
Aero-868/Aero-868 Plus Návod k obsluze

28 440.0002/28 480.0001

Varování!

DuleÏité bezpecnostní pokyny!

Postupujte podle následujících pokynu.

•  PouÏívejte pouze neupravované originální díly
elero.

•  Zajistete, aby osoby nevstupovaly do oblasti,
kde se zarízení pohybuje.

•  Zabrante prístupu detí k ovládacím prvkum.
•  DodrÏujte predpisy, které jsou platné specielne

ve va‰í zemi.
•  Pokud se zarízení ovládá jedním nebo více

ovladaci, musí b˘t oblast, v níÏ se zarízení
pohybuje, behem provozu v dohledu.

•  Zarízení obsahuje malé soucástky, u nichÏ
muÏe dojít k poÏití.

•  Rádiová zafiízení vysílající na stejné frekvenci
mohou zpÛsobovat ru‰ení pfiíjmu.

•  Mûjte na zfieteli, Ïe dosah rádiového signálu je
omezen legislativou a stavebními opatfieními.

Základní informace

Zarízení Aero-868 slouÏí k bezdrátovému ovládání mark˘z podle
slunce a vetru.
Integrované solární clánky umoÏnují automatickou funkci zarízení.
Pomocí vysílaãky (frekvence 868,3 MHz) jsou pfiená‰eny signály
mezi Aero-868 a pfiijímaãem.

DuleÏité upozornení!

Aero-868/Aero-868 Plus pracuje pouze v kombinaci s rádiov˘mi
pfiijímaãi rádiového systému elero ProLine-868.

Rucní ovládání se provádí pomocí rucního vysílace nebo vysílace
na zdi.
Tento není obsaÏen v rozsahu dodávky.

Zvlá‰tnosti Aero-868 Plus

Aero-868 Plus je vybaven doplÀkov˘m zásobníkem energie a
doplÀkovou solární buÀkou.
Aero-868 Plus se hodí pro mark˘zy a Ïaluzie.

Doporuãení: Pro deaktivaci sluneãní funkce pouÏijte prosím
LumeroTel nebo VarioTel Plus ruãní vysílaã v
kombinaci s Aero-868/Aero-868 Plus.

Bezpecnostní pokyny

Funkce zarízení

V intervalech se merí intenzita svetla a rychlost vetru a namerené
hodnoty jsou porovnávány s poÏadovan˘mi hodnotami.

Svûtlost nad nastavenou hodnotou ➩ Mark˘za se  zasune
(Doba prodlení asi 5 min.) po dobû zpoÏdûní

(Ïlutá LED bliká).

Svûtlost pod nastavenou hodnotou ➩ Mark˘za vysune po
(Doba prodlení asi 15 min.) dobû zpoÏdûní

nebo zÛstává
vysunuta.

Hodnota vetru je vy‰‰í neÏ nastavená hodnota ➩ Mark˘za se  zasune
nebo zÛstane
zasunuta a je
blokována na cca
15 min  (ãervená
LED bliká).

Pomocí spínace pro posuv na nastaveném rucním vysílaci muÏete u
zarízení Aero-868/Aero-868 Plus zapnout nebo vypnout funkci
reakce na  svetlo. Funkce reakce na vítr je aktivní ve v‰ech polohách
spínace.

Funkce tlacítek pro pojezd není spínacem pro posuv ovlivnena.
Tlacítka jsou v‰ak pri vetrném alarmu po dobu 15 min.deaktivována.
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Function

PouÏití podle urcení úcelu

Aero-868 se smí pouÏívat pouze pro ovládání mark˘z.

V˘robek Aero-868 není vhodn˘ k pouÏití jako protipohledová
ochrana, je vhodn˘ pouze k zastínûní.
Upozornení: Na krytu mÛÏe docházet k tvorbû kondenzátu.

Aero-868 Plus se smí pouÏívat pouze pro ovládání rolet, mark˘z
a Ïaluzií.

Pripojení jin˘ch zarízení musí b˘t provedeno po porade s
odborn˘m prodejcem.

• Mejte prosím na pameti, Ïe radiová zarízení nesmí b˘t
provozována v prostredí se zv˘‰en˘m ru‰iv˘m faktorem 
(napr. nemocnice, leti‰te . . .).

