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Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Dioda
czerwona
(Wysy∏anie)

Przycisk
W DÓ¸
( )
Przycisk
DO GÓRY
( )

^

Prze∏àcznik stopniowy
(WartoÊç graniczna)

Informacje ogólne

Lumero-868 przeznaczony jest wy∏àcznie do sterowania rolet,
markiz i ˝aluzji.
Wspó∏praca z innymi urzàdzeniami wymaga konsultacji ze
specjalistà.
• Urzàdzeƒ nadawczych nie nale˝y stosowaç w zakresach z
podwy˝szonym wspó∏czynnikiem zak∏óceƒ (np. szpitale,
lotniska . . .).
• Zdalnego sterowania mo˝na u˝ywaç wy∏àcznie w odniesieniu do
urzàdzeƒ, które w razie usterki nadajnika bàdê odbiornika nie
stanowià zagro˝enia dla osób, zwierzàt i mienia albo
zastosowano dodatkowe urzàdzenia bezpieczeƒstwa.
• U˝ytkownik nie jest chroniony przed zak∏óceniami wywo∏anymi
przez inne nadajniki lub urzàdzenia koƒcowe (w tym równie˝
np. przez inne urzàdzenia radiowe) pracujàce prawid∏owo w
tym samym zakresie cz´stotliwoÊci.
• Odbiornik radiowy nale˝y pod∏àczaç wy∏àcznie do urzàdzeƒ
dopuszczonych przez producenta.

Zasada dzia∏ania urzàdzenia
W okreÊlonych odst´pach czasu nast´puje pomiar nat´˝enia
Êwiat∏a i porównanie zmierzonych wyników z zadanymi wartoÊciami.
JasnoÊç powy˝ej ustawionej wartoÊci ➩ Markiza, roleta lub ˝aluzja
(czas opóênienia ok. 5 min.)
wysuwa / opuszcza si´.
JasnoÊç poni˝ej ustawionej wartoÊci ➩ Markiza, roleta lub ˝aluzja
(czas opóênienia ok. 15 min.)
wsuwa / podnosi si´.
Za pomocà suwaka nadajnika mo˝na od∏àczaç / za∏àczaç
Lumero-868.
U˝ycie suwaka nie ma wp∏ywu na dzia∏anie przycisków ruchu.

Dzia∏anie w trybie „Hand“ (nadajnik)

Lumero-868 to bezprzewodowy czujnik nas∏onecznienia
przeznaczony do wspó∏pracy z systemami zacieniania (roletami,
markizami, ˝aluzjami).

Wszystkie przyciski (Lumero-868 i nadajnika) sà aktywne.
– Ochrona przed nas∏onecznieniem nieaktywna.

Wbudowane ogniwa s∏oneczne umo˝liwiajà w pe∏ni niezale˝ne
dzia∏anie urzàdzenia.
Komunikacja mi´dzy Lumero-868 a odbiornikiem odbywa si´
drogà radiowà (cz´stotliwoÊç 868 MHz).

Dzia∏anie w trybie „Auto“ (nadajnik)

Wa˝ne! Lumero-868 wspó∏pracuje wy∏àcznie z odbiornikami
radiowymi systemu elero typu ProLine-868.

Tryb pó∏automatyczny

Urzàdzenie mo˝na obs∏ugiwaç r´cznie za pomocà specjalnego
nadajnika, którego jednak nie obejmuje dostawa.
Zalecenie: Aby wy∏àczyç funkcj´ „s∏oƒce”, prosz´ pos∏u˝yç si´
nadajnikiem r´cznym LumeroTel lub VarioTel Plus.

Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa
Wazne wskazówki dotyczace bezpieczenstwa!
Prosimy stosowac sie do nastepujacych instrukcji.
Uwaga!

