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Önemli güvenlik notlar›!
Afla¤›daki talimatlar› takip edin.
• Sadece de¤ifltirilmemifl ve uyumlu elero orijinal

parçalar› kullan›n.

• 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.

• Ayn› frekans üzerinden gönderim yapan uzaktan
kumanda tertibatlar› dalga al›m›n› bozabilir.

• Dalga sinyali etki mesafesinin yasama kurumlar›
veya inflaat kurallar› nedeniyle
s›n›rland›r›lmam›fl olmas›na dikkat edilmelidir.

Uyar›!

Dikkat!

Ya¤mur sensörü çal›flt›¤› s›rada s›cakt›r!
Temas halinde yanma tehlikesi vard›r.
Ya mur sensörüne dokunmay›n!

Genel

Sensero-868 AC, günefl koruma sisteminiz için bir günefl/karanl›k
ve rüzgar sensörüdür.
Sensero-868 AC Plus, ilave bir ya¤mur sensörüyle donat›lm›flt›r.
Sinyaller telsiz sinyalleri üzerinden Sensero-868 AC, 
Sensero-868 AC Plus ile al›c› (örn. Combio-868) aras›nda aktar›l›r.

Önemli!

Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus, sadece ProLine-868
elero telsiz sisteminin uyumlu telsiz al›c›lar› ile ba¤lant›l› olarak
çal›fl›r.

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

Karanl›k potansiyometresi

Ifl›k potansiyometresi

Ya¤mur 
potansiyometresi

Rüzgar potansiyometresi

YUKARI
Tuflu

ASAGI 
Tuflu

STOP 
Tuflu

Cihaz›n alt k›sm›

Çal›flma
LED’i

Ifl›k 
LED’i

Alarm LED’i

Güvenlik uyar›lar›

Kurallara uygun kullan›m
Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus yaln›zca tente, jaluzi ve
storlar›n kumanda edilmesinde kullan›lmal›d›r.
Yabanc› cihazlar yaln›zca yetkili sat›c›ya dan›fl›ld›ktan sonra
ba¤lanabilir.

• Lütfen uzaktan kumanda tertibatlar›n›n parazit riski yüksek olan
alanlarda kullan›lmamas›na dikkat ediniz. (Örn; hastaneler,
havaalanlar›.) . .).

• 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.  

1. fiebeke gerilimini kapat›n.
2. Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus hatlar›n› renklere

uygun olarak ba¤lay›n:

mavi = N
siyah = L

3. fiebeke gerilimini aç›n.

Yeflil çal›flma LED’i    cihaz›n çal›flmaya haz›r oldu¤u sinyalini
verir.

Ya¤mur sensörü

Rüzgar
sensörü

Ifl›k sensörü

Uyar›!

Elektrik çarpmas› nedeniyle yaralanma tehlikesi.

• Ba¤lant› yetkili personel taraf›ndan yap›lmal›d›r!

Elektrik ba¤lant›s›

Ifl›k sensörü



Duvar braketi

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus’› hareketli duvar braketi ile
çat›ya ya da cepheye sabitleyebilirsiniz.
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Dire¤e sabitleme

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus’› ayr›ca 27 mm çap›ndaki
bir dire e de sabitleyebilirsiniz.

n m
l 27

Ölçülen karanl›k de¤eri ayarlanan eflik de¤erin alt›na indi¤inde:
W Sar› LED        5 dakika boyunca yanar.
W Perde gecikme süresinden sonra afla¤› hareket eder. 

(Gecikme süresi yaklafl›k 5 dakikad›r)

Ya¤mur sensörü

Cihaz›n üst taraf›

Cihaz›n alt k›sm›

Karanl›k fonksiyonu (jaluzi/stor)

Uyar›: Montajdan sonra rüzgar sensörü üzerindeki kapa¤›
ç›kart›n.

Ya mur fonksiyonu (sadece Sensero-868 AC Plus
modelinde)

Dahili bir ya¤mur sensörüyle ya¤mur ölçülür ve bu de¤er ayarl›
eflik de¤eriyle karfl›laflt›r›l›r.
Ya¤mur sensörü cihaz›n üst taraf›nda bulunur.
Yağmur fonksiyonunu kullanmak isterseniz, devir
 potansiyometresini 2. kademeye ayarlayın.

Etkinlefltirme sonras›nda ya¤mur sensörü ancak 2 dakika sonra
aç›l›r.
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Sabitleme olanaklar›

Dikkat!