• Dálkové ovládání se smí pouÏívat pouze u prístroju a zarízení, u
nichÏ závada na funkci rucního vysílace nebo prijímace
nepredstavuje nebezpecí pro osoby, zvírata nebo veci nebo je
toto riziko odstraneno pomocí jin˘ch bezpecnostních zarízení.

• Provozovatel není nijak chránen pred ru‰ením jin˘mi radiov˘mi
zarízeními a koncov˘mi zarízeními (napr.prostrednictvím
radiové stanice), které jsou rádne provozovány ve stejném
frekvencním rozsahu.

• Radiov˘ prijímac zapojujte pouze k prístrojum a zarízením,
která jsou schváleny v˘robcem.

Ïlutá LED
(Svûtelná
hodnota)

ãervená LED
(Vûtrn˘ symbol)

zelená LED
(Vysílání)

Tlaãítko
ZATÁHNOUT
(Sluneãní
symbol)

Tlaãítko
VYTÁHNOUT
(Vûtrn˘ symbol)

Poloha Function

Upozornení: Zarízení se montuje ve vodorovné
poloze.
Sveteln˘ cidlem smerem nahoru.
Mericem vetru smerem dolu.
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Funkce v poloze spínace “Auto” (Rucní vysílac)

Tlacítka VYTÁHNOUT-STOP-ZATÁHNOUT na rucním vysílaci a
tlacítko VYTÁHNOUT/ZATÁHNOUT na Aero-868 jsou aktivní.
– Sledování vetru je aktivní.
– Ochrana pred sluncem je aktivována.

Nabíjení Aero-868/Aero-868 Plus

Aero-868/Aeri-868 Plus se dodává v nenabitém stavu.
1. PoloÏte Aero-868/Aero-868 Plus pfied uvedením do provozu

minimálnû 
30 min. pod lampu nebo aktivujte tlaãítko jízdy minimálnû 
1 minutu.

Upozornení: Tlacítka pojezdu jsou dvoustupnová.
Pri prvním stupni se prená‰í energie z integrovaného clánku do
akumulátoru.
Pri druhém stupni se provádí príkaz k pojezdu.

Zauãení Aero-868/Aero-868 Plus 

Predpoklad: Koncové polohy mark˘zy jsou nastaveny, 
vysílaã je zauãen.

Spu‰tení reÏimu nastavení 

1. Záves se

posouvá 2 min.

nahoru a dolu.

Min. 3 s.

elero

2.

3.

STOP

STOP

OkamÏite po
zahájení
vytahování
stisknete tlacítko
VYTÁHNOUT
(symbol vetrného
pytle).

OkamÏite po
zahájení
spou‰tení
stisknete tlacítko
ZATÁHNOUT
(symbol slunce).

Nastaven˘ vysílac.
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Funkce v poloze spínace “Rucní” (Rucní vysílac)

Tlacítka VYTÁHNOUT-STOP-ZATÁHNOUT na rucním vysílaci a
tlacítko VYTÁHNOUT/ZATÁHNOUT na Aero-868 jsou aktivní.
– Sledování vetru je aktivní.
– Ochrana pred sluncem je deaktivovaná.

Poloautomatika

Vá‰ Aero-868/Aero-868 Plus je v reÏimu AUTO.
Jakmile stisknete jedno tlaãítko na va‰em nastaveném pfiíruãním
vysílaãi, zapne se pfiijímaã do poloautomatického reÏimu.

Vyjít z poloautomatického reÏimu:

– JestliÏe se pfiekroãí nebo nedosáhne prahová hodnota, zafiízení
se samostatnû uvede do reÏimu  AUTO. 
Zafiízení sjede/vyjede.
nebo

– Nastavte posunovací spínaã va‰eho vysílaãe krátce na reÏim
HAND (ruãní) a potom na reÏim AUTO.
Zafiízení sjede.

Nastavení reÏimu (mark˘za, zástûna, roleta)

Typ Aero-868/Aero-868 Plus umoÏÀuje nastavení tfií rÛzn˘ch
reÏimÛ.
ReÏimy mÛÏete postupnû pfiepínat.