• U˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci zamiennych
elero.
• Uwa˝aç, by w zasi´gu poruszajàcych si´ urzàdzeƒ
nie przebywa∏y ˝adne osoby.
• Trzymaç dzieci z dala od urzàdzeƒ sterujàcych.
• Przestrzegaç lokalnych przepisów.
• W razie korzystania z kilku uk∏adów sterujàcych,
ca∏y zakres poruszania si´ urzàdzenia musi byç
widoczny.
• Urzàdzenie sk∏ada si´ z wielu drobnych
elementów, które mogà zostaç po∏kni´te przez
dzieci.

Wszystkie przyciski (Lumero-868 i nadajnika) sà aktywne.
– Ochrona przed nas∏onecznieniem aktywna.

Urzàdzenie pracuje w trybie AUTO.
Wystarczy nacisnàç dowolny przycisk na nadajniku, aby odbiornik
prze∏czy∏ si´ do trybu pó∏automatycznego.

Opuszczanie trybu pó∏automatycznego:
– W razie przekroczenia lub nieosiàgni´cia wartoÊci granicznej
urzàdzenie samoczynnie prze∏czy si´ do trybu AUTO.
Urzàdzenie wsuwa / wysuwa si´.
ub
– Ustawiç suwak w pozycji HAND, a po chwili na AUTO.
Urzàdzenie wsuwa si´.

Dane techniczne
Zasilanie
Zakres temperatury
Kàt widzenia
Klasa ochronna
Cz´stotliwoÊç radiowa
Stan czuwania

s∏oneczne
–25 °C do +60 °C
150°
IP 54
868,3 MHz
ok. 1 godz.

Warunek:
Zainstalowano odbiornik z oprogramowaniem radiowym w wersji
minimum 1.9.

Uruchamianie

¸adowanie Lumero-868

Tryb u˝ycia zas∏ony okiennej

Lumero-868 dostarczany jest w stanie roz∏adowanym.

Aby równie˝ wieczorem trzymaç zas∏on´ zamkni´tà, nale˝y
zamknàç jà r´cznie przy u˝yciu nadajnika r´cznego lub zegara.
Aktualne zmiany wartoÊci zmierzonych nat´˝enia Êwiat∏a z 1 na
0 (póênym wieczorem) lub z 0 na 1 (wczesnym rankiem) nie
zostajà uwzgl´dnione.
Zas∏ona pozostaje zamkni´ta ca∏à noc.
Nast´pnego dnia polecenia w∏àczenia, takie jak pozycja cofania
(˝aluzja) lub pozycja wietrzenia (roleta), sà wykonywane
automatycznie.

1. Lumero-868 nale˝y przed za∏àczeniem umieÊciç na minimum
30 min. pod zapalonà lampà lub nacisnàç i przynajmniej 3 min.
przytrzymaç przycisk Góra
.
Wskazówka: Przyciski ruchu sà dwustopniowe.
Pierwszy stopieƒ uruchamia przep∏yw energii z
wbudowanej baterii do akumulatora.
Drugi stopieƒ rozpoczyna realizacj´ wydanego
polecenia ruchu.

Tryb u˝ycia rolety
Wspomaganie funkcji czu∏oÊci zmierzchowej jest
zale˝ne od wersji oprogramowania odbiornika.

Programowanie Lumero-868
Warunek:

Wskazówka!

Ustalono kraƒcowe po∏o˝enia markizy, rolety lub ˝aluzji,
zaprogramowano nadajnik i na∏adowano Lumero-868 (dioda
pali si´ lub miga po naciÊni´ciu przycisku).

Uruchamianie trybu programowania

1.

Min. 3 Sek.
elero

Tkanina
przez 2 min.
porusza si´ w
gór´ i w dó∏.

Zaprogramowany nadajnik

2.

Zaraz po
rozpocz´ciu
podnoszenia
nacisnàç przycisk
Lumero-868.

