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CECHY PRODUKTU

TABELA KOMPATYBILNOŚCI

GWARANCJA

WAVE RX / SENSO RX

A510020 TDS GOLD

A510036 RX MINI

A510038 TDS COMPACT

A510062 MYROLL

KOMPATYBILNOŚĆ ZAMYKANIE ZA POMOCĄ 
ALARMU WIATROWEGO

√

√

√

√

√

√

AUTOMATYCZNE  
PONOWNE OTWARCIE

Wstrząsowy czujnik wiatru Mistral mierzy bezpośrednio poziom i intensywność 
wychyleń belki dolnej markizy spowodowanych naporem wiatru na jej poszycie. Czujnik 
wykrywa przekroczenie dopuszczalnych obciążeń i wysyła informacje o przekroczeniu 
wartości progowej do napędu  z odbiornikiem radiowym (lub do innego odbiornika 
radiowego) aby zabezpieczyć markizę poprzez zwiniecie jej poszycia. Czujnik wibracyjny 
nie chroni markizy przed nagłymi, gwałtownymi podmuchami wiatru.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji unieważnia odpowiedzialność i gwarancję firmy 
CHERUBINI.
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MISTRAL

DIODA LED

PRZEŁĄCZNIK OBROTOWY

KOMORA BATERYJNA PRZYCISK PROGRAMOWANIA (SET)

ŚRUBY MONTAŻOWE
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“CHERUBINI S.p.A. oświadcza, że produkt jest zgodny z odpowiednim unijnym 
prawodawstwem harmonizacyjnym: Dyrektywa 2014/53/EU, Dyrektywa 2011/65/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na żądanie na stronie internetowej: 
www.cherubini.it.”

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
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KOMPATYBILNE PILOTY

DIODA LED
WYŚWIETLACZ

GÓRA

DÓŁ

DIODA LED

STOP

GIRO GIRO Wall

WYŚWIETLACZPrzejście do 
następnego 
kanału +

Przejście do 
poprzedniego kanału -

GÓRA

STOP

DÓŁ

A

B

C

GIRO Plus DIODA LED
WYŚWIETLACZGIRO Lux

Aktywacja 
czujnika 

nasłonecznienia

Dezaktywacja czujnika nasłonecznienia

Czujnik nasłonecznienia 
włączony

Czujnik 
wiatru 
włączony

GIRO P-Lux
WYŚWIETLACZ

Przejście do 
następnego 

kanału

Aktywacja czujnika 
nasłonecznienia

Czujnik 
wiatru 
włączony

Czujnik 
nasłonecznienia 
włączony

POP
POP Lux

Czujnik 
nasłonecznienia / 
wiatru (POP Lux)

POP Plus
POP P-Lux
Czujnik nasłonecznienia 
/ wiatru 
(POP P-Lux)

Wyświetlacz  - 

Aktywacja / Dezaktywacja 
czujnika nasłonecznienia -

Wybór kanału

DIODA LED -

Sprawdź instrukcję programowania

Skipper 
Skipper 

Skipper 

Skipper 
Skipper 

Skipper 
Skipper 

Skipper

Skipper 

Skipper 
Skipper 

Skipper

GÓRA
STOP

DÓŁ

SEL (POP Lux)
Aktywacja czujnika nasłonecznienia

GÓRA

STOP
DÓŁ

SEL (POP P-Lux)
Aktywacja czujnika nasłonecznienia
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set

Przełącznik obrotowy

Dioda 
LED

PARAMETRY TECHNICZNE
- Zasilanie bateryjne:  LR03 (AAA)
- Wymiary:  140x38x26 mm
- Waga:  100 g
- Stopień ochrony:  IP44
- Częstotliwość nośna:  433,92 MHz 
- Moc nadajnika RF (ERP):  2 mW 
- Zasięg sygnału radiowego  

