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DuleÏité bezpecnostní pokyny!

Postupujte podle následujících pokynu.

• PouÏívejte pouze nezmûnûné a kompatibilní ori-
ginální 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.

• Radiová zarízení, která vysílají na stejné
frekvenci, mohou zpusobit ru‰ení príjmu.

• Je treba dávat pozor na to, aby byl dosah
radiového signálu omezen zákonem a
stavebními opatreními.

Varování!

Pozor!

De‰Èové ãidlo je za provozu horké!

Nebezpeãí popálení pfii dotyku.
Nedot˘kejte se de‰Èového ãidla!

Obecnû

Sensero-868 AC je sluneãní/stmívací a vûtrné ãidlo pro zafiízení k
ochranû pfied sluncem.
Pfiístroj Sensero-868 AC Plus je navíc vybaven de‰Èov˘m ãidlem.
Pomocí rádiového spojení jsou pfiená‰eny signály mezi zafiízením
Sensero-868 AC Sensero-868 AC Plus a pfiijímaãem 
(napfi. Combio-868).

DuleÏité upozornení!

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

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

Stmívací potenciometr

Svûteln˘ 
potenciometr

De‰Èov˘ potenciometr

Vûtrn˘ potenciometr

Tlaãítko
VYTÁHNOUT

Tlaãítko
ZATÁHNOUT

tlaãítko 
STOP

Spodní strana pfiístroje

Provozní
kontrolka LED

Svûtelná 
LED

LED alarm

Bezpecnostní pokyny

PouÏití dle ustanovení

Pfiístroj Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus smíte pouÏívat
pouze k ovládání mark˘z, Ïaluzií a rolet.
Pfiipojení jin˘ch zafiízení smí b˘t provedeno pouze po konzultaci se
specializovan˘m prodejcem.

• Mejte prosím na pameti, Ïe radiová zarízení nesmí b˘t provozo-
vána 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.  

1. Vypnete napájení ze síte.
2. Pfiipojte vodiãe pfiístroje Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus

podle barev:

modrá = N
ãerná = L

3. Pfiipojte napájení ze sítû.

Zelená provozní kontrolka LED    signalizuje provozní pohotovost.

De‰Èové ãidlo

Vûtrné
ãidlo

Svûtelné ãidlo

Varování!

Nebezpecí poranení v dusledku zásahu  elektrick˘m

proudem.

• Pfiipojení musí provést autorizovan˘ odborník!

Pfiipojení k elektrické síti

Svûtelné ãidlo



Nástûnn  ̆drÏák

Pfiístroj Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus mÛÏete upevnit
pomocí kyvného nástûnného drÏáku k horní stranû stfiechy nebo k
fasádû.
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Upevnení na sloup

Kromû toho mÛÏete pfiístroj Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus
upevnit také ke sloupu o prÛmûru 27 mm.

n m
l 27

Namûfiená hodnota stmívání nedosáhla nastavenou mezní hodnotu.

W Îlutá LED     svítí 5 minut.
W Závûs se po uplynutí prodlevy vysouvá.

(prodleva asi 5 min.)

De‰Èové ãidlo

Horní strana pfiístroje

Spodní strana pfiístroje

Funkce Stmívání (Ïaluzie/rolety)

Upozornení: Po provedení montáÏe odstraÀte z vûtrného ãidla
víãko.

Funkce Dé‰È (pouze Sensero-868 AC Plus)

Pomocí instalovaného de‰Èového ãidla je provedeno mûfiení
intenzity de‰tû a její porovnání s nastavenou mezní hodnotou.
De‰Èové ãidlo je instalováno na horní stranû pfiístroje.
Pokud chcete pouÏívat funkci de‰Èové automatiky, nastavte otoãn˘
potenciometr na stupeÀ 2.

Po aktivování je de‰Èov˘ senzor aktivní aÏ za 2 minuty.
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MoÏnosti upevÀování

Opatrnû!

Vrátek na fasádách mÛÏe zpÛsobit zniãení  zafiízení!