Díky blikající zelené diodû LED zjistíte, v jakém reÏimu 
Aero-868/Aero-868 Plus právû pracuje.

Po dodání pfiístroje je nastaven reÏim mark˘za.

V pfiípadû verzí OEM mÛÏete nastavit i jin˘ reÏim.

ReÏim Mark˘za

Pokud aktuální hodnota sluneãního záfiení klesne z hodnoty 1 
na hodnotu 0 (pozdû veãer) nebo pokud se aktuální hodnota
svûtla zmûní z 0 na 1 (brzy ráno), bude mark˘za automaticky
vytaÏena.).

ReÏim Zástûna (pouze pro Aero-868 Plus)

Pokud chcete nechat závûs zataÏen˘ i veãer, zatáhnûte jej ruãnû
ovladaãem nebo pomocí spínacích hodin.

Zmûny svûteln˘ch pomûrÛ z hodnoty 1 na hodnotu 0 (pozdû
veãer) nebo z hodnoty 0 na hodnotu 1 (brzy ráno) zÛstanou bez
odezvy.

Závûs zÛstane celou noc zataÏen˘.

Pfií‰tí den budou spínací cykly, jako je poloha pro zmûnu smûru
(Ïaluzie) nebo poloha pro vûtrání (roleta), provedeny automaticky.

ReÏim Roleta (pouze pro Aero-868 Plus)

Pokud roletu pfiesunete ruãnû, pomocí spínacích hodin nebo
funkce pfii stmívání do spodní krajní polohy, dojde k vypnutí
funkce Svûtlo (pohyb podle nastaven˘ch hodnot svûteln˘ch
pomûrÛ).
Zmûny svûteln˘ch pomûrÛ z hodnoty 1 na hodnotu 0 (pozdû
veãer) nebo z hodnoty 0 na hodnotu 1 (brzy ráno) zÛstanou bez
odezvy.

Funkci Svûtlo mÛÏete znovu aktivovat rÛzn˘mi zpÛsoby:

– Po ruãním zadání povelu VYTÁHNOUT (tlaãítko na zafiízení
Aero-868/Aero-868 Plus) se závûs vysune do horní mezní
polohy.

– Na základû automatického pfiíkazu ze spínacích hodin se závûs
vysune aÏ do horní mezní polohy.

– Pfiepnutím posuvného pfiepínaãe z reÏimu AUTO do reÏimu
RUâNù a opût do reÏimu AUTO.

Pfiepínání reÏimÛ

Na spodní stranû pfiístroje Aero-868/Aero-868 Plus naleznete
pfiepínaã stupÀÛ. 

1. Pfiepnûte pfiepínaã mal˘m ‰roubovákem na pfiíslu‰nou funkci.
2. Stisknûte tlaãítko VYTÁHNOUT a ZATÁHNOUT a podrÏte je 

3 vtefiiny stisknuté.
Díky blikající zelené diodû LED zjistíte, v jakém reÏimu 
Aero-868/Aero-868 Plus právû pracuje:
Provozní reÏim je indikován blikáním.

Zelená LED bliká 1x W Markisenmodus 
Zelená LED bliká 2x W Sichtschutzmodus
Zelená LED bliká 3x W Rollladenmodus

Nastaven˘ reÏim je pfii kaÏdém pfienosu signálu indikován
blikáním zelené LED (LED bliká 1x za minutu).
Pfiepnûte pfiepínaã stupÀÛ z reÏimu Function na jinou vámi
vybranou hodnotu.

Pokyn !

Podpora funkce Stmívání závisí na verzi softwaru
pfiijímaãe.
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MoÏnosti upevnûní 

a
Prípravek pro
uchycení na zed
otocen o 90°

Prípravek pro
uchycení na zed
otocen o 180°

Upevnûní stoÏáru a rohÛ 
(Aero, Aero-868/Aero-868 Plus)
ZvláÏtní prísluÏenství
(ZboÏí c.24 269.0201)

Vypnutí zauãeného Aero-868/Aero-868 Plus

Aero-868/Aero-868 Plus je vymazáno z pfiijímaãe.