Ön cephedeki anafor rüzgarlar› sistemin zarar
görmesine neden olabilir!

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus bu
rüzgarlar› belirleyemez.

Montaj pozisyonunu seçerken bu uyar›y› dikkate
al›n.

Uyar›: Öngörülen montaj konumuna monte etmeden önce
Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus’›n ve al›c›n›n
sorunsuz bir flekilde çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol edin.
Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus’ı yatay konumda
monte edin. Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus
ç›k›nt›l› yerlerin alt›na monte edilmemelidir.

Ifl›k fonksiyonu

Dahili bir ›fl›k sensörüyle ›fl›k fliddeti ölçülür ve bu de¤er eflik
de¤eriyle karfl›laflt›r›l›r.
Ayarlanan ›fl›k de¤eri afl›ld›¤›nda, perde otomatik olarak d›flar›/afla¤›
hareket eder.

Ölçülen ›fl›k de¤eri ayarl› eflik de¤erine ulaflt›¤›nda veya bu de¤eri
aflt›¤›nda:
W Sar› LED        yanar.
W Perde gecikme süresinden sonra d›flar›/afla¤› hareket eder.

(Gecikme süresi yaklafl›k 5 dakikad›r)

Ölçülen ›fl›k de¤eri ayarlanan eflik de¤erin alt›na indi¤inde:
W Perde gecikme süresinden sonra içeri hareket eder veya içeri

konumda kal›r (gecikme süresi yaklafl›k 15 dakikad›r).
W Gecikme süresi boyunca sar› LED        yan›p söner. 

Tan›t›lm›fl el/duvar flalterinde MANUEL-OTOMAT‹K ayar geçifliyle
Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus’›n ›fl›k ve karanl›k
fonksiyonunu açabilir veya kapatabilirsiniz.

Not!

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

Rüzgar fonksiyonu

Dahili bir rüzgar sensörüyle rüzgar fliddeti ölçülür ve bu de¤er eflik
de¤eriyle karfl›laflt›r›l›r.
Rüzgar sinyali bir acil durum sinyalidir ve bu sayede rüzgar
fonksiyonu devreye girer.

Ölçülen rüzgar de¤eri ayarl› eflik de¤erine ulaflt› ›nda veya bu
de¤eri aflt›¤›nda:
W Perde içeri hareket eder ve içerideki konumunda kal›r.
W K›rm›z› alarm LED’i            yanar.
Sensero-868 AC/Sensero-868AC Plus üzerindeki hareket tufllar›
kilitlenir.
Rüzgar eflik de¤eri afl›l›ra perde en az 15 dakika boyunca içeri
konumda kal›r.
W Bu süre boyunca k›rm›z› alarm LED’i            yan›p söner.

Dikkat!

Ya¤mur sensörü çal›flt›¤› s›rada s›cakt›r!

Temas halinde yanma tehlikesi vard›r.
Ya¤mur sensörüne dokunmay›n!



Tente modu

Ön Koºul: Karanl›k fonksiyonu kapal› olmal›d›r.
(Karanl›k potansiyometresi   Off (Kapal›) konumundad›r)

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

Stor modu

Ön Koºul: Ifl›k eflik de¤eri 2 veya daha konumda olmal›d›r

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.

1’den 0’a (akflam geç saatleri) veya 0’dan 1’e (sabah›n erken
saatleri) 

olan geçerli ›fl›k sensörü ölçüm de¤erleri geçiflleri dikkate
al›nmayacakt›r.

Ifl›k fonksiyonunu farkl› yöntemlerle tekrar devreye sokabilirsiniz:

– Üst son konuma kadar manuel bir YUKARI hareket konumuyla

– Üst son konuma kadar otomatik bir saat komutuyla

– OTOMAT‹K moddan MANUEL moda, ard›ndan tekrar
OTOMAT‹K moda yap›lan geçiflle.

Panel perde modu

Ön Koºul: Ifl›k eflik de¤eri 2 veya daha konumda olmal›d›r.

El vericisi OTOMAT‹K modundad›r.

Perdeyi akflamlar› da kapal› tutmak için, perdeyi kumanda aletiniz
ya da bir saat 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 sensörü ölçüm de¤erleri geçiflleri dikkate
al›nmayacakt›r. 

Perde bütün gece kapal› kalacakt›r.

