 
Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.

1. ZWMP module cannot be 
added as SECONDARY.

Restore added module to factory settings. Make sure that the procedure is performed within specified time limit. SECONDARY 
MODULE function in the ZWMP module works for 60 sec. Problems with reach possible.

2. Nie mogę dodać urządzenia 
do wybranej grupy.

Łącznie do wszystkich grup można przypisać maksymalnie 231 urządzeń. Urządzenie nie jest w sieci lub jest poza zasięgiem sieci 
Z-Wave.

2. Device cannot be added to 
selected group.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

PROBLEMY PROBLEMS

Up to 231 devices can be assigned to all groups. The device is not in the network or is beyond the reach of the Z-Wave network.

4. Nie można dodać urządzenia. 4. Device cannot be added.

5. Problem z zasięgiem.

MONTAŻ MODUŁU MODULE INSTALLATION

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas 
reakcji oraz wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci 
kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
PODRZĘDNY (strona 4) oraz DODANIE DO GRUPY (strona 4).

After adding new devices to the network which can be controlled by SECONDARY module, repeat the procedure: SECONDARY 
MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).  

1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się w określonym czasie. 
Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.

1. ZWMP module cannot be 
added as SECONDARY.

Restore added module to factory settings. Make sure that the procedure is performed within specified time limit. SECONDARY 
MODULE function in the ZWMP module works for 60 sec. Problems with reach possible.

2. Nie mogę dodać urządzenia 
do wybranej grupy.

Łącznie do wszystkich grup można przypisać maksymalnie 231 urządzeń. Urządzenie nie jest w sieci lub jest poza zasięgiem sieci 
Z-Wave.

2. Device cannot be added to 
selected group.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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Up to 231 devices can be assigned to all groups. The device is not in the network or is beyond the reach of the Z-Wave network.

4. Nie można dodać urządzenia. 4. Device cannot be added.

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas 
reakcji oraz wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci 
kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
PODRZĘDNY (strona 4) oraz DODANIE DO GRUPY (strona 4).

After adding new devices to the network which can be controlled by SECONDARY module, repeat the procedure: SECONDARY 
MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).  

1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się w określonym czasie. 
Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.

1. ZWMP module cannot be 
added as SECONDARY.

Restore added module to factory settings. Make sure that the procedure is performed within specified time limit. SECONDARY 
MODULE function in the ZWMP module works for 60 sec. Problems with reach possible.

2. Nie mogę dodać urządzenia 
do wybranej grupy.

Łącznie do wszystkich grup można przypisać maksymalnie 231 urządzeń. Urządzenie nie jest w sieci lub jest poza zasięgiem sieci 
Z-Wave.

2. Device cannot be added to 
selected group.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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Up to 231 devices can be assigned to all groups. The device is not in the network or is beyond the reach of the Z-Wave network.

4. Nie można dodać urządzenia. 4. Device cannot be added.

5. Problem z zasięgiem.

MONTAŻ MODUŁU MODULE INSTALLATION

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas 
reakcji oraz wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci 
kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
PODRZĘDNY (strona 4) oraz DODANIE DO GRUPY (strona 4).

After adding new devices to the network which can be controlled by SECONDARY module, repeat the procedure: SECONDARY 
MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).  

1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się w określonym czasie. 
Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.

1. ZWMP module cannot be 
added as SECONDARY.

Restore added module to factory settings. Make sure that the procedure is performed within specified time limit. SECONDARY 
MODULE function in the ZWMP module works for 60 sec. Problems with reach possible.

2. Nie mogę dodać urządzenia 
do wybranej grupy.

Łącznie do wszystkich grup można przypisać maksymalnie 231 urządzeń. Urządzenie nie jest w sieci lub jest poza zasięgiem sieci 
Z-Wave.

2. Device cannot be added to 
selected group.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY RULES

Moduł zasilany jest napięciem niebezpiecznym 230V AC! The module is powered by hazardous voltage 230V AC!

Moduł zasilany jest napięciem niebezpiecznym 230V AC! The module is powered by hazardous voltage 230V AC!
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ZASILANIE 230V AC

WEJŚCIA CZUJNIKÓW

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Podczas montażu modułu ZWMP należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
● Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
● Podłączanie modułu powinno odbywać się zawsze przy odłączonym napięciu zasilania.
● Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy modułu nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
● Przed podłączeniem modułu upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem modułu wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
● Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
● Moduł ZWMP powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania modułu.
● Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem modułu powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci 
zasilającej.
● Nie należy używać do mycia modułu substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
● Naprawy modułu powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
● Bezpieczna długość przewodów podłączonych do łącznika wynosi 5m. Można zastosować dłuższe przewody, ale należy upewnić się, że 
zakłócenia nie wpływają negatywnie na prace modułu ZWMP.
● Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

When installing the ZWMP module it is required to observe the following recommendations:
•  Installation should be carried out in accordance with manufacturer's instructions.
• Connecting the module should always be performed with the supply voltage disconnected. 
• After unpacking, check the module elements for any signs of mechanical damage.
• Before connecting the module, make sure that the power supply corresponds with module voltage specified on the data plate.
• Plastic containers used for packing should be stored out of children reach as they may be a potential source of danger.
• The ZWMP module should be used according to its intended design. FAKRO shall not be responsible for any consequences being the result 
of improper module use. 
• Any activities related to cleaning, adjustment or dismantling the module should be preceded with disconnecting it from the power supply.
• The module must not be washed using solvent-based substances or open stream of water (do not immerse in water).
• Any repairs of the module should be carried out by service authorised by the manufacturer. 
• Safe length of wires connected to the connector is 5m. It is allowed to use longer wires, but one must make sure that interference does not 
adversely affect work of the ZWMP module
• The ZWMP weather module is designed for installation inside the room.

Moduł posiada 3 wejścia cyfrowe oznaczone numerami 2, 3, 4. Do wejść podłączamy urządzenia zgodnie ze schematem:
Wejście 2 - wejście dedykowane dla czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Wejście 3 - wejście dedykowane dla czujnika wiatru ZWD,
Wejście 4 - wejście dedykowane dla czujnika deszczu ZRD, wyposażone w zasilanie 12V DC pozwalające na podgrzewanie detektora ZRD, 
dzięki czemu detektor nie reaguje na zakłócenia zewnętrzne, np. mgła, rosa.
Sposób podłączenia detektorów szukaj w instrukcji montażu dołączonej do danego produktu.
Moduł ZWMP zasilany jest napięciem 230V AC.

The module comes with 3 digital inputs marked with numbers 2, 3 and 4. Connect devices to inputs following the diagram:
Input 2 – dedicated to the ZFD smoke sensor or other sensor, e.g. thermostat.
Input 3 – dedicated to the ZWD wind sensor.
Input 4 – dedicated to the ZRD rain sensor, equipped with 12V DC power supply to heat up the ZRD sensor so that the sensor does not react 
to external interference such as fog or dew.
Information on how to connect sensors is to be found in the fitting instructions included with the product.
The ZWMP module is powered by 230V AC.

MODULE INSTALLATION – Page 7.

POWER SUPPLY 230V AC

SENSOR INPUT
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Podczas montażu modułu ZWMP należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
● Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
● Podłączanie modułu powinno odbywać się zawsze przy odłączonym napięciu zasilania.
● Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy modułu nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
● Przed podłączeniem modułu upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem modułu wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
● Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
● Moduł ZWMP powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania modułu.
● Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem modułu powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci 
zasilającej.
● Nie należy używać do mycia modułu substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
● Naprawy modułu powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
● Bezpieczna długość przewodów podłączonych do łącznika wynosi 5m. Można zastosować dłuższe przewody, ale należy upewnić się, że 
zakłócenia nie wpływają negatywnie na prace modułu ZWMP.
● Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

When installing the ZWMP module it is required to observe the following recommendations:
•  Installation should be carried out in accordance with manufacturer's instructions.
• Connecting the module should always be performed with the supply voltage disconnected. 
• After unpacking, check the module elements for any signs of mechanical damage.
• Before connecting the module, make sure that the power supply corresponds with module voltage specified on the data plate.
• Plastic containers used for packing should be stored out of children reach as they may be a potential source of danger.
• The ZWMP module should be used according to its intended design. FAKRO shall not be responsible for any consequences being the result 
of improper module use. 
• Any activities related to cleaning, adjustment or dismantling the module should be preceded with disconnecting it from the power supply.
• The module must not be washed using solvent-based substances or open stream of water (do not immerse in water).
• Any repairs of the module should be carried out by service authorised by the manufacturer. 
• Safe length of wires connected to the connector is 5m. It is allowed to use longer wires, but one must make sure that interference does not 
adversely affect work of the ZWMP module
• The ZWMP weather module is designed for installation inside the room.

