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Uyar›!

Önemli güvenlik uyar›lar›!
Afla¤›daki talimatlar› izleyiniz.

• Sadece de¤ifltirilmemifl, orijinal elero-parçalar
kullan›n›z.

• Kiflileri tertibat›n haraket alan›ndan uzak
tutunuz.

• Çocuklar› kumanda ünitelerinden uzak tutunuz.
• Ülkenize özgü kurallara dikkat ediniz.
• Tertibat bir veya birden fazla cihaz üzerinden

kumanda ediliyorsa, çal›flma esnas›nda  tertibat›n
hareket alan› tahmin edilebilir olmal›d›r.

• Cihaz yanl›fll›kla yutulabilecek ufak parçalar
içermektedir.

Belirlenmifl uygun kullan›m
Lumero-868, yaln›zca stor, tente ve jaluzi sistemlerinin kumanda
edilmesi amac›yla kullan›labilir.
Yabanc› cihazlar›n ba¤lanmas› için yetkili sat›c›n›n onay›
gereklidir.
• Lütfen uzaktan kumanda tertibatlar›n›n parazit riski yüksek olan

alanlarda kullan›lmamas›na dikkat ediniz. (Örn; hastaneler,
havalimanlar› …).

• Uzaktan kumanda sadece el vericisi veya al›c›da oluflabilecek bir
fonksiyon ar›zas›n›n kifliler, hayvanlar veya nesneler için tehlike
teflkil etmeyece¤i veya bu risklerin baflka güvenlik tesisatlar› ile
ortadan kald›r›ld›¤› cihaz ve tertibatlarda kullan›labilir.

• Kullan›c›, baflka uzaktan kumanda tertibatlar›n›n veya nihai
tesisatlar›n yol açabilece¤i ar›zalardan korunmufl de¤ildir 
(örn. kurallara uygun bir flekilde ayni frekans alan›nda
çal›flt›r›lan uzaktan kumandal› tertibatlar).

• Uzaktan kumanda alicisini sadece üretici taraf›ndan müsaade
edilmifl cihaz ve tertibatlara ba¤lay›n›z.

Genel
Lumero-868 gölgeleme sisteminiz (stor, tente, jaluzi) için kablosuz
olarak çal›flan bir günefl sensörüdür.

Entegre edilmiº güneº hücreleri cihaz›n ba¤›ms›z bir flekilde
çal›flmas›n› mümkün k›lmaktad›r.
Radyo dalgalar› (frekans 868 MHz) yoluyla sinyaller Lumero-868
ve al›c› aras›nda aktar›lmaktad›r.

Önemli! Lumero-868, yaln›zca elero Proline-868 telsiz sisteminin
radyo sinyali al›c›lar›yla birlikte çal›fl›r.

El/duvar vericisi kullan›larak sistem manuel olarak da çal›flt›r›labilir.
Bu özellik teslimat kapsam›na dahil de¤ildir.

Güvenlik uyar›lar›

Cihaz›n çal›flmas›
Ifl›k yo¤unlu¤u belirli aral›klarla ölçülür ve nominal de¤erlerle
karfl›laflt›r›l›r.

Parlakl›k ayarlanm›fl de¤erden  ➩ Tente d›flar›ya, stor ve
yüksekse jaluzi ise yukar› hareket 
(Bekleme süresi yak. 5 dak) eder.
Parlakl›k ayarlanm›fl de¤erden ➩ Tente içeri hareket eder  
düflükse veya içeride kal›r, stor ve 
(Bekleme süresi yak. 15 dak) jaluzi ise yukar› ç›kar.
Tan›t›lm›fl el vericisindeki kaymal› flalter ile Lumero-868’in ›fl›k
fonksiyonunu açabilir veya kapatabilirsiniz.
Hareket tufllar›n›n çal›flmas› sürgülü flalterden etkilenmez. 