Ertesi gün döndürme pozisyonu (jaluzi) ya da havaland›rma
pozisyonu (stor) için hareket komutlar› otomatik olarak
uygulanacakt›r.
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Ölçülen ya¤mur de¤eri ayarl› eflik de¤erine ulaflt›¤›nda veya bu
de¤eri aflt›¤›nda:
W Perde içeri hareket eder.
W K›rm›z› alarm LED’i            yanar.
Sensero-868 AC Plus üzerindeki hareket tufllar› kilitlenir.
Ölçülen ya¤mur de¤eri ayarlanan eflik de¤erin alt›na indi¤inde: 
K›rm›z› alarm LED’i            15 dakika boyunca yan›p söner.
Sensero-868 AC modelinde ya¤mur potansiyometresinin bir
fonksiyonu yoktur.

Mod Ayar› (Tente, panel perde, stor)

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus üç farkl› modda
çal›flt›r›labilir. 

Modlar art arda çal›flt›r›labilir:

1. Eflik de¤eri potansiyometresini      fonksiyon konumuna çevirin.

2. YUKARI ve AfiA⁄I tuflunu en az 3 saniye boyunca bas›l›
tutun. Her iki tuflu, istedi¤iniz moda gelene kadar bas›l› tutun.

Alarm LED’inin             yan›p sönmesiyle Sensero-868
AC/Sensero-868 AC Plus’›n hangi modda oldu¤u gösterilir:

• K›rm›z› alarm LED’i           1 kez yan›p söndü¤ünde W Tente modu.

• K›rm›z› alarm LED’i           2 kez yan›p söndü¤ünde W Panel perde
modu.

• K›rm›z› alarm LED’i           3 kez yan›p söndü¤ünde W Stor modu.

Ayarlanan mod her telsiz sinyali iletimi ile yan›p sönen çal›flma
LED’i   ile gösterilir (dakikada 1 kez LED yan›p sönme biçiminde).

Çevirmeli potansiyometreyi fonksiyon modundan tekrar seçti¤iniz
bir de¤ere ayarlay›n.

Teslimde tente modu ayarl›d›r.

OEM versiyonlar›nda baflka bir mod da ayarlanabilir.

Not!

Rüzgar komutlar› her modda uygulan›r.

Rüzgar kilidi 15 dakika etkin konumdad›r.

Not!

Stor modu deste¤i al›c›n›n yaz›l›m sürümüne
ba¤l›d›r.

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus’›n tan›t›lmas›

Ön Koºul: Tahrik ünitesinin son konumlar› ayarlan›r. 
Bir verici tan›t›l›r.

1. Perdeyi orta konuma hareket ettirin.

2. El/duvar vericinizdeki Yukar›/Afla¤› ve P tufllar›n› ayn› anda en
az 3 saniye boyunca bas›l› tutun.
Perde 2 dakika boyunca yukar› ve afla¤› do¤ru hareket eder.

3. Yukar› ve içeri hareket bafllad›ktan hemen sonra 
Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus üzerindeki YUKARI
tufluna bas›n.
Tahrik ünitesi k›sa bir süre için durur.

4. Afla¤› ve d›flar› hareket bafllad›ktan hemen sonra 
Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus üzerindeki AfiA⁄I
tufluna bas›n.
Tahrik ünitesi durur.

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus tan›t›lm›flt›r.
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Eflik de¤erlerinin ayarlanmas›

Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus cihaz›n›n alt taraf›nda
çevirme potansiyometresi vard›r. Çevirme potansiyometresiyle eflik
de¤erlerini kademeli olarak ayarlayabilirsiniz.

OFF W Ifl›k fonksiyonu kapal›d›r
Kademe 1 W Az ›s›kta tentenin d›flar› sürülmesi

Ifl›k Kademe 2-14 W Ara kademeler
Kademe 7 W Fabrika ayar›
Kademe 15 W Çok ›fl›kta d›flar› sürülme

Kademe 1 W Az rüzgarl› havada tentenin içeri
sürülmesi

Kademe 2-10 W Ara kademeler
Rüzgar Kademe 4 W Fabrika ayar›

Kademe 11 W Çok rüzgarl› havada tentenin içeri
sürülmesi

OFF W Karanl›k fonksiyonu kapal›d›r
Fabrika ayar›

Kademe 1 W Karanl›kta d›flar› sürülme
Karanl›k Kademe 2-14 W Ara kademeler

Kademe 15 W Gece/gündüz bafllang›c›nda d›flar›
sürülme

OFF W Ya¤mur fonksiyonu kapal›
Fabrika ayar›

Ya¤mur Kademe 1 W Az ya¤murda içeri sürülmesi
Kademe 2-14 W Ara kademeler
Kademe 15 W Az ya¤murda içeri sürülmesi

Ifl›k fonksiyonunun kontrol edilmesi (Test modu)

Ön Koºul: Perde içeri hareket etmifl olmal›d›r.