Moduł posiada 3 wejścia cyfrowe oznaczone numerami 2, 3, 4. Do wejść podłączamy urządzenia zgodnie ze schematem:
Wejście 2 - wejście dedykowane dla czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Wejście 3 - wejście dedykowane dla czujnika wiatru ZWD,
Wejście 4 - wejście dedykowane dla czujnika deszczu ZRD, wyposażone w zasilanie 12V DC pozwalające na podgrzewanie detektora ZRD, 
dzięki czemu detektor nie reaguje na zakłócenia zewnętrzne, np. mgła, rosa.
Sposób podłączenia detektorów szukaj w instrukcji montażu dołączonej do danego produktu.
Moduł ZWMP zasilany jest napięciem 230V AC.

The module comes with 3 digital inputs marked with numbers 2, 3 and 4. Connect devices to inputs following the diagram:
Input 2 – dedicated to the ZFD smoke sensor or other sensor, e.g. thermostat.
Input 3 – dedicated to the ZWD wind sensor.
Input 4 – dedicated to the ZRD rain sensor, equipped with 12V DC power supply to heat up the ZRD sensor so that the sensor does not react 
to external interference such as fog or dew.
Information on how to connect sensors is to be found in the fitting instructions included with the product.
The ZWMP module is powered by 230V AC.
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.
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5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Podczas montażu modułu ZWMP należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
● Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
● Podłączanie modułu powinno odbywać się zawsze przy odłączonym napięciu zasilania.
● Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy modułu nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
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● Moduł ZWMP powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania modułu.
● Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem modułu powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci 
zasilającej.
● Nie należy używać do mycia modułu substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
● Naprawy modułu powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
● Bezpieczna długość przewodów podłączonych do łącznika wynosi 5m. Można zastosować dłuższe przewody, ale należy upewnić się, że 
zakłócenia nie wpływają negatywnie na prace modułu ZWMP.
● Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

When installing the ZWMP module it is required to observe the following recommendations:
•  Installation should be carried out in accordance with manufacturer's instructions.
• Connecting the module should always be performed with the supply voltage disconnected. 
• After unpacking, check the module elements for any signs of mechanical damage.
• Before connecting the module, make sure that the power supply corresponds with module voltage specified on the data plate.
• Plastic containers used for packing should be stored out of children reach as they may be a potential source of danger.
• The ZWMP module should be used according to its intended design. FAKRO shall not be responsible for any consequences being the result 
of improper module use. 
• Any activities related to cleaning, adjustment or dismantling the module should be preceded with disconnecting it from the power supply.
• The module must not be washed using solvent-based substances or open stream of water (do not immerse in water).
• Any repairs of the module should be carried out by service authorised by the manufacturer. 
• Safe length of wires connected to the connector is 5m. It is allowed to use longer wires, but one must make sure that interference does not 
adversely affect work of the ZWMP module
• The ZWMP weather module is designed for installation inside the room.

Moduł posiada 3 wejścia cyfrowe oznaczone numerami 2, 3, 4. Do wejść podłączamy urządzenia zgodnie ze schematem:
Wejście 2 - wejście dedykowane dla czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Wejście 3 - wejście dedykowane dla czujnika wiatru ZWD,
Wejście 4 - wejście dedykowane dla czujnika deszczu ZRD, wyposażone w zasilanie 12V DC pozwalające na podgrzewanie detektora ZRD, 
dzięki czemu detektor nie reaguje na zakłócenia zewnętrzne, np. mgła, rosa.
Sposób podłączenia detektorów szukaj w instrukcji montażu dołączonej do danego produktu.
Moduł ZWMP zasilany jest napięciem 230V AC.

The module comes with 3 digital inputs marked with numbers 2, 3 and 4. Connect devices to inputs following the diagram:
Input 2 – dedicated to the ZFD smoke sensor or other sensor, e.g. thermostat.
Input 3 – dedicated to the ZWD wind sensor.
Input 4 – dedicated to the ZRD rain sensor, equipped with 12V DC power supply to heat up the ZRD sensor so that the sensor does not react 
to external interference such as fog or dew.
Information on how to connect sensors is to be found in the fitting instructions included with the product.
The ZWMP module is powered by 230V AC.
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Podczas montażu modułu ZWMP należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
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● Podłączanie modułu powinno odbywać się zawsze przy odłączonym napięciu zasilania.
● Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy modułu nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
● Przed podłączeniem modułu upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem modułu wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
● Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
● Moduł ZWMP powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania modułu.
● Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem modułu powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci 
zasilającej.
● Nie należy używać do mycia modułu substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
● Naprawy modułu powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
● Bezpieczna długość przewodów podłączonych do łącznika wynosi 5m. Można zastosować dłuższe przewody, ale należy upewnić się, że 
zakłócenia nie wpływają negatywnie na prace modułu ZWMP.
● Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

When installing the ZWMP module it is required to observe the following recommendations:
•  Installation should be carried out in accordance with manufacturer's instructions.
• Connecting the module should always be performed with the supply voltage disconnected. 
• After unpacking, check the module elements for any signs of mechanical damage.
• Before connecting the module, make sure that the power supply corresponds with module voltage specified on the data plate.
• Plastic containers used for packing should be stored out of children reach as they may be a potential source of danger.
• The ZWMP module should be used according to its intended design. FAKRO shall not be responsible for any consequences being the result 
of improper module use. 
• Any activities related to cleaning, adjustment or dismantling the module should be preceded with disconnecting it from the power supply.
• The module must not be washed using solvent-based substances or open stream of water (do not immerse in water).
• Any repairs of the module should be carried out by service authorised by the manufacturer. 
• Safe length of wires connected to the connector is 5m. It is allowed to use longer wires, but one must make sure that interference does not 
adversely affect work of the ZWMP module
• The ZWMP weather module is designed for installation inside the room.

Moduł posiada 3 wejścia cyfrowe oznaczone numerami 2, 3, 4. Do wejść podłączamy urządzenia zgodnie ze schematem:
Wejście 2 - wejście dedykowane dla czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Wejście 3 - wejście dedykowane dla czujnika wiatru ZWD,
Wejście 4 - wejście dedykowane dla czujnika deszczu ZRD, wyposażone w zasilanie 12V DC pozwalające na podgrzewanie detektora ZRD, 
dzięki czemu detektor nie reaguje na zakłócenia zewnętrzne, np. mgła, rosa.
Sposób podłączenia detektorów szukaj w instrukcji montażu dołączonej do danego produktu.
Moduł ZWMP zasilany jest napięciem 230V AC.

The module comes with 3 digital inputs marked with numbers 2, 3 and 4. Connect devices to inputs following the diagram:
Input 2 – dedicated to the ZFD smoke sensor or other sensor, e.g. thermostat.
Input 3 – dedicated to the ZWD wind sensor.
Input 4 – dedicated to the ZRD rain sensor, equipped with 12V DC power supply to heat up the ZRD sensor so that the sensor does not react 
to external interference such as fog or dew.
Information on how to connect sensors is to be found in the fitting instructions included with the product.
The ZWMP module is powered by 230V AC.
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Podczas montażu modułu ZWMP należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
● Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
● Podłączanie modułu powinno odbywać się zawsze przy odłączonym napięciu zasilania.
● Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy modułu nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
● Przed podłączeniem modułu upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem modułu wyszczególnionym na tabliczce 
znamionowej.
● Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
● Moduł ZWMP powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany. Firma FAKRO nie odpowiada za 
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania modułu.
● Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem modułu powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci 
zasilającej.
● Nie należy używać do mycia modułu substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
● Naprawy modułu powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
● Bezpieczna długość przewodów podłączonych do łącznika wynosi 5m. Można zastosować dłuższe przewody, ale należy upewnić się, że 
zakłócenia nie wpływają negatywnie na prace modułu ZWMP.
● Moduł pogodowy ZWMP przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.