Pfiístroj Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus
nerozpozná jeho pfiítomnost.

Na toto upozornûní dbejte pfii v˘bûru montáÏní
pozice.

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

Funkce Svûtlo

Pomocí instalovaného svûtelného ãidla je provedeno mûfiení intenzity
svûtla a její porovnání s mezní hodnotou.
Pokud do‰lo k pfiekroãení nastavené svûtelné hodnoty, je závûs
automaticky vysunut nebo zasunut.

Namûfiená svûtelná hodnota dosáhla nebo pfiekroãila nastavenou
mezní hodnotu.
W Svítí Ïlutá LED      .
W Závûs se po uplynutí prodlevy vysouvá nebo zasouvá.

(prodleva asi 5 min.)

Namûfiená svûtelná hodnota nedosáhla nastavenou mezní hodnotu.
W Závûs se po uplynutí prodlevy vysune nebo zÛstává vysunut.

(prodleva asi 15 min.).
W Îlutá LED        bûhem prodlevy bliká.

Pomocí pfiepínaãe HAND-AUTO (ruãní nebo automatick˘ reÏim)
mÛÏete na ruãním nebo nástûnném vysílaãi pfiepínat funkci Svûtlo
nebo Stmívání pfiístroje Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus.

Pokyn!

Podpora funkce Stmívání závisí na verzi softwaru
pfiijímaãe.

Funkce Ochrana pfied vûtrem

Pomocí instalovaného vûtrného ãidla je provedeno mûfiení intenzity
vûtru a její porovnání s mezní hodnotou.
Signál Vítr je nouzov˘ signál, takÏe funkce Ochrana pfied vûtrem je
vÏdy aktivní.

Namûfiená hodnota vûtru dosáhla nebo pfiekroãila nastavenou
mezní hodnotu.
W Závûs se zasune nebo zÛstane zasunut.
W Svítí ãervená LED           Alarm.
Tlaãítka k ovládání pohybu na zafiízení Sensero-868 AC/
Sensero-868AC Plus jsou zablokovaná.
V pfiípadû, Ïe není dosaÏeno mezní hodnoty vûtru, zÛstává závûs
min. 15 minut zasunut.
W Bliká ãervená LED           Alarm.

Opatrnû!

De‰Èové ãidlo je za provozu horké!

Nebezpeãí popálení pfii dotyku.
Nedot˘kejte se de‰Èového ãidla!



ReÏim Mark˘za

Predpoklad: Funkce Stmívání je vypnuta.
(stmívací potenciometr    je v poloze Off)

Pokud aktuální ãidlem namûfiená hodnota 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 Roleta

Predpoklad: Mezní hodnota svûtla musí b˘t na hodnotû 2 nebo
vy‰‰í.

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:

– Ruãnû pfiíkazem NAHORU aÏ po dosaÏení horní mezní polohy

– Automaticky pfiíkazem ze spínacích hodin aÏ po dosaÏení horní
mezní polohy

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

ReÏim Zástûna

Predpoklad: Mezní hodnota svûtla musí b˘t na hodnotû 2 nebo
vy‰‰í.

Ruãní vysílaã je v reÏimu AUTO (automatick˘).

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.
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Namûfiená hodnota de‰tû dosáhla nebo pfiekroãila nastavenou
mezní hodnotu
W Závûs se zasouvá.
W Svítí ãervená LED           Alarm.
Tlaãítka k ovládání pohybu na zafiízení Sensero-868AC Plus jsou
zablokovaná.
Namûfiená intenzita de‰tû nedosáhla nastavenou hodnotu
mezní hodnotu. 
âervená LED           Alarm 15 minut bliká.
U zafiízení Sensero-868 AC není de‰Èov˘ potenciometr funkãní.

Nastavení reÏimu (mark˘za, zástûna, roleta)

Pfiístroj Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus umoÏÀuje nastavení
tfií rÛzn˘ch reÏimÛ. 