1. Stisknûte
souãasnû
tlaãítko
VYTÁHNOUT
a
ZATÁHNOUT.
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Zelená LED
(vysílání)
krátce
zhasne.

Min. 3 s.

Kontrola funkce slunecní ochrany (zku‰ební reÏim)

Predpoklad: Závûs je zasunut. 
Ve zku‰ebním reÏimu se doby prodlení zkracují. V tomto reÏimu
muÏete zkou‰et zaji‰tení va‰eho zarízení pri prekrocení-/
nedosaÏení nastaven˘ch hodnot jasu.

1. Stlacujte tlacítko VYTÁHNOUT minimálne 3 s (symbol vetru)
aÏ zacne blikat zelená kontrolka LED.
Zku‰ební reÏim zustává 5 min. aktivní, kontrolka LED v‰ak
zhasne.

2. Osvûtlete svûteln˘ senzor kapesní svítilnou. 
Nastavená hodnota jasu je prekrocena W záves okamÏite
vyjíÏdí/sjíÏdí dolu.
Hodnota jasu dosáhla/prekrocila nastavenou prahovou  hodnotu
W bliká Ïlutá kontrolka LED.
Nedo‰lo k dosaÏení nastavené plánované hodnoty jasu W
záves po 15 sek. zajíÏdí/vyjíÏdí.

Postup muÏete po dobu 5 min libovolne casto opakovat.
V „normálním“ provozu blikají LED vÏdy po 5 sek. a tím indikují
dosaÏení/ pfiekroãení minimálních hodnot.

Varování!

Nebezpeãí poranûní pfii vyjíÏdûní mark˘zy nebo
spou‰tûní Ïaluzií

Zku‰ební reÏim je aktivní po dobu 5 min. Tato doba
se nedá zkrátit.
Nepohybujte se proto v této dobe v oblasti pojezdu
zarízení.

Kontrola funkce ochrany proti vetru (zku‰ební reÏim)

Predpoklad: Závûs je zasunut. 
Ve zku‰ebním reÏimu se doby prodlení zkracují. Takto muÏete
zkou‰et pojíÏdení va‰eho zarízení pri nedosaÏení/prekrocení
nastaven˘ch hodnot vetru.
Plánovaná hodnota vetru se behem zku‰ební fáze automaticky
nastaví na nejniÏ‰í hodnotu a po uplynutí zku‰ební fáze (5 min.)
se zase nastaví zpátky.

1. Stlacujte tlacítko VYTÁHNOUT minimálne 3 s (symbol vetru)
aÏ zacne blikat zelená kontrolka LED.
Zku‰ební reÏim zustává 5 min. aktivní, kontrolka LED v‰ak
zhasne.

2 Vyjedte záves rucním ovladacem do strední polohy.
3. Otocte kolecko vetru.

Záves okamÏite zajede/vyjede. 
Nastavená hodnota vetru je prekrocena/není dosaÏena W bliká
cervená LED.
Postup muÏete po dobu 5 min libovolne casto opakovat.

Upozornení: V „normálním“ provozu blikají LED vÏdy po 5 sek. 
a tím indikují dosaÏení/ pfiekroãení minimálních
hodnot.

Varování!

Nebezpeãí poranûní pfii vyjíÏdûní mark˘zy nebo
spou‰tûní Ïaluzií

Zku‰ební reÏim je aktivní po dobu 5 min. Tato doba
se nedá zkrátit.
Nepohybujte se proto v této dobe v oblasti pojezdu
zarízení.

Varování!

Nebezpeãí poranûní pfii vyjíÏdûní mark˘zy nebo
spou‰tûní Ïaluzií

Zku‰ební reÏim je aktivní po dobu 5 min. Tato doba
se nedá zkrátit.
Nepohybujte se proto v této dobe v oblasti pojezdu
zarízení.
Navíjecí nebo napínací vrátek na fasádách mÛÏe
vést ke zniãení zafiízení.
Aero-868/Aero-868 Plus toto nemÛÏe rozpoznat.
Na toto upozornûní dbejte pfii volbé své montáÏní
pozice.