When installing the ZWMP module it is required to observe the following recommendations:
•  Installation should be carried out in accordance with manufacturer's instructions.
• Connecting the module should always be performed with the supply voltage disconnected. 
• After unpacking, check the module elements for any signs of mechanical damage.
• Before connecting the module, make sure that the power supply corresponds with module voltage specified on the data plate.
• Plastic containers used for packing should be stored out of children reach as they may be a potential source of danger.
• The ZWMP module should be used according to its intended design. FAKRO shall not be responsible for any consequences being the result 
of improper module use. 
• Any activities related to cleaning, adjustment or dismantling the module should be preceded with disconnecting it from the power supply.
• The module must not be washed using solvent-based substances or open stream of water (do not immerse in water).
• Any repairs of the module should be carried out by service authorised by the manufacturer. 
• Safe length of wires connected to the connector is 5m. It is allowed to use longer wires, but one must make sure that interference does not 
adversely affect work of the ZWMP module
• The ZWMP weather module is designed for installation inside the room.

Moduł posiada 3 wejścia cyfrowe oznaczone numerami 2, 3, 4. Do wejść podłączamy urządzenia zgodnie ze schematem:
Wejście 2 - wejście dedykowane dla czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Wejście 3 - wejście dedykowane dla czujnika wiatru ZWD,
Wejście 4 - wejście dedykowane dla czujnika deszczu ZRD, wyposażone w zasilanie 12V DC pozwalające na podgrzewanie detektora ZRD, 
dzięki czemu detektor nie reaguje na zakłócenia zewnętrzne, np. mgła, rosa.
Sposób podłączenia detektorów szukaj w instrukcji montażu dołączonej do danego produktu.
Moduł ZWMP zasilany jest napięciem 230V AC.

The module comes with 3 digital inputs marked with numbers 2, 3 and 4. Connect devices to inputs following the diagram:
Input 2 – dedicated to the ZFD smoke sensor or other sensor, e.g. thermostat.
Input 3 – dedicated to the ZWD wind sensor.
Input 4 – dedicated to the ZRD rain sensor, equipped with 12V DC power supply to heat up the ZRD sensor so that the sensor does not react 
to external interference such as fog or dew.
Information on how to connect sensors is to be found in the fitting instructions included with the product.
The ZWMP module is powered by 230V AC.
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•  Installation should be carried out in accordance with manufacturer's instructions.
• Connecting the module should always be performed with the supply voltage disconnected. 
• After unpacking, check the module elements for any signs of mechanical damage.
• Before connecting the module, make sure that the power supply corresponds with module voltage specified on the data plate.
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of improper module use. 
• Any activities related to cleaning, adjustment or dismantling the module should be preceded with disconnecting it from the power supply.
• The module must not be washed using solvent-based substances or open stream of water (do not immerse in water).
• Any repairs of the module should be carried out by service authorised by the manufacturer. 
• Safe length of wires connected to the connector is 5m. It is allowed to use longer wires, but one must make sure that interference does not 
adversely affect work of the ZWMP module
• The ZWMP weather module is designed for installation inside the room.

Moduł posiada 3 wejścia cyfrowe oznaczone numerami 2, 3, 4. Do wejść podłączamy urządzenia zgodnie ze schematem:
Wejście 2 - wejście dedykowane dla czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Wejście 3 - wejście dedykowane dla czujnika wiatru ZWD,
Wejście 4 - wejście dedykowane dla czujnika deszczu ZRD, wyposażone w zasilanie 12V DC pozwalające na podgrzewanie detektora ZRD, 
dzięki czemu detektor nie reaguje na zakłócenia zewnętrzne, np. mgła, rosa.
Sposób podłączenia detektorów szukaj w instrukcji montażu dołączonej do danego produktu.
Moduł ZWMP zasilany jest napięciem 230V AC.

The module comes with 3 digital inputs marked with numbers 2, 3 and 4. Connect devices to inputs following the diagram:
Input 2 – dedicated to the ZFD smoke sensor or other sensor, e.g. thermostat.
Input 3 – dedicated to the ZWD wind sensor.
Input 4 – dedicated to the ZRD rain sensor, equipped with 12V DC power supply to heat up the ZRD sensor so that the sensor does not react 
to external interference such as fog or dew.
Information on how to connect sensors is to be found in the fitting instructions included with the product.
The ZWMP module is powered by 230V AC.

MODULE INSTALLATION – Page 7.

POWER SUPPLY 230V AC

SENSOR INPUT
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FUNKCJE DODATKOWE ADDITIONAL FUNCTIONS

DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

ADD DEVICE TO NETWORK

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci, bez dodawania ich do grupy. Po przeprowadzeniu tej operacji należy przejść do rozdziału 
DODANIE DO GRUPY (strona 4). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można również dodawać kolejne kontrolery 
PODRZĘDNE.

This function allows to add devices to the network without adding them to the group. Once this procedure is completed, go to ADD TO 
GROUP section (page 4). Using ADD DEVICE TO NETWORK function you can also add another SECONDARY controllers.

Wciśnij przycisk In/Ex. Następnie, w ciągu 10 sekund wciśnij 
przycisk programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu ponów procedurę lub 
patrz strona 7, punkt 4.

Press IN/EX button. Then, within 10 sec. press programming 
button*2.

Programming result. In case of error, repeat the procedure or see 
page 7, section 4. 

REMOVE DEVICE FROM NETWORK

Kontroler nie przypisany do żadnej sieci - Usuwa urządzenia z dowolnej sieci.
Kontroler nadrzędny - Usuwa urządzenia z sieci tego kontrolera.
Kontroler podrzędny - Brak możliwości usuwania urządzeń.

Controller is not assigned to any network – device from any network can be removed.
PRIMARY controller – device from the network of this controller can be removed.
SECONDARY  controller – device cannot be removed.

Dwukrotnie wciśnij przycisk In/Ex. Następnie, w ciągu 10 sekund 
wciśnij przycisk programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu ponów procedurę lub 
patrz strona 7, punkt 3.

Press twice IN/EX button. Then, within 10 sec. press programming 
button*2.

Programming result. In case of error, repeat the procedure or see 
page 7, section 3. 

*2 Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. 
Produkty FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 
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Wynik programowania. W przypadku błędu ponów procedurę lub 
patrz strona 7, punkt 4.

Press IN/EX button. Then, within 10 sec. press programming 
button*2.

Programming result. In case of error, repeat the procedure or see 
page 7, section 4. 

REMOVE DEVICE FROM NETWORK

Kontroler nie przypisany do żadnej sieci - Usuwa urządzenia z dowolnej sieci.
Kontroler nadrzędny - Usuwa urządzenia z sieci tego kontrolera.
Kontroler podrzędny - Brak możliwości usuwania urządzeń.

Controller is not assigned to any network – device from any network can be removed.
PRIMARY controller – device from the network of this controller can be removed.
SECONDARY  controller – device cannot be removed.
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button*2.

Programming result. In case of error, repeat the procedure or see 
page 7, section 3. 

*2 Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. 
Produkty FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 
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have programming buttons marked with ”P” letter. 

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 
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FUNKCJE DODATKOWE ADDITIONAL FUNCTIONS

DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI

USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

ADD DEVICE TO NETWORK

Funkcja pozwala dodać urządzenia do sieci, bez dodawania ich do grupy. Po przeprowadzeniu tej operacji należy przejść do rozdziału 
DODANIE DO GRUPY (strona 4). Funkcją DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI można również dodawać kolejne kontrolery 
PODRZĘDNE.