ReÏimy mÛÏete postupnû pfiepínat takto:

1. Pfiepnûte potenciometr k nastavení mezních hodnot   
do polohy Function. 

2. Stisknûte a podrÏte tlaãítka NAHORU a  DOLÒ min. 3
vtefiiny stisknutá. Stiskejte obû tlaãítka, dokud se nedostanete do
poÏadovaného reÏimu.

Blikající LED           Alarm signalizuje, v jakém reÏimu pfiístroj 
Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus právû pracuje:

• âervená LED             Alarm bliká 1x W reÏim Mark˘za.

• âervená LED             Alarm bliká 2x W reÏim Zástûna.

• âervená LED             Alarm bliká 3x W reÏim Roleta.

Nastaven˘ reÏim je pfii kaÏdém pfienosu signálu indikován blikáním
provozní kontrolky LED    (LED bliká 1x za minutu).

Pfiepnûte otoãn˘ potenciometr z reÏimu Function na jinou vybranou
hodnotu.

Po dodání pfiístroje je nastaven reÏim mark˘za.

V pfiípadû verzí OEM mÛÏete nastavit i jin˘ reÏim.

Pokyn !

Pfiíkazy spojené s ochranou pfied vûtrem jsou
provedeny v kaÏdém reÏimu.

Blokování z dÛvodu vûtru je aktivní po dobu 15 min.

Pokyn!

Podpora reÏimu Roleta závisí na verzi softwaru
pfiijímaãe.

Nastavení pfiístroje Sensero-868 AC/

Sensero-868 AC Plus

Predpoklad: Koncové polohy pohonu jsou nastaveny.
Vysílaã je nastaven

1. SpusÈte závûs 1 s do stfiední polohy.

2. Stisknûte a podrÏte minimálnû 3 vtefiiny souãasnû stisknutá
tlaãítka NAHORU/DOLÒ a P na ruãním nebo nástûnném
vysílaãi.
Závûs se pohybuje 2 min. nahoru a dolÛ.

3. Ihned po zahájení vysouvání/zasouvání stisknûte na pfiístroji 

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus tlaãítko NAHORU .
Pohon se na chvíli zastaví.

4. Ihned po zahájení pohybu dolÛ/nahoru stisknûte na pfiístroji 

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus tlaãítko DOLÒ .
Pohon se zastaví.

Pfiístroj Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus je nastaven.
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Nastavení mezních hodnot

Na spodní stranû pfiístroje Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus
jsou instalovány otoãné potenciometry. Pomocí otoãn˘ch
potenciometrÛ mÛÏete nastavit stupnû mezních hodnot.

OFF W Funkce Svûtlo je vypnuta
Stupen 1 W Vysunout pri malém mnoÏství svetla

Svûtlo StupeÀ 2 -14 W MezistupeÀ
Stupen 8 W Nastavení od v˘robce

Stupen 15 W Vysunout pfii velkém mnoÏství svûtla

Stupen 1 W Zasunout pri malém vetru
StupeÀ 2 -10 W MezistupeÀ

Vítr Stupen 4 W Nastavení od v˘robce

Stupen 11 W Zasunout pri silném vetru

OFF W Funkce Stmívání je vypnuta
Nastavení od v˘robce

Stupen 1 W Vysunout za tmy
Stmívání StupeÀ 2 -14W MezistupeÀ

Stupen 15 W Vysunout bûhem stmívání

OFF W Funkce Dé‰È je vypnuta
Nastavení od v˘robce

Dé‰È Stupen 1 W Zasunout pfii mírném de‰ti
StupeÀ 2 -14 W MezistupeÀ
Stupen 15 W Zasunout pfii silném de‰ti

Kontrola funkce Svûtlo (zku‰ební reÏim)

Predpoklad: Závûs je zasunut.

Ve zku‰ebním reÏimu se zkracují doby prodlev z minut na vtefiiny. 
Takto mÛÏete zkou‰et pojíÏdûní va‰eho zafiízení pfii nedo-
saÏení/pfiekroãení nastaven˘ch mezních hodnot.