STOP

Je˝eli roleta jest r´cznie, przy u˝yciu zegara lub poprzez funkcj´
„zmrok” przesuwana do dolnego po∏o˝enia kraƒcowego, funkcja
„Êwiat∏o” (przesuwanie wed∏ug ustawionych wartoÊci Êwiat∏a)
zostaje wy∏àczona.
Aktualne zmiany wartoÊci zmierzonych nat´˝enia Êwiat∏a z 1 na 0
(póênym wieczorem) lub z 0 na 1 (wczesnym rankiem) nie
zostajà uwzgl´dnione.
Mo˝na ponownie w∏àczyç funkcj´ „Êwiat∏o” na ró˝ne sposoby:
– w wyniku r´cznego polecenia podnoszenie (przycisk na
Lumero-868) zas∏ona przesuwa si´ do górnego po∏o˝enia
kraƒcowego.
– w wyniku automatycznego polecenia zegara zas∏ona przesuwa
si´ do górnego po∏o˝enia kraƒcowego.
– poprzez przestawienie prze∏àcznika przesuwnego z trybu
AUTOMATYCZNEGO na tryb R¢CZNY i ponownie na tryb
AUTOMATYCZNY.

Zmiana trybu

^
Przycisk opuszczania
(
)

3.

Zaraz po
rozpocz´ciu
opuszczania
nacisnàç przycisk
Lumero-868.

Przycisk podnoszenia
(
)

^

STOP

Ustawianie trybu (markiza, zas∏ona okienna, roleta)
Lumero-868 mo˝na u˝ywaç w trzech ró˝nych trybach.
Tryby mo˝na prze∏àczaç jeden po drugim.
Dzi´ki miganiu czerwonej diody Êwiecàcej mo˝na upewniç si´,
w którym trybie znajduje si´ Lumero-868.
Przy dostawie nap´d jest ustawiony na tryb obs∏ugi markizy.
W przypadku wersji OEM mo˝na ustawiç równie˝ inny tryb.

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

Prze∏àcznik stopniowy
(WartoÊç progowa)
Wewnàtrz urzàdzenia Lumero-868 znajduje si´ prze∏àcznik
stopniowy.
1. Ustawiç prze∏àcznik stopniowy na 0 przy u˝yciu ma∏ego
Êrubokr´tu.
2. Trzymaç wciÊni´ty przycisk podnoszenia i opuszczania przez co
najmniej 3 sekundy.
Dzi´ki miganiu czerwonej diody Êwiecàcej mo˝na upewniç si´,
w którym trybie znajduje si´ Lumero-868:
Tryb eksploatacji jest wskazywany przez sygna∏ migowy.
Czerwona dioda Êwiecàca miga 1x W Tryb u˝ycia markizy
Czerwona dioda Êwiecàca miga 2x W Tryb u˝ycia zas∏ony okiennej
Czerwona dioda Êwiecàca miga 3x W Tryb u˝ycia rolety
Ustawiony tryb jest wskazywany podczas ka˝dej transmisji
radiowej przez miganie czerwonej diody Êwiecàcej (cz´stotliwoÊç
migania diody Êwiecàcej 1x na minut´).
Ponownie przestawiç prze∏àcznik stopniowy z 0 na jednà z
wybranych przez siebie wartoÊci.

Uruchamianie

Ustawianie wartoÊci granicznych

Montaz

Wewnàtrz Lumero-868 znajduje si´ stopniowy prze∏àcznik
nas∏onecznienia. Prze∏àcznik posiada kilka stopni, które mo˝na
zmieniaç za pomocà Êrubokr´ta.

Przed rozpocz´ciem monta˝u warto sprawdziç, czy w
wybranym miejscu Lumero-868 i odbiornik majà wystarczajàcà
∏àcznoÊç radiowà.