This function allows to add devices to the network without adding them to the group. Once this procedure is completed, go to ADD TO 
GROUP section (page 4). Using ADD DEVICE TO NETWORK function you can also add another SECONDARY controllers.

Wciśnij przycisk In/Ex. Następnie, w ciągu 10 sekund wciśnij 
przycisk programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu ponów procedurę lub 
patrz strona 7, punkt 4.

Press IN/EX button. Then, within 10 sec. press programming 
button*2.

Programming result. In case of error, repeat the procedure or see 
page 7, section 4. 

REMOVE DEVICE FROM NETWORK

Kontroler nie przypisany do żadnej sieci - Usuwa urządzenia z dowolnej sieci.
Kontroler nadrzędny - Usuwa urządzenia z sieci tego kontrolera.
Kontroler podrzędny - Brak możliwości usuwania urządzeń.

Controller is not assigned to any network – device from any network can be removed.
PRIMARY controller – device from the network of this controller can be removed.
SECONDARY  controller – device cannot be removed.

Dwukrotnie wciśnij przycisk In/Ex. Następnie, w ciągu 10 sekund 
wciśnij przycisk programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu ponów procedurę lub 
patrz strona 7, punkt 3.

Press twice IN/EX button. Then, within 10 sec. press programming 
button*2.

Programming result. In case of error, repeat the procedure or see 
page 7, section 3. 

*2 Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. 
Produkty FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

PROBLEMY PROBLEMS

Up to 231 devices can be assigned to all groups. The device is not in the network or is beyond the reach of the Z-Wave network.

4. Nie można dodać urządzenia. 4. Device cannot be added.

5. Problem z zasięgiem.

MONTAŻ MODUŁU MODULE INSTALLATION

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas 
reakcji oraz wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci 
kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
PODRZĘDNY (strona 4) oraz DODANIE DO GRUPY (strona 4).

After adding new devices to the network which can be controlled by SECONDARY module, repeat the procedure: SECONDARY 
MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).  

1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się w określonym czasie. 
Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.

1. ZWMP module cannot be 
added as SECONDARY.

Restore added module to factory settings. Make sure that the procedure is performed within specified time limit. SECONDARY 
MODULE function in the ZWMP module works for 60 sec. Problems with reach possible.

2. Nie mogę dodać urządzenia 
do wybranej grupy.

Łącznie do wszystkich grup można przypisać maksymalnie 231 urządzeń. Urządzenie nie jest w sieci lub jest poza zasięgiem sieci 
Z-Wave.

2. Device cannot be added to 
selected group.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

PROBLEMY PROBLEMS

Up to 231 devices can be assigned to all groups. The device is not in the network or is beyond the reach of the Z-Wave network.

4. Nie można dodać urządzenia. 4. Device cannot be added.

5. Problem z zasięgiem.

MONTAŻ MODUŁU MODULE INSTALLATION

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas 
reakcji oraz wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci 
kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
PODRZĘDNY (strona 4) oraz DODANIE DO GRUPY (strona 4).

After adding new devices to the network which can be controlled by SECONDARY module, repeat the procedure: SECONDARY 
MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).  

1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się w określonym czasie. 
Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.

1. ZWMP module cannot be 
added as SECONDARY.

Restore added module to factory settings. Make sure that the procedure is performed within specified time limit. SECONDARY 
MODULE function in the ZWMP module works for 60 sec. Problems with reach possible.

2. Nie mogę dodać urządzenia 
do wybranej grupy.

Łącznie do wszystkich grup można przypisać maksymalnie 231 urządzeń. Urządzenie nie jest w sieci lub jest poza zasięgiem sieci 
Z-Wave.

2. Device cannot be added to 
selected group.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

PROBLEMY PROBLEMS

Up to 231 devices can be assigned to all groups. The device is not in the network or is beyond the reach of the Z-Wave network.

4. Nie można dodać urządzenia. 4. Device cannot be added.

5. Problem z zasięgiem.

MONTAŻ MODUŁU MODULE INSTALLATION

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas 
reakcji oraz wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci 
kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
PODRZĘDNY (strona 4) oraz DODANIE DO GRUPY (strona 4).

After adding new devices to the network which can be controlled by SECONDARY module, repeat the procedure: SECONDARY 
MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).  

1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się w określonym czasie. 
Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.

1. ZWMP module cannot be 
added as SECONDARY.

Restore added module to factory settings. Make sure that the procedure is performed within specified time limit. SECONDARY 
MODULE function in the ZWMP module works for 60 sec. Problems with reach possible.

2. Nie mogę dodać urządzenia 
do wybranej grupy.

Łącznie do wszystkich grup można przypisać maksymalnie 231 urządzeń. Urządzenie nie jest w sieci lub jest poza zasięgiem sieci 
Z-Wave.

2. Device cannot be added to 
selected group.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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PROBLEMY PROBLEMS

Up to 231 devices can be assigned to all groups. The device is not in the network or is beyond the reach of the Z-Wave network.

4. Nie można dodać urządzenia. 4. Device cannot be added.

5. Problem z zasięgiem.

MONTAŻ MODUŁU MODULE INSTALLATION

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas 
reakcji oraz wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci 
kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
PODRZĘDNY (strona 4) oraz DODANIE DO GRUPY (strona 4).

After adding new devices to the network which can be controlled by SECONDARY module, repeat the procedure: SECONDARY 
MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).  

1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się w określonym czasie. 
Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.

1. ZWMP module cannot be 
added as SECONDARY.

Restore added module to factory settings. Make sure that the procedure is performed within specified time limit. SECONDARY 
MODULE function in the ZWMP module works for 60 sec. Problems with reach possible.

2. Nie mogę dodać urządzenia 
do wybranej grupy.

Łącznie do wszystkich grup można przypisać maksymalnie 231 urządzeń. Urządzenie nie jest w sieci lub jest poza zasięgiem sieci 
Z-Wave.

2. Device cannot be added to 
selected group.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

PROBLEMY PROBLEMS

Up to 231 devices can be assigned to all groups. The device is not in the network or is beyond the reach of the Z-Wave network.

4. Nie można dodać urządzenia. 4. Device cannot be added.

5. Problem z zasięgiem.

MONTAŻ MODUŁU MODULE INSTALLATION

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas 
reakcji oraz wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci 
kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
PODRZĘDNY (strona 4) oraz DODANIE DO GRUPY (strona 4).

After adding new devices to the network which can be controlled by SECONDARY module, repeat the procedure: SECONDARY 
MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).  

1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się w określonym czasie. 
Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.

1. ZWMP module cannot be 
added as SECONDARY.

Restore added module to factory settings. Make sure that the procedure is performed within specified time limit. SECONDARY 
MODULE function in the ZWMP module works for 60 sec. Problems with reach possible.

2. Nie mogę dodać urządzenia 
do wybranej grupy.

Łącznie do wszystkich grup można przypisać maksymalnie 231 urządzeń. Urządzenie nie jest w sieci lub jest poza zasięgiem sieci 
Z-Wave.

2. Device cannot be added to 
selected group.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
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2. Device cannot be added to 
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z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
PODRZĘDNY (strona 4) oraz DODANIE DO GRUPY (strona 4).

After adding new devices to the network which can be controlled by SECONDARY module, repeat the procedure: SECONDARY 
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1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się w określonym czasie. 
Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.
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added as SECONDARY.

Restore added module to factory settings. Make sure that the procedure is performed within specified time limit. SECONDARY 
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Z-Wave.

2. Device cannot be added to 
selected group.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 
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After adding new devices to the network which can be controlled by SECONDARY module, repeat the procedure: SECONDARY 
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1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.
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Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.

1. ZWMP module cannot be 
added as SECONDARY.
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Łącznie do wszystkich grup można przypisać maksymalnie 231 urządzeń. Urządzenie nie jest w sieci lub jest poza zasięgiem sieci 
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2. Device cannot be added to 
selected group.
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Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.
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from group or network.
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- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

PROBLEMY PROBLEMS

Up to 231 devices can be assigned to all groups. The device is not in the network or is beyond the reach of the Z-Wave network.