“Manuel” flalter konumunda çal›flma (el vericisi)
Lumero-868 ve el vericisindeki tüm tufllar etkin durumdad›r.
– Günefl korumas› devre d›fl›d›r.

“Manuel” flalter konumunda çal›flma (el vericisi)
Lumero-868 ve el vericisindeki tüm tufllar etkin durumdad›r.
– Günefl korumas› aktiftir.

Teknik veriler

Besleme Günefl enerjisi
Is› alan› –25 °C ila +60 °C
Alg›lama aç›s› 150°
Koruma türü IP 54
Dalga frekans› 868,3 MHz
Bekleme modu yak. 1 saat

TR

Ön koflul:
Radyo sinyal yaz›l›m› 1.9 sürümü ve üstü bir al›c› yüklü olmal›d›r.

Öneri: Günefl fonksiyonunu devre d›fl› b›rakmak için lütfen
LumeroTel veya VarioTel Plus el vericisini kullan›n.

K›rm›z› LED
(Gönderme)

ASAGI
Tuflu
(    )

YUKARI
Tuflu
(    )

Kademeli flalter
(Eflik de¤eri)

^

Yarı Otomatik
Cihazınız OTOMATÍK modundadır.
Tanıtılmıfl el vericinizde bir tufla bastı¤ınız anda alıcı yarı
otomatik moda geçer.

Yarı otomatik moddan çıkılması:
– Bir eflik de¤eri aflıldı¤ında/veya bu de¤erin çok altında kalın-

dı¤ında sistem kendili¤inden OTOMATÍK moda geçer.
Sistem içeri girer/dıfları çıkar.
veya

– Vericinizin kaymalı flalterini kısa bir süreli¤ine MANUEL moda,
ardından da OTOMATÍK moda geçirin.
Sistem içeri girer.



Çal›flt›rma

Ön koflul:
Tentenin, storun veya jaluzinin son konumu ayarlanm›fl, 
bir verici tan›t›lm›fl ve Lumero-868 yüklenmifltir (tufla
bas›ld›¤›nda LED yanar veya yan›p söner).

Ö¤retme modunun bafllat›lmas›

1. Perde 2 dakika
boyunca
yukar› ve
afla¤› do¤ru
hareket eder.

Min.3 san.

elero

2.

3.

STOP

STOP

Yukar›ya do¤ru
hareketin baflla-
mas›ndan hemen
sonra Lumero-
868’deki 

tufluna bas›n.

Afla¤›ya do¤ru
hareketin baflla-
mas›ndan hemen
sonra Lumero-
868’deki 

tufluna bas›n.

Ö¤retilmifl verici

^

Lumero-868’in Tan›t›lmas›

Lumero-868’in Yüklenmesi
Lumero-868 yüklenmifl durumda teslim edilir.

1. Lumero-868‘i çal›flt›rmaya bafllamadan önce en az 30 dakika
boyunca bir lamban›n alt›nda tutun veya en az 3 dakika
boyunca Lumero-868 üzerindeki bir ASAGI tuflunu bas›n.

Uyar›: Hareket tufllar› iki kademelidir.

‹lk kademe dahili bir pildeki enerjiyi enerji belle¤ine
aktar›r.
‹kinci kademe ise hareket komutunu uygular.

Mod Ayar› (Tente, panel perde, stor)

Lumero-868’i üç farkl› modda çal›flt›rabilirsiniz.

Bu modlar› art arda devreye sokabilirsiniz.

K›rm›z› LED’lerin yan›p sönmesine bakarak, Lumero-868'in hangi
modda oldu¤unu saptayabilirsiniz.

Teslimde tente modu ayarl›d›r.

OEM versiyonlar›nda baflka bir mod da ayarlanabilir.

Tente modu

Geçerli günefl ölçüm de¤eri 1’den 0’a (akflam›n geç saatleri) ya
da geçerli ›fl›k de¤eri 0’dan 1’e (sabah›n erken saatleri) geçti¤i
durumda tente otomatik olarak içeri girer.

