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Varování!

DuleÏité bezpecnostní pokyny!

Postupujte podle následujících pokynu.

• PouÏívejte pouze neupravené puvodní 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.

PouÏití dle ustanovení

Lumero-868 se smí pouÏívat pro ovládání pouze rolet, mark˘z a
Ïaluziov˘ch zafiízení.
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.

Obecnû

Lumero-868 je bezdrátovû pracující ãidlo slunce pro vá‰ systém
stínûní (rolety, mark˘zy, Ïaluzie).

Integrované solární clánky umoÏnují automatickou funkci zarízení.
Pomocí rádia (kmitoãet 868 MHz) se pfiená‰ejí signály mezi
Lumero-868 a pfiijímaãem.

DuleÏité upozornení! Lumero-868 funguje pouze ve spojení s
rádiov˘mi pfiijímaãi rádiového systému 
elero ProLine-868.

Manuální obsluha zafiízení se provádí pomocí ruãního/stûnového
vysílaãe.
Tento není obsaÏen v rozsahu dodávky.

Bezpecnostní pokyny

Funkce zarízení

Intenzita svûtla se mûfií v intervalech a porovnává se s
nastavenou (plánovanou) hodnotou.

Svûtlost nad nastavenou hodnotou ➩ Mark˘za vyjíÏdí, rolety  
(Doba prodlení asi 5 min.) a Ïaluzie sjíÏdûjí dolÛ.

Svûtlost pod nastavenou hodnotou ➩ Mark˘za zajíÏdí a zÛstane   
(Doba prodlení asi 15 min.) v této poloze, rolety a

Ïaluzie vyjíÏdûjí nahoru.

Posuvn˘m spínaãem na nastaveném ruãním vysílaãi mÛÏete
zapnout nebo vypnout svûtelnou funkci Lumero-868.
Funkce tlacítek pro pojezd není spínacem pro posuv ovlivnena. 

Funkce v poloze spínace “Rucní” (Rucní vysílac)

V‰echna tlaãítka (Lumero-868 a ruãní vysílaã) jsou aktivní.
– Sluneãní ochrana je deaktivována.

Funkce v poloze spínace “Auto” (Rucní vysílac)

V‰echna tlaãítka (Lumero-868 a ruãní vysílaã) jsou aktivní.
– Ochrana pred sluncem je aktivována.

Technické údaje

Napájení solární
Rozsah teplot –25 °C aÏ +60 °C
Úhel pro aktivaci 150°
Druh ochrany IP 54
Radiová frekvence 868,3 MHz
Pohotovostní reÏim asi 1 hodina.

CZ

Predpoklad:

Musí se instalovat pfiijímaã od verze radiového softwaru 1.9.

Doporuãení: Pokud chcete deaktivovat funkci Slunce, pouÏijte
ovladaã LumeroTel nebo VarioTel Plus.
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Poloautomatika

Nyní se va‰e zafiízená nachází v reÏimu AUTO.
Jakmile stisknete jedno tlaãítko na va‰em nastaveném pfiíruãním
vysílaãi, zapne se pfiijímaã do poloautomatického reÏimu.

Opustit poloautomatick˘ reÏim:

– 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.



20

Uvedení do provozu 

Predpoklad:

Koncové pozice mark˘zy, rolety nebo Ïaluzie jsou nastavené,
vysílaã je nastaven˘ a Lumero-868 je nabité (LED svítí, 
pfiípadnû bliká pfii stlaãení tlaãítka).

Spu‰tení reÏimu nastavení 

1. Záves se
posouvá 
2 min.
nahoru a
dolu.

Min.3 s.

elero

2.

3.

STOP

STOP

OkamÏitû ihned po
vyjíÏdûní stlaãte 

-tlaãítko na
Lumero-868.

OkamÏitû ihned

sjíÏdûní stlaãte
- tlaãítko na

Lumero-868.

Nastavené vysílac.

^

Nastavit Lumero-868 

Nabíjení Lumero-868

Lumero-868 se dodává ve vybitém stavu.

1. VloÏte Lumero-868 pfied uvedením do provozu minimálnû na 
30 min. pod Ïárovku nebo stlaãujte tlaãítko ZATÁHNOUT
na Lumero-868 minimálnû 3 minutu.

Upozornení: Tlacítka pojezdu jsou dvoustupnová.

První stupeÀ pfiená‰í energii ze zabudované  baterie
do zásobníku energie.
Pri druhém stupni se provádí príkaz k pojezdu.

Nastavení reÏimu (mark˘za, zástûna, roleta)

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

Díky blikající ãervené diodû LED zjistíte, v jakém reÏimu 
Lumero-868 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

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

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 ovladaãi
Lumero-868) 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.