4. Nie można dodać urządzenia. 4. Device cannot be added.

5. Problem z zasięgiem.

MONTAŻ MODUŁU MODULE INSTALLATION

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Każde urządzenie fizycznie usuwane z sieci (na przykład uszkodzone), należy usunąć z pamięci kontrolera. Czynność ta pozwoli skrócić czas 
reakcji oraz wydłuża czas pracy kontrolerów mobilnych. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzonego urządzenia z pamięci 
kontrolera, wskazane jest zresetowanie całej sieci i utworzenie jej na nowo. 

Each device physically removed from the network (e.g. damaged) must be removed from the controller's memory. This action allows to 
reduce reaction time and extend the working time of mobile controllers. If it is not possible to remove damaged device from the controller's 
memory, it is advisable to reset the entire network and re-create it. 

Po dodaniu do sieci nowych urządzeń, które mają być sterowane przez moduł PODRZĘDNY, należy ponowić operacje MODUŁ 
PODRZĘDNY (strona 4) oraz DODANIE DO GRUPY (strona 4).

After adding new devices to the network which can be controlled by SECONDARY module, repeat the procedure: SECONDARY 
MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).  

1. Nie można dodać modułu 
ZWMP jako PODRZĘDNY.

Przywróć dodawany moduł do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że wykonujesz procedurę mieszcząc się w określonym czasie. 
Funkcja MODUŁ PODRZĘDNY w module ZWMP działa 10 sekund. Możliwy problem z zasięgiem.

1. ZWMP module cannot be 
added as SECONDARY.

Restore added module to factory settings. Make sure that the procedure is performed within specified time limit. SECONDARY 
MODULE function in the ZWMP module works for 60 sec. Problems with reach possible.

2. Nie mogę dodać urządzenia 
do wybranej grupy.

Łącznie do wszystkich grup można przypisać maksymalnie 231 urządzeń. Urządzenie nie jest w sieci lub jest poza zasięgiem sieci 
Z-Wave.

2. Device cannot be added to 
selected group.

3. Nie można usunąć urządzenia 
z grupy lub sieci.

Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty na właściwym urządzeniu, w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od 
uruchomienia procedury. Możliwy problem z zasięgiem.

3. Device cannot be removed 
from group or network.

Make sure that programming button is pressed on the appropriate device for no longer than 10 sec. from the start of the 
procedure. Problems with reach possible. 

- Możliwe, że urządzenie przypisane jest do innej sieci. Przeprowadź procedurę USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI. 
- Upewnij się, że przycisk programowania zostaje wciśnięty w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od uruchomienia procedury. 
- Do modułu można przypisać maksymalnie 231 urządzeń.
- Możliwy problem z zasięgiem.

- The device may by assigned to another network. Carry out the procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK.
- Make sure that programming button is pressed for no longer than 10 sec. from the start of the procedure.
- Up to 231 devices can be assigned to the module.
- Problems with reach possible. 

Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz sterować jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie 
można uruchomić z przycisku sterowania manualnego.

5. Problem with reach. Check whether the device you want to control is correctly connected to the source of power. Check whether the device can be 
run using manual control button.  
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MODUŁ PODRZĘDNY SECONDARY MODULE

DODANIE DO GRUPY ADD TO GROUP

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Procedura pozwala dodać moduł ZWMP jako PODRZĘDNY do istniejącej sieci. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu. Aby moduł PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 4).

The procedure allows to add the ZWMP module as SECONDARY to the existing network. PRIMARY controller in this network can be of 
any type. In order to operate devices by means of SECONDARY module, devices must be added to the selected group (page 4).

W ciągu 1,5s trzykrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 1.

Press three times IN/EX button within 1.5 
sec. 

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 1. 

W ciągu 10 sekund uruchom na kontrolerze 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI. Moduł ZWMP - 
strona 6. Kontroler innego typu - patrz jego 
instrukcja.

Within 10 sec. run ADD DEVICE TO 
NETWORK function on PRIMARY 
controller. 
ZWMP module – page 6. Controller of other 
type – see its User Manual.

Procedura pozwala dodać sterowane urządzenia do dowolnych grup:
Grupa 2 - sterowana z czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Grupa 3 - sterowana z czujnika wiatru ZWD, 
Grupa 4 - sterowana z czujnika deszczu ZRD.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

The procedure allows to add controlled devices to any group:
Group 2 – controlled by the ZFD smoke sensor or other sensor, e.g. thermostat.
Group 3 – controlled by the ZWD wind sensor.
Group 4 – controlled by the ZRD rain sensor.
Only those device can be added to the group which have already been added to the Z-Wave network. 

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), do której chcesz przypisać urządzenie.

W ciągu 1,5s wciśnij przycisk In/Ex, a 
następnie przycisk ,,C’’(zamknij) lub 
,,O’’(otwórz), w zależności jak ma 
zachować się urządzenie*1. Następnie, w 
ciągu 10 sekund wciśnij przycisk 
programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 2.

Using SEL button select the group (2, 3 or 4) 
to which the device is to be assigned. 

Within 1.5 sec. press IN/EX button and then 
press “C” button (close) or “O” button 
(open) depending on the action of the 
device*1. Then, within 10 sec. press 
programming button*2.

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 2. 

*1 Uwaga - Nie ma możliwości ustawienia dwóch, przeciwnych sobie akcji, z tego samego wejścia cyfrowego (w tej samej 
grupie). Jeżeli, na przykład, okno zamknie się pod wpływem deszczu, to nie ma możliwości, że po jego ustaniu, okno 
samoczynnie się otworzy.

*1 Note – It is not possible to set two opposite actions using the same digital input (in the same group). If, for example, the 
window closes in the rain, there is no possibility that it will automatically open once the rain is over. 

*1 Note – It is not possible to set two opposite actions using the same digital input (in the same group). If, for example, the 
window closes in the rain, there is no possibility that it will automatically open once the rain is over. 

*2 Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. 
Produkty FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 
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MODUŁ PODRZĘDNY SECONDARY MODULE

DODANIE DO GRUPY ADD TO GROUP

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Procedura pozwala dodać moduł ZWMP jako PODRZĘDNY do istniejącej sieci. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu. Aby moduł PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 4).

The procedure allows to add the ZWMP module as SECONDARY to the existing network. PRIMARY controller in this network can be of 
any type. In order to operate devices by means of SECONDARY module, devices must be added to the selected group (page 4).

W ciągu 1,5s trzykrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 1.

Press three times IN/EX button within 1.5 
sec. 

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 1. 

W ciągu 10 sekund uruchom na kontrolerze 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI. Moduł ZWMP - 
strona 6. Kontroler innego typu - patrz jego 
instrukcja.

Within 10 sec. run ADD DEVICE TO 
NETWORK function on PRIMARY 
controller. 
ZWMP module – page 6. Controller of other 
type – see its User Manual.

Procedura pozwala dodać sterowane urządzenia do dowolnych grup:
Grupa 2 - sterowana z czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Grupa 3 - sterowana z czujnika wiatru ZWD, 
Grupa 4 - sterowana z czujnika deszczu ZRD.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

The procedure allows to add controlled devices to any group:
Group 2 – controlled by the ZFD smoke sensor or other sensor, e.g. thermostat.
Group 3 – controlled by the ZWD wind sensor.
Group 4 – controlled by the ZRD rain sensor.
Only those device can be added to the group which have already been added to the Z-Wave network. 

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), do której chcesz przypisać urządzenie.

W ciągu 1,5s wciśnij przycisk In/Ex, a 
następnie przycisk ,,C’’(zamknij) lub 
,,O’’(otwórz), w zależności jak ma 
zachować się urządzenie*1. Następnie, w 
ciągu 10 sekund wciśnij przycisk 
programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 2.

Using SEL button select the group (2, 3 or 4) 
to which the device is to be assigned. 