w otwartej przestrzeni:  max. 10 m
- Zakres regulacji progu  

reakcji na wstrząsy:  1-9 m/s2

DÓŁ
GÓRA

Krótki ruch w jedną 
stronę

Krótki ruch w drugą 
stronę

Podwójne krótkie 
ruchy

GIRO

Skipper 

DÓŁ
STOP

GÓRAA

B
C

POP

STOP
GÓRAA

B
C DÓŁ

SYMBOLE I OZNACZENIA

Naciśnij przycisk A

A

Naciśnij przycisk A i B 
jednocześnie

+A B

A
BC
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PRZYKŁAD SEKWENCJI KOMEND
Sekwencje poleceń składają się przeważnie z trzech kroków, na zakończenie których 
napęd potwierdza przyjęcie polecenia poprzez wykonanie obrotu w przeciwną stronę 
niż obroty poprzednie. W tym paragrafie pokazano jak rozpoznać potwierdzenie 
przyjęcia polecenia
Przyciski muszą być naciskane kolejno, w czasie krótszym niż cztery sekundy 
pomiędzy kolejnymi krokami. Jeśli przerwa pomiędzy kolejnymi krokami jest 
większa niż 4 s, to polecenie nie jest akceptowane i sekwencja poleceń musi być 
powtórzona od początku.

Przykład sekwencji komend:

Jeśli sekwencja poleceń została wykonana prawidłowo, tak jak pokazano na powyższym 
przykładzie, to wał napędu wraca do pierwotnej pozycji wykonując jeden długi obrót. 
Długość dwóch krótkich obrotów w tym samym kierunku odpowiada długości jednego 
długiego obrotu w przeciwnym kierunku. Wał napędu wraca do swojej pierwotnej pozycji 
również wówczas gdy sekwencja poleceń nie została wykonana prawidłowo – wówczas 
wał napędu wykonuje jeden lub dwa krótkie obroty. 

Przykład nieprawidłowej sekwencji:

krok 1 krok 3krok 2

+A B B B

krok 1

krok 1

> 4 sek.
Powtórz 
sekwencję

Powtórz 
sekwencję

krok 2

> 4 sek.

+A B

+A B B
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       AKTYWACJA / DEZAKTYWACJA FUNKCJI PROGRAMOWANIA
DLA PILOTÓW SKIPER PLUS, SKIPER LUX, SKIPER P-LUX

DLA PILOTÓW  POP PLUS - POP LUX - POP P-LUX
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Aby zapobiec przypadkowej zmianie ustawień odbiornika podczas codziennego 
użytkowania pilota, wprowadzono blokadę dostepu do programowania, która jest 
automatycznie aktywowana po 8 godzinach od ostatniego wciśnięcia sekwencji 
przycisków A+B lub B+C.

SPRAWDZANIE AKTUALNEGO STATUSU

Aby sprawdzić status  funkcji, zobacz sekwencje “AKTYWACJA / DEZAKTYWACJA funkcji 
programowania”

Kontynuuj programowanie zgodnie z instrukcją.

AKTYWACJA FUNKCJI PROGRAMOWANIA

DEZAKTYWACJA FUNKCJI PROGRAMOWANIA

Włączona

lub po 
30 sek.

Wyjmij baterię na 
10 sek. i włóż ją 
ponownie

OPCJA 2 OPCJA 2

OPCJA 1

lub po 
30 sek.

Funkcja programowania 
włączona

Funkcja programowania 
wyłączona3 sek.

lub po 
30 sek.

3 sek.

Wyłączona

3 sek.

+ +A B C

Tn

+ +A B C

Tn

+ +A B C

Tn

B

B

B

C

A
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AKTYWACJA / DEZAKTYWACJA FUNKCJI PROGRAMOWANIA
DLA PILOTÓW SKIPPER - SERII GIRO - POP

Aby zapobiec przypadkowej zmianie ustawień odbiornika podczas codziennego 
użytkowania pilota, wprowadzono blokadę dostepu do programowania, która jest 
automatycznie aktywowana po 8 godzinach od ostatniego wciśnięcia sekwencji 
przycisków A+B lub B+C.

SPRAWDZANIE AKTUALNEGO STATUSU

Aby sprawdzić status  funkcji, zobacz sekwencje “AKTYWACJA / DEZAKTYWACJA funkcji 
programowania”

Kontynuuj programowanie zgodnie z instrukcją.

WŁĄCZENIE TRYBU PROGRAMOWANIA

DEZAKTYWACJA FUNKCJI PROGRAMOWANIA

ON

Funkcja programowania 
włączona

Funkcja programowania 
wyłączona

....

ON

....

.... Zamknięty

Otwarty
ON

lub po 
30 sek.

lub po 
30 sek.

1Tn 2 3

OPCJA 1

1Tn 2 3

1Tn 2 3 lub po 
30 sek.

B

+ +A B C B

B

C

+ +A B C

+ +A B C

A

Wyjmij baterię na minimum 10 sekund lub naciśnij dowolny przycisk.