Tlaãítko ZATÁHNOUT
(     )

Tlaãítko VYTÁHNOUT
(     )

StupeÀ
(Prahová hodnota)

^

Uvnitfi ovladaãe Lumero-868 je umístûn pfiepínaã stupÀÛ. 

1. Pfiepnûte pfiepínaã mal˘m ‰roubovákem na hodnotu 0.

2. PodrÏte tlaãítka VYTÁHNOUT a ZATÁHNOUT po dobu 
min. 3 vtefiiny stisknuté.
Díky blikající ãervené diodû LED zjistíte, v jakém reÏimu 
Lumero-868 právû pracuje:
Provozní reÏim je indikován blikáním.

âervená LED bliká 1x W ReÏim Mark˘za 
âervená LED bliká 2x W ReÏim Zástûna
âervená LED bliká 3x W ReÏim Roleta

Nastaven˘ reÏim je pfii kaÏdém pfienosu signálu indikován
blikáním ãervené LED (LED bliká 1x za minutu).
Pfiepnûte pfiepínaã stupÀÛ z hodnoty 0 na jinou vámi vybranou
hodnotu.

Pfiepínání reÏimÛ

Pokyn !

Podpora funkce Stmívání závisí na verzi softwaru
pfiijímaãe.



Uvedení do provozu 

Nastavení prahové hodnoty

Uvnitfi pfiístroje Lumero-868 je zabudován vícestupÀov˘ spínaã
pro slunce. Spínac je vybaven více stupni, mezi nimiÏ je
moÏno prestavovat pomocí malého ‰roubováku.

Slunce

Stupen 0 ➯ Funkce podle svetla je deaktivovaná
Stupen 1 ➯ Vysunout pri malém mnoÏství svetla 
stupeÀ 2 aÏ E ➯ Mezistupen
stupeÀ 7 ➯ Nastavení od v˘robce

stupeÀ F ➯ Vysunout pri plném slunci

MontáÏ

Pfied montáÏí zkontrolujte v Ïádoucí montáÏní poloze zda mezi
Lumero-868 a pfiijímaãem existuje bezvadné rádiové spojení.

PfiiloÏen˘mi ‰rouby upevnûte Lumero-868.

Pfiekontrolování nastavené prahové hodnoty

Stlaãte buì tlaãítko nahoru nebo dolÛ:

LED bliká ➯ Svítivost je vût‰í (svûtlej‰í) neÏ
nastavená prahová hodnota.

LED trvale svítí ➯ Svítivost je men‰í (tmav‰í) neÏ
nastavená prahová hodnota.

^
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Vymazání nastaveného Lumo-868

Stlaãte souãasnû tlaãítko     a tlaãítko     . 
LED zhasne. Poãkejte, aÏ se LED asi za. 3 sek. opût rozsvití.
Lumero-868 se vymazal.
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Svislá montáÏní
poloha

Vodorovná montáÏní poloha

Pracovní
plocha n

Pracovní
plocha n

Sprawdzanie funkcji ochrony przed S∏oƒcem

(tryb testowy)

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

Ve zku‰ebním reÏimu odpadají doby prodlení. V tomto reÏimu
muÏete zkou‰et zaji‰tení va‰eho zarízení pri prekrocení-/
nedosaÏení nastaven˘ch hodnot jasu.

1. Stisknûte a podrÏte tlaãítko VYTÁHNOUT (symbol vûtru) po
dobu 3 s, dokud nezaãne ãervená LED blikat.
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.
Nastavená hodnota jasu není dosaÏena W záves okamÏite
zajíÏdí/vyjíÏdí nahoru.

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.

Uwaga!

Nebezpecí poranení pri vyjíÏdení mark˘z nebo
zají‰dení rolet/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.

Upozornení: Lumero-868 nesmíte montovat pod v˘ãnûlky.
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ÚdrÏba

Lumero-868 nepotfiebuje údrÏbu, kryt se v‰ak musí
pfiíleÏitostnû vyãistit.

Jinak se znesnadní prístup svetla k cidlu, címÏ se zkrátí Ïivotnost.

Závada Prícina Odstranení

• Mark˘za pri  • Nastavená nesprávná  • Nastavte správnou  
slunci prahová hodnota hodnotu
nevyjíÏdí • Je nastaven rucní  • Nastavte automatick˘  

reÏim reÏim

• ·patné radiové  • Zmûnit polohu  
spojení Lumero-868

• Svetelné cidlo je • Vycistete svetelné
zneci‰tené cidlo

• Prahová hodnota SONNE • Nastavte stupen 
(slunce) (StupeÀ 0)

Hledání chyby
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·ablona pro vyvrtání otvorÛ
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