Within 1.5 sec. press IN/EX button and then 
press “C” button (close) or “O” button 
(open) depending on the action of the 
device*1. Then, within 10 sec. press 
programming button*2.

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 2. 

*1 Uwaga - Nie ma możliwości ustawienia dwóch, przeciwnych sobie akcji, z tego samego wejścia cyfrowego (w tej samej 
grupie). Jeżeli, na przykład, okno zamknie się pod wpływem deszczu, to nie ma możliwości, że po jego ustaniu, okno 
samoczynnie się otworzy.

*1 Note – It is not possible to set two opposite actions using the same digital input (in the same group). If, for example, the 
window closes in the rain, there is no possibility that it will automatically open once the rain is over. 

*1 Note – It is not possible to set two opposite actions using the same digital input (in the same group). If, for example, the 
window closes in the rain, there is no possibility that it will automatically open once the rain is over. 

*2 Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. 
Produkty FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 
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MODUŁ PODRZĘDNY SECONDARY MODULE

DODANIE DO GRUPY ADD TO GROUP

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Procedura pozwala dodać moduł ZWMP jako PODRZĘDNY do istniejącej sieci. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu. Aby moduł PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 4).

The procedure allows to add the ZWMP module as SECONDARY to the existing network. PRIMARY controller in this network can be of 
any type. In order to operate devices by means of SECONDARY module, devices must be added to the selected group (page 4).

W ciągu 1,5s trzykrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 1.

Press three times IN/EX button within 1.5 
sec. 

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 1. 

W ciągu 10 sekund uruchom na kontrolerze 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI. Moduł ZWMP - 
strona 6. Kontroler innego typu - patrz jego 
instrukcja.

Within 10 sec. run ADD DEVICE TO 
NETWORK function on PRIMARY 
controller. 
ZWMP module – page 6. Controller of other 
type – see its User Manual.

Procedura pozwala dodać sterowane urządzenia do dowolnych grup:
Grupa 2 - sterowana z czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Grupa 3 - sterowana z czujnika wiatru ZWD, 
Grupa 4 - sterowana z czujnika deszczu ZRD.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

The procedure allows to add controlled devices to any group:
Group 2 – controlled by the ZFD smoke sensor or other sensor, e.g. thermostat.
Group 3 – controlled by the ZWD wind sensor.
Group 4 – controlled by the ZRD rain sensor.
Only those device can be added to the group which have already been added to the Z-Wave network. 

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), do której chcesz przypisać urządzenie.

W ciągu 1,5s wciśnij przycisk In/Ex, a 
następnie przycisk ,,C’’(zamknij) lub 
,,O’’(otwórz), w zależności jak ma 
zachować się urządzenie*1. Następnie, w 
ciągu 10 sekund wciśnij przycisk 
programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 2.

Using SEL button select the group (2, 3 or 4) 
to which the device is to be assigned. 

Within 1.5 sec. press IN/EX button and then 
press “C” button (close) or “O” button 
(open) depending on the action of the 
device*1. Then, within 10 sec. press 
programming button*2.

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 2. 

*1 Uwaga - Nie ma możliwości ustawienia dwóch, przeciwnych sobie akcji, z tego samego wejścia cyfrowego (w tej samej 
grupie). Jeżeli, na przykład, okno zamknie się pod wpływem deszczu, to nie ma możliwości, że po jego ustaniu, okno 
samoczynnie się otworzy.

*1 Note – It is not possible to set two opposite actions using the same digital input (in the same group). If, for example, the 
window closes in the rain, there is no possibility that it will automatically open once the rain is over. 

*1 Note – It is not possible to set two opposite actions using the same digital input (in the same group). If, for example, the 
window closes in the rain, there is no possibility that it will automatically open once the rain is over. 

*2 Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. 
Produkty FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 
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MODUŁ PODRZĘDNY SECONDARY MODULE

DODANIE DO GRUPY ADD TO GROUP

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Procedura pozwala dodać moduł ZWMP jako PODRZĘDNY do istniejącej sieci. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu. Aby moduł PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 4).

The procedure allows to add the ZWMP module as SECONDARY to the existing network. PRIMARY controller in this network can be of 
any type. In order to operate devices by means of SECONDARY module, devices must be added to the selected group (page 4).

W ciągu 1,5s trzykrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 1.

Press three times IN/EX button within 1.5 
sec. 

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 1. 

W ciągu 10 sekund uruchom na kontrolerze 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI. Moduł ZWMP - 
strona 6. Kontroler innego typu - patrz jego 
instrukcja.

Within 10 sec. run ADD DEVICE TO 
NETWORK function on PRIMARY 
controller. 
ZWMP module – page 6. Controller of other 
type – see its User Manual.

Procedura pozwala dodać sterowane urządzenia do dowolnych grup:
Grupa 2 - sterowana z czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Grupa 3 - sterowana z czujnika wiatru ZWD, 
Grupa 4 - sterowana z czujnika deszczu ZRD.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

The procedure allows to add controlled devices to any group:
Group 2 – controlled by the ZFD smoke sensor or other sensor, e.g. thermostat.
Group 3 – controlled by the ZWD wind sensor.
Group 4 – controlled by the ZRD rain sensor.
Only those device can be added to the group which have already been added to the Z-Wave network. 

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), do której chcesz przypisać urządzenie.

W ciągu 1,5s wciśnij przycisk In/Ex, a 
następnie przycisk ,,C’’(zamknij) lub 
,,O’’(otwórz), w zależności jak ma 
zachować się urządzenie*1. Następnie, w 
ciągu 10 sekund wciśnij przycisk 
programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 2.

Using SEL button select the group (2, 3 or 4) 
to which the device is to be assigned. 

Within 1.5 sec. press IN/EX button and then 
press “C” button (close) or “O” button 
(open) depending on the action of the 
device*1. Then, within 10 sec. press 
programming button*2.

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 2. 

*1 Uwaga - Nie ma możliwości ustawienia dwóch, przeciwnych sobie akcji, z tego samego wejścia cyfrowego (w tej samej 
grupie). Jeżeli, na przykład, okno zamknie się pod wpływem deszczu, to nie ma możliwości, że po jego ustaniu, okno 
samoczynnie się otworzy.

*1 Note – It is not possible to set two opposite actions using the same digital input (in the same group). If, for example, the 
window closes in the rain, there is no possibility that it will automatically open once the rain is over. 

*1 Note – It is not possible to set two opposite actions using the same digital input (in the same group). If, for example, the 
window closes in the rain, there is no possibility that it will automatically open once the rain is over. 

*2 Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. 
Produkty FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 
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MODUŁ PODRZĘDNY SECONDARY MODULE

DODANIE DO GRUPY ADD TO GROUP

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Procedura pozwala dodać moduł ZWMP jako PODRZĘDNY do istniejącej sieci. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu. Aby moduł PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 4).

The procedure allows to add the ZWMP module as SECONDARY to the existing network. PRIMARY controller in this network can be of 
any type. In order to operate devices by means of SECONDARY module, devices must be added to the selected group (page 4).

W ciągu 1,5s trzykrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 1.

Press three times IN/EX button within 1.5 
sec. 

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 1. 

W ciągu 10 sekund uruchom na kontrolerze 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI. Moduł ZWMP - 
strona 6. Kontroler innego typu - patrz jego 
instrukcja.

Within 10 sec. run ADD DEVICE TO 
NETWORK function on PRIMARY 
controller. 
ZWMP module – page 6. Controller of other 
type – see its User Manual.

Procedura pozwala dodać sterowane urządzenia do dowolnych grup:
Grupa 2 - sterowana z czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Grupa 3 - sterowana z czujnika wiatru ZWD, 
Grupa 4 - sterowana z czujnika deszczu ZRD.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

The procedure allows to add controlled devices to any group:
Group 2 – controlled by the ZFD smoke sensor or other sensor, e.g. thermostat.
Group 3 – controlled by the ZWD wind sensor.
Group 4 – controlled by the ZRD rain sensor.
Only those device can be added to the group which have already been added to the Z-Wave network. 

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), do której chcesz przypisać urządzenie.