OPCJA 2

3 sek.

OPCJA 2 OPCJA 2
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Czujnik musi być zamontowany równolegle do belki przedniej. 
Uwaga: nie należy montować czujnika wewnątrz profilu belki przedniej, ale na zewnątrz 
po wewnętrznej stronie markizy (jak na powyższym rysunku). Najlepiej zamontować 
czujnik po tej samej stronie co napęd lub odbiornik radiowy napędu aby dystans między 
nimi był jak najmniejszy (poniżej 10m).

9

INSTALACJA

Czujnik jest umieszczony w obudowie z tworzywa, 
która składa się z dwóch części:podstawy, którą 
mocuje się do belki przedniej markizy oraz.pokrywy, 
mocowanej na zatrzask. 

Pokrywa zawiera płytkę mikroprocesora z czujnikiem, 
komorę baterii, przycisk oraz przełącznik obrotowy. 

Najlepsze miejsce do montażu czujnika: wewnętrzna strona belki przedniej.

TAK

TAK

maks. 

Podstawa może być przymocowana do belki przedniej 
za pomocą śrub M4 (brak w zestawie) lub za pomocą 
dwustronnej taśmy samoklejącej. Wewnątrz obudowy 
znajduje się strzałka wskazująca właściwy kierunek montażu czujnika: czujnik należy 
montować strzałką skierowaną w górę.

Sprawdź, czy po zamknięciu markizy w miejscu montażu czujnika jest wystarczająco dużo 
miejsca, aby nie został on uszkodzony przez składane ramię lub inne wystające elementy.
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PROGRAMOWANIE CZUJNIKA

TnTn 2 sek.

set

Tn: przypisany pilot

Aby powiązać czujnik z napędem, najpierw należy do niego przypisać pilota. 

W tym momencie nie należy montować obudowy czujnika w podstawie.

• Włóż baterie do czujnika; 
• Otwórz markizę całkowicie (przycisk C);
• Ustaw pokrętło przełącznika na wartość 0;

UWAGA: Można sprawdzić prawidłowość przypisania czujnika poprzez wciśnięcie 
przycisku programowania czujnika pogodowego MISTRAL. Wówczas markiza powinna 
się ustawić w pozycji środkowej. Po sprawdzeniu otwórz markizę ponownie.

set
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• Wciśnij przyciski na pilocie w kolejności A+B, B a następnie przycisk programowania na 
czujniku MISTRAL na 2s, aż napęd potwierdzi ruchem.

Próg wykrywania wstrząsów (amplitudy wychyleń wibracji) ustawia się, wybierając jedną 
z pozycji na przełączniku obrotowym, od 1 (lekkie drgania) do 9 (silne wibracje o dużej 
amplitudzie wychyleń). Prawidłowe ustawienie progu
dla każdego rodzaju markizy musi zostać określone na podstawie prób i błędów. 
Rozpocznij od ustawienia środkowej wartości (np. 5), a następnie aktywuj czujnik. Po 
aktywacji możliwe będzie przeprowadzenie testów w celu znalezienia najlepszego 
poziomu progu zadziałania.

POZIOM WYCHYLEŃ WIBRACJI

+A B B

C
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Przed założeniem osłony na podstawę czujnika:
- Obróć przełącznik obrotowy do środkowej wartości od 1 do 9 (np. 5).
- Aktywuj czujnik wciskając przycisk programowania, przez co najmniej 4 sekundy, aż 

dioda LED szybko mignie 2 razy.

AKTYWACJA CZUJNIKA

2

4 sek.

set5

PRZEŁĄCZNIK 
OBROTOWY

4PROCEDURA
- Zatrzaśnij pokrywę na podstawie.
- Odczekaj 10 sekund, aż czujnik wykryje pozycję spoczynkową, a napęd wykona ruch 

potwierdzający *.

W ciagu trzech minut należy wykonać TEST CZUJNIKA.

11

*Uwaga:  w przypadku napędów Wave RX wyprodukowanych przed 01/2013 i 
sterowników TDS Gold wyprodukowanych przed 04/2013 procedura kończy się bez 
ruchów potwierdzających.

10 sek.
........

*
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UWAGA!!! Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, przed zdjęciem pokrywy 
czujnika, zobacz odpowiednią procedurę w rozdziale: “DEZAKTYWACJA 
CZUJNIKA “.