Panel perde modu

Perdeyi akflamlar› da kapal› tutmak için, perdeyi kumanda
aletiniz ya da saatiniz arac›l›¤›yla manuel olarak kapat›n.

Bu durumda 1’den 0’a (akºam geç saatleri) veya 0’dan 1’e
(sabah›n erken saatleri) olan geçerli ›fl›k ölçüm de¤erleri geçiflle-
ri dikkate al›nmayacakt›r.

Perde bütün gece kapal› kalacakt›r.

AErtesi gün döndürme pozisyonu (jaluzi) ya da havaland›rma
pozisyonu (stor) için çal›flt›rma ayarlar› otomatik olarak
uygulanacakt›r.

Stor modu

Stor manuel olarak, saat ile veya karanl›k fonksiyonu ile en alt
konuma getirildi¤inde, ›fl›k fonksiyonu (ayarl› ›fl›k de¤erlerine göre
hareket geçme) kapat›l›r.

Bu durumda 1’den 0’a (akºam geç saatleri) veya 0’dan 1’e
(sabah›n erken saatleri) olan geçerli ›fl›k ölçüm de¤erleri geçiflleri
dikkate al›nmayacakt›r.

Ifl›k fonksiyonunu farkl› yöntemlerle tekrar devreye sokabilirsiniz:

– Manuel YUKARI hareket komutu (Lumero-868 üzerindeki tufl)
ile perde en üst konuma kadar hareket eder.

– Saat komutuyla perde en üst konuma kadar hareket eder.

– Sürgülü flalterinin OTOMAT‹K moddan MANUEL moda,
ard›ndan tekrar OTOMAT‹K moda getirilmesiyle.

ASAGI Tuflu
(    )

YUKARI Tuflu
(    )

Kademeli flalter
(Eflik de¤eri)

^

Lumero-868 cihaz›n›n içinde bir kademeli flalter vard›r. 

1. Bu kademeli flalteri küçük bir tornavida yard›m›yla 0 konumuna
ayarlar›n.

2. YUKARI ve AfiA⁄I tuflunu en az 3 saniye boyunca bas›l› tutun.
K›rm›z› LED’lerin yan›p sönmesine bakarak, Lumero-868'in
hangi modda oldu¤unu saptayabilirsiniz:
Çal›flma modu yan›p sönen ›fl›klarla gösterilir.

K›rm›z› LED 1 kez yan›p sönerse W Tente modu 
K›rm›z› LED 2 kez yan›p sönerse W Panel perde modu
K›rm›z› LED 3 kez yan›p sönerse W Stor modu

Ayarlanan mod her telsiz sinyali iletimi ile yan›p sönen k›rm›z›
LED ile gösterilir (dakikada 1 kez LED yan›p sönme biçiminde).
Kademeli flalteri 0 konumundan tekrar seçti¤iniz bir de¤ere
ayarlay›n.

Modun de¤ifltirilmesi

Not!

Karanl›k fonksiyonu deste¤i al›c›n›n yaz›l›m
sürümüne ba¤l›d›r.



Çal›flt›rma

Esik de¤erlerinin ayarlanmas›

Lumero-868 gövdesinin içinde günefl için kademeli bir flalter
vard›r. fialter küçük bir tornavida ile ayarlanabilen birden fazla
kademeye sahiptir.

Günes
Kademe 0 ➯ Ifl›k fonksiyonu devre d›fl›

b›rak›lm›flt›r
Kademe 1 ➯ Az ›s›kta tentenin d›flar›

sürülmesi
Kademe 2'de E'ye kadar ➯ Ara kademe
Kademe 7 ➯ Fabrika ayar›
Kademe F ➯ Günefl tepedeyken tentenin d›flar›

sürülmesi

Montaj

‹stenilen montaj pozisyonuna yap›lan montajdan önce 
Lumero-868 ile al›c› aras›nda sorunsuz bir radyo sinyal
ba¤lant›s› bulundu¤unu kontrol edin.