W ciągu 1,5s wciśnij przycisk In/Ex, a 
następnie przycisk ,,C’’(zamknij) lub 
,,O’’(otwórz), w zależności jak ma 
zachować się urządzenie*1. Następnie, w 
ciągu 10 sekund wciśnij przycisk 
programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 2.

Using SEL button select the group (2, 3 or 4) 
to which the device is to be assigned. 

Within 1.5 sec. press IN/EX button and then 
press “C” button (close) or “O” button 
(open) depending on the action of the 
device*1. Then, within 10 sec. press 
programming button*2.

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 2. 

*1 Uwaga - Nie ma możliwości ustawienia dwóch, przeciwnych sobie akcji, z tego samego wejścia cyfrowego (w tej samej 
grupie). Jeżeli, na przykład, okno zamknie się pod wpływem deszczu, to nie ma możliwości, że po jego ustaniu, okno 
samoczynnie się otworzy.

*1 Note – It is not possible to set two opposite actions using the same digital input (in the same group). If, for example, the 
window closes in the rain, there is no possibility that it will automatically open once the rain is over. 

*1 Note – It is not possible to set two opposite actions using the same digital input (in the same group). If, for example, the 
window closes in the rain, there is no possibility that it will automatically open once the rain is over. 

*2 Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. 
Produkty FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 
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MODUŁ PODRZĘDNY SECONDARY MODULE

DODANIE DO GRUPY ADD TO GROUP

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Procedura pozwala dodać moduł ZWMP jako PODRZĘDNY do istniejącej sieci. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu. Aby moduł PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 4).

The procedure allows to add the ZWMP module as SECONDARY to the existing network. PRIMARY controller in this network can be of 
any type. In order to operate devices by means of SECONDARY module, devices must be added to the selected group (page 4).

W ciągu 1,5s trzykrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 1.

Press three times IN/EX button within 1.5 
sec. 

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 1. 

W ciągu 10 sekund uruchom na kontrolerze 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI. Moduł ZWMP - 
strona 6. Kontroler innego typu - patrz jego 
instrukcja.

Within 10 sec. run ADD DEVICE TO 
NETWORK function on PRIMARY 
controller. 
ZWMP module – page 6. Controller of other 
type – see its User Manual.

Procedura pozwala dodać sterowane urządzenia do dowolnych grup:
Grupa 2 - sterowana z czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Grupa 3 - sterowana z czujnika wiatru ZWD, 
Grupa 4 - sterowana z czujnika deszczu ZRD.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

The procedure allows to add controlled devices to any group:
Group 2 – controlled by the ZFD smoke sensor or other sensor, e.g. thermostat.
Group 3 – controlled by the ZWD wind sensor.
Group 4 – controlled by the ZRD rain sensor.
Only those device can be added to the group which have already been added to the Z-Wave network. 

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), do której chcesz przypisać urządzenie.

W ciągu 1,5s wciśnij przycisk In/Ex, a 
następnie przycisk ,,C’’(zamknij) lub 
,,O’’(otwórz), w zależności jak ma 
zachować się urządzenie*1. Następnie, w 
ciągu 10 sekund wciśnij przycisk 
programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 2.

Using SEL button select the group (2, 3 or 4) 
to which the device is to be assigned. 

Within 1.5 sec. press IN/EX button and then 
press “C” button (close) or “O” button 
(open) depending on the action of the 
device*1. Then, within 10 sec. press 
programming button*2.

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 2. 

*1 Uwaga - Nie ma możliwości ustawienia dwóch, przeciwnych sobie akcji, z tego samego wejścia cyfrowego (w tej samej 
grupie). Jeżeli, na przykład, okno zamknie się pod wpływem deszczu, to nie ma możliwości, że po jego ustaniu, okno 
samoczynnie się otworzy.

*1 Note – It is not possible to set two opposite actions using the same digital input (in the same group). If, for example, the 
window closes in the rain, there is no possibility that it will automatically open once the rain is over. 

*1 Note – It is not possible to set two opposite actions using the same digital input (in the same group). If, for example, the 
window closes in the rain, there is no possibility that it will automatically open once the rain is over. 

*2 Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. 
Produkty FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 

Arkusz4

Strona 4

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

4

MODUŁ PODRZĘDNY SECONDARY MODULE

DODANIE DO GRUPY ADD TO GROUP

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Procedura pozwala dodać moduł ZWMP jako PODRZĘDNY do istniejącej sieci. Kontroler NADRZĘDNY w tej sieci może być dowolnego 
typu. Aby moduł PODRZĘDNY mógł sterować urządzeniami, należy dodać je do wybranej grupy (strona 4).

The procedure allows to add the ZWMP module as SECONDARY to the existing network. PRIMARY controller in this network can be of 
any type. In order to operate devices by means of SECONDARY module, devices must be added to the selected group (page 4).

W ciągu 1,5s trzykrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 1.

Press three times IN/EX button within 1.5 
sec. 

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 1. 

W ciągu 10 sekund uruchom na kontrolerze 
NADRZĘDNYM funkcję DODANIE 
URZĄDZENIA DO SIECI. Moduł ZWMP - 
strona 6. Kontroler innego typu - patrz jego 
instrukcja.

Within 10 sec. run ADD DEVICE TO 
NETWORK function on PRIMARY 
controller. 
ZWMP module – page 6. Controller of other 
type – see its User Manual.

Procedura pozwala dodać sterowane urządzenia do dowolnych grup:
Grupa 2 - sterowana z czujnika dymu ZFD lub innego czujnika, np. termostatu,
Grupa 3 - sterowana z czujnika wiatru ZWD, 
Grupa 4 - sterowana z czujnika deszczu ZRD.
Do grupy można dodawać jedynie te urządzenia, które zostały już wcześniej dodane do sieci Z-Wave.

The procedure allows to add controlled devices to any group:
Group 2 – controlled by the ZFD smoke sensor or other sensor, e.g. thermostat.
Group 3 – controlled by the ZWD wind sensor.
Group 4 – controlled by the ZRD rain sensor.
Only those device can be added to the group which have already been added to the Z-Wave network. 

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), do której chcesz przypisać urządzenie.

W ciągu 1,5s wciśnij przycisk In/Ex, a 
następnie przycisk ,,C’’(zamknij) lub 
,,O’’(otwórz), w zależności jak ma 
zachować się urządzenie*1. Następnie, w 
ciągu 10 sekund wciśnij przycisk 
programowania*2.

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 2.

Using SEL button select the group (2, 3 or 4) 
to which the device is to be assigned. 

Within 1.5 sec. press IN/EX button and then 
press “C” button (close) or “O” button 
(open) depending on the action of the 
device*1. Then, within 10 sec. press 
programming button*2.

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 2. 

*1 Uwaga - Nie ma możliwości ustawienia dwóch, przeciwnych sobie akcji, z tego samego wejścia cyfrowego (w tej samej 
grupie). Jeżeli, na przykład, okno zamknie się pod wpływem deszczu, to nie ma możliwości, że po jego ustaniu, okno 
samoczynnie się otworzy.

*1 Note – It is not possible to set two opposite actions using the same digital input (in the same group). If, for example, the 
window closes in the rain, there is no possibility that it will automatically open once the rain is over. 

*1 Note – It is not possible to set two opposite actions using the same digital input (in the same group). If, for example, the 
window closes in the rain, there is no possibility that it will automatically open once the rain is over. 

*2 Tryb programowania osiąga się poprzez wciśnięcie przycisku programowania na dodawanym / usuwanym urządzeniu. 
Produkty FAKRO posiadają przyciski programowania oznaczone literą ,,P”.

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 

*2 Programming mode is reached by pressing programming button on the device being added / reset. FAKRO products 
have programming buttons marked with ”P” letter. 
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USUWANIE Z GRUPY REMOVE FROM GROUP

RESETOWANIE MODUŁU RESET MODULE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Funkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-Wave. Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego 
kontrolera, znajdującego się w tej samej sieci.

This function allows to remove devices from the group without removing them from the Z-Wave network. The device can be added again to 
the group of any controller, which is in the same network. 