1. Stisknûte a podrÏte minimálnû 3 vtefiiny tlaãítko NAHORU ,
dokud nezaãne blikat zelená provozní LED    .

Varování!

Nebezpecí poranení pri vyjíÏdení mark˘z nebo

zajíÏdení 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.

2. Osvûtlete svûteln˘ senzor kapesní svítilnou.
Nastavená svûtelná hodnota byla dosaÏena nebo pfiekroãena
W Závûs se okamÏitû vysouvá/zasouvá.

Svítí Ïlutá LED       .

Nebylo dosaÏeno nastavené svûtelné hodnoty
W Závûs se po uplynutí 15 vtefiin zasouvá/vysouvá.

Îlutá LED        bliká a po 15 vtefiinách zhasne.

Postup mÛÏete po dobu 5 min. libovolnû ãasto opakovat.
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Kontrola funkce ochrany pfied vûtrem (zku‰ební reÏim)

Predpoklad: Závûs je zasunut.

Ve zku‰ebním reÏimu se zkracují doby prodlev z minut na vtefiiny.
Takto mÛÏete zkou‰et pojíÏdûní va‰eho zafiízení pfii nedo-
saÏení/pfiekroãení nastaven˘ch mezních hodnot.

1. Stisknûte a podrÏte minimálnû 3 vtefiiny tlaãítko NAHORU ,
dokud nezaãne blikat zelená provozní LED   .

Varování!

Nebezpecí poranení pri vyjíÏdení mark˘z nebo

zajíÏdení 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.

2. Vyjedte záves rucním ovladacem do strední polohy.

3. Fouknûte na ãidlo vûtru.
Záves okamÏite zajede/vyjede.

Nastavená intenzita vûtru byla dosaÏena nebo pfiekroãena.

W Svítí ãervená LED Alarm.

Nastavená intenzita vûtru nebyla dosaÏena.

W âervená LED           Alarm 15 vtefiin bliká.

Postup mÛÏete po dobu 5 min. libovolnû ãasto opakovat.

Kontrola funkce Dé‰È (zku‰ební reÏim)

Predpoklad: Závûs je vysunut.

Ve zku‰ebním reÏimu se zkracují doby prodlev z minut na vtefiiny. 
Takto mÛÏete zkou‰et pojíÏdûní va‰eho zafiízení pfii nedo-
saÏení/pfiekroãení nastaven˘ch mezních hodnot.

1. Stisknûte a podrÏte minimálnû 3 vtefiiny tlaãítko NAHORU ,
dokud nezaãne blikat zelená provozní LED   .

2. Vyjedte záves rucním ovladacem do strední polohy

3. Navlhãete de‰Èové ãidlo.
Nastavená intenzita de‰tû byla dosaÏena nebo pfiekroãena.

W Svítí ãervená LED           Alarm. 
Záves okamÏite zajede/vyjede.

Nastavená intenzita de‰tû nebyla dosaÏena.

W âervená LED           Alarm 15 vtefiin bliká.

Postup muÏete po dobu 5 min libovolne casto opakovat.

Varování!

Nebezpecí poranení pri vyjíÏdení mark˘z nebo

zajíÏdení 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.
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Tabulka s vysvûtlivkami v˘znamu kontrolek

Svítí Ïlutá kontrolka Bylo dosaÏeno namûfiené intenzity  
LED svûtla / stmívání nebo byla tato 

hodnota pfiekroãena

Bliká Ïlutá kontrolka Prodleva
LES Nebylo dosaÏeno hodnoty stmívání

Svítí ãervená kontrolka Bylo dosaÏeno mûfiení hodnoty vûtru 
LED Alarm nebo byla tato hodnota pfiekroãena

Bliká ãervená kontrolka Prodleva
LED Alarm Nebylo dosaÏeno hodnoty vûtru

1 bliknutí ãervené kontrolky ReÏim Mark˘za
LED Alarm

2 bliknutí ãervené kontrolky reÏim Zástûna
LED Alarm

3 bliknutí ãervené kontrolky reÏim Roleta
LED Alarm

Vymazání nastavení pfiístroje Sensero-868 AC/
Sensero-868 AC Plus

(nelze provést v poloze Function)

Stisknûte a podrÏte minimálnû 3 vtefiiny souãasnû tlaãítko  

NAHORU a DOLÒ .