Nas∏onecznienie
Stopieƒ 0
➯ Êwiat∏o od∏àczone
Stopieƒ 1
➯ urzàdzenie wysuwa si´ przy niewielkiej
iloÊci Êwiat∏a
Stopieƒ 2 do E ➯ stopnie poÊrednie
Stopieƒ 7
➯ ustawienie fabryczne
Stopieƒ F
➯ urzàdzenie wysuwa si´ przy pe∏nym
nas∏onecznieniu

Wskazówka: Lumero-868 nie mo˝na montowaç pod wyst´pami
w murze.

Powierzchnia
n
robocza

➯ Âwiat∏o jest wi´ksze (jaÊniejsze) od
ustawionej wartoÊci granicznej.
➯ Âwiat∏o jest mniejsze (ciemniejsze)
od ustawionej wartoÊci granicznej.

118,5

4,5

4,5

Dioda pali si´

42

149,7

Dioda miga

Monta˝ pionowy

14,5

Sprawdzanie ustawionej wartoÊci granicznej
NaciÊni´cie przycisku AUF (Góra) lub AB (Dó∏):

Do zamocowania Lumero-868 u˝yç do∏àczonych Êrub.

Sprawdzanie funkcji ochrony przed S∏oƒcem
(tryb testowy)

14,5

Warunek: Zas∏ona jest wsuni´ta/podniesiona.

Ryzyko obra˝eƒ przy wysuwaniu markizy lub
opuszczaniu rolety/˝aluzji.
Uwaga!

Tryb testowy trwa 5 min. i nie mo˝na go skróciç.
W czasie jego trwania nale˝y zachowaç bezpieczny
odst´p od urzàdzenia.

2. Skierowaç Êwiat∏o latarki na czujnik Êwiat∏a.
Przekroczono ustawionà wartoÊç nas∏onecznienia W zas∏ona
bezzw∏ocznie wysuwa/opuszcza si´.
Nie osiàgni´to ustawionej wartoÊci nas∏onecznienia W zas∏ona
bezzw∏ocznie wsuwa/podnosi si´.
Test mo˝na powtarzaç dowolnà liczb´ razy w ciàgu 5 min.
W „normalnym” trybie eksploatacji diody Êwiecàce migajà co 5
sekund i pozkazujà w ten sposób osi´gni´cie/przekroczenie wartoÊci progowych.

Kasowanie zaprogramowanego Lumo-868
Nacisnàç równoczeÊnie przyciski
i ^.
Dioda gaÊnie. Odczekaç, a˝ dioda po ok. 3 sek. ponownie si´
zapali.
Lumero-868 zosta∏ skasowany.

Monta˝ poziomy

Powierzchnia
n
robocza

28

1. Wciskaç przez co najmniej 3 sekundy przycisk podnoszenia
(symbol wiatru) do momentu, a˝ czerwona dioda Êwiecàca
zacznie migaç.
Tryb testowy pozostaje aktywny przez 5 minut, ale dioda
Êwiecàca gaÊnie

1,7
28

1,7

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

149,7

Ustuwanie b∏´dów

Konserwacja

B∏àd

Lumero-868 nie wymaga konserwacji poza okresowym
przemyciem os∏ony.
Brudna os∏ona nie wpuszcza prawid∏owo Êwiat∏a, skracajàc czas
dzia∏ania.

Przyczyna

• Mimo
• Ustawiono z∏à
nas∏onecznienia
wartoÊç granicznà
markiza nie
• Wybrano tryb r´czny
wysuwa si´
(Hand)

Usuwanie b∏´du

• Ustawiç prawid∏owà
wartoÊç
• Wybraç tryb
automatyczny (Auto)

• Z∏e po∏àczenie radiowe • Zmieniç miejsce monta˝u
Lumero-868
• Brudny czujnik Êwiat∏a

• Umyç czujnik

• WartoÊç graniczna
nas∏onecznienia
(Stopieƒ 0)

• Ustawiç odpowiedni
stopieƒ

[

Szablon do wiercenia
Skala 1 : 1

149,7

42

14,5
4,5

4,5
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