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), z której chcesz usunąć urządzenie.

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex, a następnie przycisk ,,C’’(zamknij) 
lub ,,O’’(otwórz), w zależności jak 
urządzenie zostało wcześniej 
zaprogramowane. Następnie, w ciągu 10 
sekund wciśnij przycisk programowania

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 3.

Using SEL button select the group (2, 3 or 4) 
from which the device is to be removed. 

Within 1.5 sec. press IN/EX button and then 
press “C” button (close) or “O” button 
(open) depending on how the device has 
been programmed. Then, within 10 sec. 
press programming button.

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 3. 

RESET MODUŁU NADRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji: USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI (strona 6), DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI (strona 6) i DODANIE 
DO GRUPY (strona 4).
RESET MODUŁU PODRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji MODUŁ PODRZĘDNY (strona 4) i DODANIE DO GRUPY (strona 4).

PRIMARY MODULE RESET – all information in the module is removed. Devices can be controlled again only after carrying out the 
procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK (page 6), ADD DEVICE TO NETWORK (page 6) and ADD TO GROUP (page 4). 
SECONDARY MODULE RESET – all information in the module is removed. Devices can be controlled again only after carrying out the 
procedure: SECONDARY MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk In/Ex, a następnie 
przycisk SEL.

Po krótkiej chwili moduł zasygnalizuje pomyślność operacji 
naprzemiennym świeceniem diod. 

Press three times IN/EX button within 1.5 sec., and then press SEL 
button. 

After a short while, the module will signal success of the procedure 
by LED's being alternately on. 
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USUWANIE Z GRUPY REMOVE FROM GROUP

RESETOWANIE MODUŁU RESET MODULE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Funkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-Wave. Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego 
kontrolera, znajdującego się w tej samej sieci.

This function allows to remove devices from the group without removing them from the Z-Wave network. The device can be added again to 
the group of any controller, which is in the same network. 

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), z której chcesz usunąć urządzenie.

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex, a następnie przycisk ,,C’’(zamknij) 
lub ,,O’’(otwórz), w zależności jak 
urządzenie zostało wcześniej 
zaprogramowane. Następnie, w ciągu 10 
sekund wciśnij przycisk programowania

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 3.

Using SEL button select the group (2, 3 or 4) 
from which the device is to be removed. 

Within 1.5 sec. press IN/EX button and then 
press “C” button (close) or “O” button 
(open) depending on how the device has 
been programmed. Then, within 10 sec. 
press programming button.

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 3. 

RESET MODUŁU NADRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji: USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI (strona 6), DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI (strona 6) i DODANIE 
DO GRUPY (strona 4).
RESET MODUŁU PODRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji MODUŁ PODRZĘDNY (strona 4) i DODANIE DO GRUPY (strona 4).

PRIMARY MODULE RESET – all information in the module is removed. Devices can be controlled again only after carrying out the 
procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK (page 6), ADD DEVICE TO NETWORK (page 6) and ADD TO GROUP (page 4). 
SECONDARY MODULE RESET – all information in the module is removed. Devices can be controlled again only after carrying out the 
procedure: SECONDARY MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk In/Ex, a następnie 
przycisk SEL.

Po krótkiej chwili moduł zasygnalizuje pomyślność operacji 
naprzemiennym świeceniem diod. 

Press three times IN/EX button within 1.5 sec., and then press SEL 
button. 

After a short while, the module will signal success of the procedure 
by LED's being alternately on. 
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USUWANIE Z GRUPY REMOVE FROM GROUP

RESETOWANIE MODUŁU RESET MODULE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Funkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-Wave. Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego 
kontrolera, znajdującego się w tej samej sieci.

This function allows to remove devices from the group without removing them from the Z-Wave network. The device can be added again to 
the group of any controller, which is in the same network. 

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), z której chcesz usunąć urządzenie.

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex, a następnie przycisk ,,C’’(zamknij) 
lub ,,O’’(otwórz), w zależności jak 
urządzenie zostało wcześniej 
zaprogramowane. Następnie, w ciągu 10 
sekund wciśnij przycisk programowania

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 3.

Using SEL button select the group (2, 3 or 4) 
from which the device is to be removed. 

Within 1.5 sec. press IN/EX button and then 
press “C” button (close) or “O” button 
(open) depending on how the device has 
been programmed. Then, within 10 sec. 
press programming button.

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 3. 

RESET MODUŁU NADRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji: USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI (strona 6), DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI (strona 6) i DODANIE 
DO GRUPY (strona 4).
RESET MODUŁU PODRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji MODUŁ PODRZĘDNY (strona 4) i DODANIE DO GRUPY (strona 4).

PRIMARY MODULE RESET – all information in the module is removed. Devices can be controlled again only after carrying out the 
procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK (page 6), ADD DEVICE TO NETWORK (page 6) and ADD TO GROUP (page 4). 
SECONDARY MODULE RESET – all information in the module is removed. Devices can be controlled again only after carrying out the 
procedure: SECONDARY MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk In/Ex, a następnie 
przycisk SEL.

Po krótkiej chwili moduł zasygnalizuje pomyślność operacji 
naprzemiennym świeceniem diod. 

Press three times IN/EX button within 1.5 sec., and then press SEL 
button. 

After a short while, the module will signal success of the procedure 
by LED's being alternately on. 

Arkusz5

Strona 5

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI ANGIELSKI

5

USUWANIE Z GRUPY REMOVE FROM GROUP

RESETOWANIE MODUŁU RESET MODULE

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

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

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

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

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 8A1

Funkcja pozwala usunąć urządzenie z grupy, bez usuwania z sieci Z-Wave. Urządzenie można ponownie dodać do grupy dowolnego 
kontrolera, znajdującego się w tej samej sieci.

This function allows to remove devices from the group without removing them from the Z-Wave network. The device can be added again to 
the group of any controller, which is in the same network. 

Przyciskiem SEL, wybierz grupę (2 lub 3 lub 
4), z której chcesz usunąć urządzenie.

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk 
In/Ex, a następnie przycisk ,,C’’(zamknij) 
lub ,,O’’(otwórz), w zależności jak 
urządzenie zostało wcześniej 
zaprogramowane. Następnie, w ciągu 10 
sekund wciśnij przycisk programowania

Wynik programowania. W przypadku błędu 
ponów procedurę lub patrz strona 7, punkt 3.

Using SEL button select the group (2, 3 or 4) 
from which the device is to be removed. 

Within 1.5 sec. press IN/EX button and then 
press “C” button (close) or “O” button 
(open) depending on how the device has 
been programmed. Then, within 10 sec. 
press programming button.

Programming result. In case of error, repeat 
the procedure or see page 7, section 3. 

RESET MODUŁU NADRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji: USUWANIE URZĄDZENIA Z SIECI (strona 6), DODANIE URZĄDZENIA DO SIECI (strona 6) i DODANIE 
DO GRUPY (strona 4).
RESET MODUŁU PODRZĘDNEGO - usuwa wszystkie informacje w module. Ponowne sterowanie urządzeniami jest możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu operacji MODUŁ PODRZĘDNY (strona 4) i DODANIE DO GRUPY (strona 4).

PRIMARY MODULE RESET – all information in the module is removed. Devices can be controlled again only after carrying out the 
procedure: REMOVE DEVICE FROM NETWORK (page 6), ADD DEVICE TO NETWORK (page 6) and ADD TO GROUP (page 4). 
SECONDARY MODULE RESET – all information in the module is removed. Devices can be controlled again only after carrying out the 
procedure: SECONDARY MODULE (page 4) and ADD TO GROUP (page 4).

W ciągu 1,5s dwukrotnie wciśnij przycisk In/Ex, a następnie 
przycisk SEL.

Po krótkiej chwili moduł zasygnalizuje pomyślność operacji 
naprzemiennym świeceniem diod. 

Press three times IN/EX button within 1.5 sec., and then press SEL 
button. 

After a short while, the module will signal success of the procedure 
by LED's being alternately on. 