Kiedy czujnik wykryje swoje położenie spoczynkowe będzie pracował w trybie testowym 
przez pierwsze trzy minuty działania: w przypadku alarmu markiza się zamknie, ale bez 
zastosowania ośmiominutowego okresu, kiedy możliwość ponownego otwarcie jest 
nieaktywna, co ma miejsce w normalnym trybie pracy. 
W ciągu tych trzech minut konieczne jest:
 - Sprawdzić próg alarmu dla drgań wywołanych przez wiatr; 
 -  Sprawdzić czy alarm nie włącza się podczas otwierania markizy.

SPRAWDZANIE PROGU ZADZIAŁANIA ALARMU WIATROWEGO
Otwórz całkowicie markizę. Zasymuluj drgania na belce przedniej, stopniowo zwiększając 
ich amplitudę, aż napęd zamknie markizę.
Jeśli markiza zamyka się nawet przy lekkich wibracjach, to próg ustawiony jest zbyt nisko.
Jeśli markiza nie zamyka się, nawet przy zastosowaniu drgań o dużej amplitudzie, to próg 
ustawiony jest zbyt wysoko lub występuje usterka w komunikacji radiowej pomiędzy 
czujnikiem a napędem.
Podczas zamykania markizy można za pomocą pilota zatrzymać ją i ponownie otworzyć.
Uwaga: aby prawidłowo sprawdzić próg alarmu wiatrowego, wibracje muszą być 
symulowane stale przez co najmniej 5 sekund.

SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA ALARMU WIATROWEGO
Aby zakończyć testy, upewnij się, że czujnik nie wykrywa żadnych alarmów wynikających 
z drgań lub zmian nachylenia, które mogą być spowodowane przez konstrukcję markizy 
podczas ruchu.
Jeśli przednia belka wibruje znacząco podczas otwierania lub zamykania, czujnik może 
wykryć niepożądany stan alarmowy.
Zamknij całkowicie markizę i odczekaj co najmniej 15 sekund. Otwórz markizę i sprawdź 
czy otwiera się całkowicie.
Jeśli markiza zatrzymuje się i zamyka może to być spowodowane nadmiernymi 
wibracjami na przedniej belce: w tym przypadku należy zwiększyć próg wykrywania 
wibracji.

TEST CZUJNIKA

Aby zmienić ustawione progi reakcji, należy zdjąć pokrywę czujnika, 
przełącznik obrotowy należy ustawić ponownie na 0, a następnie wykonać 
procedurę aktywacji.
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USUWANIE CZUJNIKA
Aby usunąć czujnik Mistral z pamięci napędu, należy użyć przypisanego pilota. Sekwencja 
kasowania jest następująca:

TnTn 2 sek.

set

AKTYWACJA AUTOMATYCZNEGO PONOWNEGO OTWARCIA
Dzięki systemowi automatycznego ponownego otwierania, po zakończeniu alarmu 
wiatrowego markiza otwiera się ponownie. Fabrycznie funkcja ta nie jest aktywowana 
w napędzie, ale można ją łatwo aktywować za pomocą następującej sekwencji poleceń:

Tn: Przypisany pilot

Tn Tn Tn (2 sek.)

DEZAKTYWACJA AUTOMATYCZNEGO PONOWNEGO OTWARCIA
Funkcję automatycznego ponownego otwarcia można w każdej chwili wyłączyć za 
pomocą następującej sekwencji poleceń:

Tn Tn Tn (2 sek.)

AUTOMATYCZNE PONOWNE OTWARCIE
- działa tylko z napędami Wave RX i Senso RX-

Po wystąpieniu alarmu wiatrowego, który to sygnał ma wyższy priorytet niż komendy 
wydawane przez użytkownika, napęd zamyka automatycznie markizę, aż do momentu, 
gdy minie alarm wiatrowy (8 minut). Jeśli aktywna jest funkcja automatycznego 
ponownego otwarcia, po 8 minutach markiza wraca do pozycji, w której znajdowała się 
przed alarmem. Ten czas oczekiwania jest ustawiony tak, aby zapewnić ochronę markizy 
i zapobiec ciągłym ruchom napędu w przypadku sporadycznych podmuchów wiatru. 