Test modunda gecikme süreleri dakika yerine saniyeye düfler.
Bu sayede ayarlanan eflik de¤erinin afl›lmas› ya da alt›na inilmesi
durumunda sisteminizin hareketini test edebilirsiniz.

1. Yeflil çal›flma LED’i     yan›p sönene kadar en az 3 saniye 

boyunca YUKARI tuflunu bas›l› tutun.

Uyar›!

Tentenin d›flar› hareket etmesi veya storun/
jaluzinin hareket etmesi nedeniyle yaralanma t -
ehlikesi vard›r.

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

2. Ifl›k sensörünü 5 dakika boyunca bir el feneri ile ayd›nlat›n.
Ayarlanan ›fl›k de¤erine ulafl›ld› veya bu de¤er afl›ld›
W Perde hemen d›flar›/afla¤› hareket eder.

Sar› ›fl›k LED’i        yanar.

Ayarlanan ›fl›k de¤erinin alt›na inildi
W Perde 15 saniye sonra içeri/yukar› hareket eder.

Sar› ›fl›k LED’i        yan›p söner ve 15 saniye sonra söner.

‹fllemi 5 dakika içinde istedi¤iniz s›kl›kta tekrarlayabilirsiniz.
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Rüzgar fonksiyonunun kontrol edilmesi (Test modu)

Ön Koºul: Perde içeri hareket etmifl olmal›d›r.

Test modunda gecikme süreleri dakika yerine saniyeye düºer.
Bu sayede ayarlanan eflik de¤erinin afl›lmas› ya da alt›na inilmesi
durumunda sisteminizin hareketini test edebilirsiniz.

1. Yeflil çal›flma LED’i     yan›p sönene kadar en az 3 saniye 

boyunca YUKARI tuflunu bas›l› tutun. 

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.

2. Perdeyi el vericisi ile orta pozisyona getirin.

3. Rüzgar sensörüne üfleyin.
Perde hemen içeri/yukar› hareket eder.

Ayarlanan rüzgar de¤erine ulafl›ld› veya bu de¤er afl›ld›

W K›rm›z› alarm LED’i yanar.

Ayarlanan rüzgar de¤erinin alt›na inildi.

W K›rm›z› alarm LED’i 15 saniye boyunca yan›p söner.

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

Ya¤mur fonksiyonunun kontrol edilmesi (Test modu)

Ön Koºul: Perde d›flar› hareket etmifl olmal›d›r.

Test modunda gecikme süreleri dakika yerine saniyeye düºer.
Bu sayede ayarlanan eflik de¤erinin afl›lmas› ya da alt›na inilmesi
durumunda sisteminizin hareketini test edebilirsiniz.

1. Yeflil çal›flma LED’i    yan›p sönene kadar en az 3 saniye 

boyunca YUKARI tuflunu bas›l› tutun. 

2. Perdeyi el vericisi ile orta pozisyona getirin

3. Ya¤mur sensörünü nemlendirin.
Ayarlanan ya¤mur de¤erine ulafl›ld› veya bu de¤er afl›ld›.

W K›rm›z› alarm LED’i yanar. 
Perde hemen içeri/yukar› hareket eder.

Ayarlanan ya¤mur de¤erinin alt›na inildi.

W K›rm›z› alarm LED’i 15 saniye boyunca yan›p söner.