Lumero-868’i ürünle birlikte verilen vidalarla sabitleyin.

Ayarlanan Eflik De¤erinin Kontrol Edilmesi

YUKARI veya ASAGI tufluna bas›n:

LED yan›p söndü¤ünde ➯ Ifl›k de¤eri ayarlanan eflik de¤erinden
daha yüksektir (daha parlakt›r).

LED sürekli olarak ➯ Ifl›k de¤eri ayarlanan eflik de¤erinden 
yand›¤›nda daha düflüktür (daha koyudur).

^
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Tan›t›lm›fl bir Lumo-868’in Silinmesi
Ayn› anda      ve       tufluna bas›n. 
LED söner. LED’in yak. 3 saniye sonra tekrar yanmas›n›
bekleyin.
Lumero-868 silinmifltir.
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Kurulum pozisyonu
dikey

Kurulum pozisyonu yatay

Çal›flma
yüzeyi

n

Çal›flma
yüzeyi

n

Günefle karfl› koruma fonksiyonunun kontrol edilmesi
(Test modu)
Ön koflul: Perde içeri hareket etmifl olmal›d›r.

Test modunda bekleme süreleri devre d›fl› kal›r. Bu sayede
ayarlanan ›fl›k de¤erinin afl›lmas› ya da alt›na inilmesi durumunda
sisteminizin hareketini test edebilirsiniz.

1. K›rm›z› LED yan›p sönmeye bafllayana kadar en az 3 saniye
boyunca YUKARI tufluna (rüzgar sembolü) bas›n.
Test modu 5 dakika boyunca aktif kal›r, ancak LED söner.

2. Ifl›k sensörünü 5 dakika boyunca bir el feneri ile ayd›nlat›n. 
Ayarlanan nominal ›fl›k de¤eri afl›l›rsa W Perde hemen
d›flar›/afla¤› hareket eder.

Ayarlanan nominal ›fl›k de¤erinin alt›na inilirse W Perde hemen
içeri/yukar› hareket eder.

‹fllemi 5 dakika içinde istedi¤iniz s›kl›kta tekrarlayabilirsiniz.

“Normal” çal›flma s›ras›nda, LED’ler her 5 saniyede bir yan›p
söner ve bununla birlikte eflik de¤erine ulafl›ld›¤›/de¤erin afl›ld›¤›n›
gösterir.

Uyar›!

Tentenin d›flar› hareket etmesi veya
storun/jaluzinin hareket etmesi nedeniyle
yaralanma tehlikesi vard›r. 

Test modu 5 dakika etkin konumdad›r. 
Bu süre k›salt›lamaz.
Sistemin hareket alan›ndan uzak durun.

Uyar›: Lumero-868 ç›k›nt›l› yerlerin alt›na monte edilmemelidir.
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Bak›m

Lumero-868 bakim gerektirmez, yaln›zca kapa¤›n zaman
zaman temizlenmesi gereklidir.

Aksi halde ›fl›k girifli k›s›tlan›r ve bu nedenle fonksiyon süresi
k›sal›r.

Hata Nedeni Giderilmesi

• Tente güneste  • Yanl›fl eflik ayarlanm›flt›r • Do¤ru de¤eri ayarlay›n›z
d›flar› ç›km›yor

• Manuel iºletim  • Otomatik iflletimi  
devrededir ayarlay›n›z

• Kötü uzaktan  • Lumero-868‘in  
kumanda ba¤lant›s› konumunu de¤ifltiriniz

• Ifl›k sensörü kirlenmifltir • Is›k sensörünü 
temizleyiniz

• GÜNEfi eflik de¤eri • Kademeyi ayarlay›n›z
(Kademe 0)

Sorun Giderme
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