Zelená LED na chvíli zhasne.
Pfiístroj Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus bude vymazán pro
v‰echny pfiijímaãe v dosahu.

Technické údaje

Provozní napûtí 230 V/ 50 Hz

Rozsah teplot –25 °C aÏ +60 °C

Druh ochrany IP 44

Radiová frekvence 868,3 MHz
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ÚdrÏba

Pfiístroj Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus musí b˘t volnû
pfiístupn˘ a nesmí b˘t zarostl˘ rostlinami.
Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus je v˘robek, kter˘
nevyÏaduje údrÏbu. PfiíleÏitostnû ov‰em musíte vlhkou utûrkou
oãistit kryt.

Opatrnû!

De‰Èové ãidlo je za provozu horké!

Nebezpeãí popálení pfii dotyku.
Nedot˘kejte se de‰Èového ãidla!

Tabulka závad

Závada Prícina Odstranení

Závûs v ruãním  Je aktivní alarm Vítr  Vyãkejte po dobu 
reÏimu automaticky nebo Dé‰È. prodlevy (15 min.).
zajíÏdí/vyjíÏdí. De‰Èové ãidlo je Vyãistûte de‰Èové 

zneãi‰tûné ãidlo.
·patné rádiové spojení. ZmûÀte stanovi‰tû 

pfiístroje.
Napájení je vadné. Zkontrolujte napûtí.

Z ruãního vysílaãe Alarm Vítr je aktivní. Vyãkejte po dobu 
nelze aktivovat prodlevy (15 min.).
pfiíkazy k pohybu. Baterie v ruãním vysílaãi VymûÀte baterie.

je vybitá.
Motor není napájen  Zkontrolujte napûtí 
resp.je prehrát˘. nebo nechejte 

vychladnout.
Závûs za vûtru Mezní hodnota VÍTR Upravte mezní 
nevyjíÏdí/nezajíÏdí. není správnû nastavena. hodnotu VÍTR.
Závûs se za slunce Nebyla pfiekroãena   Upravte mezní 
nevysouvá/ mezní hodnota SLUNCE. hodnotu SLUNCE.
nezasouvá. Alarm vûtru je aktivní. Vyãkejte po dobu 

prodlevy (15 min.).
Pfiijímaã nepodporuje Pfiepnûte reÏim.
funkci Roleta.
Vysílaã je v reÏimu Pfiepnûte vysílaã 
RUâNÍ. do reÏimu AUTO.
·patné rádiové spojení. ZmûÀte stanovi‰tû 

pfiístroje.
Svûtelné ãidlo je  Vyãistûte svûtelné 
zneãi‰tûné. ãidlo.

Sensero-868 AC Pfiístroje Sensero-868 AC/ VymaÏte pfiístroje 
Sensero-868 AC Plus Sensero-868 AC Plus Sensero-868 AC/
nelze na pfiijímaãi nebo Aero-868 Sensero-868 AC Plus 
nastavit. jiÏ byly nastaveny. nebo Aero-868.

·patné rádiové spojení. ZmûÀte stanovi‰tû 
pfiístroje.

Závûs se za tmy Mezní hodnota stmívání Upravte mezní 
nevysouvá/ není správnû nastavena. hodnotu 
nezasouvá. Stmívání.

Pfiijímaã nepodporuje PouÏijte jiné 
funkci Stmívání. pfiijímaãe.

Závûs se za vûtru Sensero-868 AC VymaÏte 
vysouvá/zasouvá. Sensero-868 AC Plus Sensero-868 AC 

nesprávnû nastaven. Sensero-868 AC Plus 
a znovu je nastavte.
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