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

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.
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Gösterge ›fl›¤› tablosu

Sar› ›fl›k LED’i Ölçülen ›fl›k de¤eri/alacakaranl›k  
yan›yor de¤erine ulafl›ld› veya bu de¤er afl›ld›

Sar› ›fl›k LED’i Gecikme süresi
yan›p sönüyor Alacakaranl›k de¤erinin alt›na inildi

K›rm›z› alarm LED’i Ölçülen rüzgar de¤erine ulafl›ld› 
yan›yor veya bu de¤er afl›ld›

K›rm›z› alarm LED’i Gecikme süresi
yan›p sönüyor Rüzgar de¤erinin alt›na inildi

K›rm›z› alarm LED’i Tente modu
1 kez yan›p 
sönüyor

K›rm›z› alarm LED’i Panel perde modu
2 kez yan›p 
sönüyor

K›rm›z› alarm LED’i Stor modu
3 kez yan›p 
sönüyor

Tan›t›lm›fl Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus
cihaz›n›n silinmesi
(Fonksiyon pozisyonunda yap›lamaz)

Ayn› anda YUKARI ve AfiA⁄I tuflunu en az 3 saniye
boyunca bas›l› tutun.

Yeflil LED k›sa bir süre için yanar.
Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus, kapsama alan›ndaki tüm
al›c›lada silinir.

Teknik veriler

Çal›flma gerilimi 230 V/50 Hz

Is› alan› –25 °C ila +60 °C

Koruma türü IP 44

Dalga frekans› 868,3 MHz
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Bak›m
Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus kolay eriflilebilir durumda
olmal› ve üzeri kaplat›lmamal›d›r.

Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC Plus bak›m gerektirmez, ancak
üst gövdesi arada s›rada nemli bir bezli temizlenmelidir.

Dikkat!

Ya¤mur sensörü çal›flt›¤› s›rada s›cakt›r!

Temas halinde yanma tehlikesi vard˘r.
Ya¤mur sensörüne dokunmay›n!

Ar›za tablosu

Hata Nedeni Giderilmesi

Perde manuel  Rüzgar veya ya¤mur Gecikme süresinin 
iflletimde otomatik alarm› etkin. bitmesini (15 dakika) 
olarak içeri/yukar›  bekleyin.
hareket ediyor. Ya¤mur sensörü kirli. Ya¤mur sensörünü 

temizleyin.
Kötü telsiz sinyal Cihaz pozisyonunu 
ba¤lant›s›. de¤ifltirin.
Gerilim beslemesi ar›zal›. Gerilimi kontrol edin.

El vericisi üzerinden Rüzgar alarm› etkin Gecikme süresinin 
hareket komutu bitmesini (15 dakika) 
verilemiyor. bekleyin.

El vericisindeki piller bofl. Pili de¤ifltirin.

Motorda gerilim yoktur  Gerilimi kontrol edin 
ve/veya motor afl›r› ya da motoru so utun.
›s›nm›flt›r.

Perde rüzgarda RÜZGAR eflik de¤eri RÜZGAR eflik de¤erini 
içeri/yukar› hareket yanl›fl ayarlanm›fl. ayarlay›n.
etmiyor.

Perde güneflte GÜNEfi eflik de¤eri  GÜNEfi eflik de erini 
d›flar›/afla¤› afl›lmad›. ayarlay›n.
hareket etmiyor. Rüzgar alarm› etkin. Gecikme süresinin 

bitmesini (15 dakika) 
bekleyin.

Stor modu al›c› taraf›ndan Stor modu al›c› .
Stor modu al›c› taraf›ndan taraf›ndan.

Verici MANUEL modda. Vericiyi OTOMAT‹K 
moda ayarlay›n.

Kötü telsiz sinyal Cihaz pozisyonunu 
ba¤lant›s›. de¤ifltirin.

Ifl›k sensörü kirlenmifl. Is›k sensörünü 
temizleyin.

Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC/
Sensero-868 AC Plus Sensero-868 AC Plus Sensero-868 AC Plus
al›c›da veya Aero-868 veya Aero-868’i silin.
tan›t›lam›yor. veya tan›t›lm›fl.

Kötü telsiz sinyal Cihaz pozisyonunu 
ba¤lant›s›. de¤ifltirin.

Perde karanl›kta Karanl›k eflik de¤eri Karanl›k eflik de¤erini 
d›flar›/afla¤› hareket yanl›fl ayarlanm›fl. ayarlay›n. 
etmiyor. Karanl›k fonksiyonu Baflka al›c›lar 

al›c› taraf›ndan kullan›n.
desteklenmiyor.

Perde rüzgarda Sensero-868 AC/ Sensero-868 AC/
d›flar›/afla¤› hareket Sensero-868 AC Plus Sensero-868 AC Plus’›
ediyor. yanl›fl tan›t›lm›fl. silin ve yeniden tan›t›n.
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