Upozornení: Pfied provedením montáÏe na vybraném místû
zkontrolujte, zda správnû funguje zafiízení 
Aero-868/Aero-868 Plus a pfiijímaã. Aero-868/
Aero-868 Plus nesmíte montovat pod v˘ãnûlky.

Nástûnn  ̆drÏák

Zafiízení Aero-868/Aero-868 Plus mÛÏete upevnit pomocí kyvného
nástûnného drÏáku k horní stranû stfiechy nebo k fasádû.
Prípravkem pro uchycení na zed je moÏno pri upevnení otácet z 
–5 ° aÏ do 180 °. Po nastavení polohy je moÏno provést
zablokování proti prestavení (viz ‰roub a).

Nastavení prahové hodnoty

Na spodní strane Aero-868 jsou k dispozici stupnov˘ spínac pro vítr
a slunce. Spínaãe mají více stupÀÛ, které mohou b˘t  pfiestaveny
mal˘m ‰roubovákem.

OFF W Funkce podle svetla je  deaktivovaná
Stupen 1 W Vysunout pri malém mnoÏství svetla

Slunci Stupen 2 aÏ 14 W Mezistupen
Stupen 8 W Nastavení od v˘robce

Stupen 15 W Vysunout pri plném slunci

Function W Pfiepínání reÏimÛ
Stupen 1 W Zasunout pri malém vetru

Vítr Stupen 2 aÏ 10 W Mezistupen
Stupen 4 W Nastavení od v˘robce

Stupen 11 W Zasunout pri silném vetru



Závada Prícina Odstranení

• Mark˘za pri  • Vetrn˘ alarm • Pockejte na  
rucním reÏimu odblokování kvuli
automaticky vetru (15 Min.) nebo 
zajíÏdí krátce preru‰te

napájení ze síte.
• ·patné radiové  • Zmente umístení  

spojení Aero-868/
Aero-868 Plus 
vymente

• Není moÏno  • Alarm vetru je aktivní • Pockejte (15 minut)
rucním • Baterie v rucním vysílaci • Vymente baterie
vysílacem je prázdná 
spustit pojezd • Motor není napájen • Zkontrolovat napûtí 

resp.je prehrát˘. event. nechat ochladit 
motor.

• Mark˘za pri  • Prahová hodnota vetru  • Nastavte správnou 
vetru nevyjíÏdí není správne nastavena hodnotu

• Vetrn˘ rotor je vadn˘ • V˘mûna

• Mark˘za pri • Nastavená nesprávná  • Nastavte správnou 
slunci nevyjíÏdí prahová hodnota hodnotu

• Vetrn˘ alarm je je‰te • ÚdrÏba 
aktivní

• Je nastaven rucní reÏim • Nastavte automatick˘
reÏim 

• ·patné radiové spojení • Zmente umístení 
Aero-868/
Aero-868 Plus 
vymente

• Svetelné cidlo je • Vycistete svetelné 
zneci‰tené cidlo

• Prahová hodnota • Nastavte stupen 
SLUNCE (Stupen OFF)

• Pfiijímaã • Aero-868/Aero-868 Plus • Aero-868/
nepfiijímá je jiÏ zauãen. Aero-868 Plus
nov˘ Aero-868/ vynulovat
Aero-868 Plus

ÚdrÏba

Aero-868/Aero-868 Plus musí b˘t volnû pfiístupn˘ a nesmí b˘t
obrostl˘ rostlinami.

Aero-868/Aero-868 Plus je v˘robek, kter˘ nevyÏaduje údrÏbu.
PfiíleÏitostnû ov‰em musíte vlhkou utûrkou oãistit kryt.

Technické údaje

Napájení solární
Rozsah teplot –25 °C aÏ +60 °C
Úhel zachycení (Svûteln˘ senzor) 150°
Druh ochrany IP 43
Radiová frekvence 868,3 MHz
Standby Aero-868 ~ 8 hodin
Standby Aero-868 Plus ~ 16 hodin

202020elero GmbH
Antriebstechnik

Linsenhofer Straße 59–63
D-72660 Beuren

Telefon (0 70 25) 13-01
Telefax (0 70 25) 13-212

info@elero.de
www.elero.com

18 100.6401
Technické zmûny vyhrazeny 11/08