13

+A B

+A B

+A B

A

A

C
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KONSERWACJA

WYMIANA BATERII

Aby wprowadzić dowolne zmiany: progów zadziałania alarmów, zmienić baterie 
lub wykonać dowolną inną operację programowania, osłona czujnika musi zostać 
odłączona od podstawy. Aby wykonać tę procedurę, bez wywołania alarmu wiatrowego, 
który zamknie markizę, stwarzając potencjalnie niebezpieczną sytuację dla osób 
znajdujących się w pobliżu, konieczne jest wyłączenie czujnika MISTRAL (sprawdź akapit 
DEAKTYWACJA CZUJNIKA MISTRAL).

Aby ponownie włączyć czujnik, postępuj zgodnie z procedurą aktywacji.

PRZEŁĄCZNIK

19 2
3

45

8
7

6

0

DEZAKTYWACJA CZUJNIKA MISTRAL
Aby dezaktywować czujnik MISTRAL należy postępować w następujący sposób:
- Otwórz całkowicie markizę i odczekaj co najmniej dziesięć sekund po zatrzymaniu się 

belki przedniej zanim rozpoczniesz odłączanie czujnika.
- Wciśnij oba zaczepy boczne jednocześnie pociągając pokrywę w dół, aż ją odłączymy 

od podstawy. Nie używaj żadnych narzędzi do tej procedury (śrubokręty lub podobne 
elementy).

- Po zdjęciu pokrywy należy ustawić przełącznik obrotowy w pozycji 0: dioda LED 
będzie migać trzy razy powoli (0,5 sekundy WŁ. - 0,5 sekundy WYŁ.), Aby potwierdzić 
fakt, że czujnik został dezaktywowany i alarm wiatrowy się nie włączy.

Gdy baterie są prawie wyczerpane, dioda LED będzie migać regularnie, co dwie sekundy. 
Wymień baterie. 

Podczas wymiany baterii można skorzystać z funkcji automatycznego 
wyłączania czujnika: 
- Odczep osłonę od podstawy
- Obróć pokrywę z czujnikiem i trzymaj ją 
pionowo przez około 3 sekundy.

3 sek.

Po włożeniu nowych baterii czujnik automatycznie się aktywuje: po prostu zatrzaśnij 
osłonę na podstawie.
W normalnych warunkach użytkowania baterie powinny wystarczyć na ponad dwa lata. 
Zaleca się jednak wymianę baterii na początku każdego nowego sezonu.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OBJAW PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Markiza zamyka się 
nawet, jeśli wiatr nie 
wieje.

Wyczerpane baterie. Otwórz osłonę czujnika i wyłącz 
go. Jeśli dioda miga, baterie są 
prawie wyczerpane. Jeśli dioda LED 
jest WYŁĄCZONA i nie włączy się 
ponownie, baterie są wyczerpane. 
Wymień baterie.

Problem z 
komunikacją 
radiową.

Sprawdź, czy czujnik nie znajduje 
się zbyt daleko od napędu lub 
odbiornika radiowego. Zmień 
położenie czujnika.

Czujnik nie został 
aktywowany.

Czujnik nie jest aktywny. Ponownie 
wykonaj procedurę aktywacji.

Po założeniu pokrywy 
czujnika na podstawę, 
napęd markizy nie 
wykonuje ruchu 
potwierdzającego.

Czujnik nie był 
w stanie wykryć 
stabilnej pozycji.

Sprawdź zamocowanie czujnika. 
Sprawdź, czy belka przednia nie 
wibruje.

Il sensore ha rilevato 
la posizione stabile 
prima di essere 
agganciato.

Powtórz procedurę aktywacji, 
uważając, aby podłączyć czujnik 
w ciągu dziesięciu sekund od 
błyśnięcia potwierdzającego.

*Uwaga: w przypadku napędów Wave RX 
wyprodukowanych przed 01/2013 i sterowników TDS Gold 
wyprodukowanych przed 04/2013 procedura kończy się 
bez ruchów potwierdzających.

Kołysanie markizy, nie 
powoduje zamykania 
markizy.

Markiza została właśnie 
otwarta i czas stabilizacji 
jest jeszcze aktywny.

Otwórz markizę i odczekaj 
kilka minut przed 
wykonaniem testu.
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CHERUBINI Deutschland GmbH
Siemensstrasse, 40 - 53121 Bonn - Deutschland
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 / 35 | Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de

CHERUBINI France S.a.r.l.
ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58 | Fax +33 (0) 466 77 92 32
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Iberia S.L.
Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504 | Fax +34 (0) 966 967 505
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI S.p.A.
Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039 | Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it | www.cherubini.it


