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Instrukcja obsługi czujnika  
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GWARANCJA
Producent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do naprawy lub wymiany 
urządzenia uszkodzonego jeżeli uszkodzenie to wynika z wad materiałów i konstrukcji. Gwarancja 
ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków: 
• Instalacja została dokonana przez osobę uprawnioną, zgodnie z zaleceniami producenta.
• Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych.
• Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obsługi.
• Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie wykonanej instalacji elektrycznej czy też działania 

zjawisk atmosferycznych.
• Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego użytkowania i uszkodzenia mechaniczne producent 

nie odpowiada.
• W przypadku awarii urządzenie należy dostarczyć do naprawy łącznie z dowodem zakupu.
Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w czasie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne wykonuje producent 
MOBILUS MOTOR Sp. z o.o. 
W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się ze sprzedawcą ( prosimy podać 
następujące informacje: opis zdarzenia, błędu, warunki w jakich doszło do awarii ).
KONSERWACJA URZĄDZENIA
1. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej szmatki (np. mikrofibra), zwilżonej w wodzie. 

Następnie wytrzyj urządzenie do sucha.
2. Nie używać środków chemicznych.
3. Unikaj używania w pomieszczeniach zabrudzonych i zapylonych.
4. Nie używać urządzenia przy temperaturach większych lub mniejszych od deklarowanego 

zakresu.
5. Nie otwierać urządzenia - pod rygorem utraty gwarancji.
6. Urządzenie wrażliwe na upuszczanie, rzucanie.
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 Niniejsze urządzenie zostało oznakowane zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC),  
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomo-
wanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu 
produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej 
utylizacji urządzenia. 
Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że 
niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie 
należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać 
dodatkowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się 
z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie 
nabyto produkt.

NOTATKIC.D. 8. BIEŻĄCE NASTAWY URZĄDZENIA

Ustawienie Lux
1 10
2 100
3 1k
4 10k
5 20k
6 50k
7 100k

Po przekroczeniu zadanej wartości:
Do urządzenia połączonego z czujnikiem światła jest wysyłany rozkaz opuść.

9. PROGRAMOWANIE - ŁĄCZENIE Z ODBIORNIKIEM
W celu połączenia CZUJNIKA WIATRU lub ŚWIATŁA z odbiornikiem (żaluzją, roletą, 
włącznikiem zasilania)wykonaj następujące kroki.
1. Aktywuj czujnik dowolnym klawiszem.
2. Przytrzymaj przycisk P do czasu, aż na wyświetlaczu pojawią się dwie czerwone kropki na 
dole cyfr.

Cyfry w tym trybie pokazują bieżące wartości odczytów odpowiednich czujników i mogą się 
zmieniać.
3. Za pomocą PILOTA MASTER wprowadź odbiornik w TRYB PROGRAMOWANIA zgodnie 
z jego instrukcją, a następnie wciśnij klawisz - w zależności od tego, czym ma być sterowane 
urządzenie - K1 wiatr lub K2 światło. Kropka przy danym polu na chwilę zniknie - urządzenia 
zostaną sparowane.
4. Naciśnij ponownie przycisk P w celu wyjścia z TRYBU PROGRAMOWANIA.
5. Wyjdź z TRYBU PROGRAMOWANIA w kontrolowanym urządzeniu.
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1. INFORMACJE OGÓLNE
Czujnik MOBILUS S-WL służy do monitorowania siły wiatru i nasłonecznienia. Każdy 
podmuch wiatru oraz poziom natężenia światła jest rejestrowany, dzięki czemu uzyskasz 
dodatkową automatyzację swoich osłon (np. markiza, żaluzje fasadowe). 
• 7 poziomów czułości wiatru.
• 7 poziomów intensywności nasłonecznienia.
• Jednokierunkowa komunikacja radiowa.
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi, która informuje jak bezpiecznie posługiwać się 
urządzeniem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikające 
z korzystania z urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez niewłaściwe 
wykorzystywanie, obsługę i uruchamianie. 

2. OPIS ELEMENTÓW CZUJNIKA

K1 Przycisk kontroli sekcji czujnika wiatru.
K2  Przycisk kontroli sekcji czujnika światła.
P  Przycisk TRYBU PROGRAMOWANIA.

1 Panel słoneczny.
2  Kielich czujnika wiatru.

C.D. 2. OPIS ELEMENTÓW PILOTA

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
W opakowaniu znajdują się następujące elementy: 
• czujnik MOBILUS S-WL.
• Instrukcja obsługi.

4. PARAMETRY TECHNICZNE
• Detekcja prędkości wiatru i natężenia światła.
• Komunikacja jednokierunkowa COSMO | 2WAY READY.
• Stopień ochrony: IP44.
• Zasilanie: wbudowany panel słoneczny i bateria litowa (3.7V, 180mAh).
• Temperatura pracy: -20°C do 60°C.
• Wyświetlacz segmentowy LED.
• Kod dynamiczny.
• 868 MHz.
• Wymiary: 22 x 120 x 55 mm.

5. WYMIARY

6. MONTAŻ
Upewnij się, czy po przymocowaniu czujnika do powierzchni, kielichy wiatrowe są w równoległej 
pozycji do poziomej powierzchni, tak jak na rysunku instalacyjnym. Niepoprawny montaż może 
wpłynąć na dokładność rejestrowanej prędkości wiatru.
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7. PIERWSZE URUCHOMIENIE
Przed pierwszym uruchomieniem należy wystawić urządzenie na projekcję promieni słonecznych  
w celu naładowania akumulatora. Urządzenie powinno być tak zainstalowane, aby:
1. Zapewnić pracę ogniwa fotowoltaicznego, które odpowiada za ładowanie akumulatora 

wewnętrzenego, zasilającego urządzenie.
2. Zapewnić takie umiejscowienie urządzenie, które umożliwi poprawne odczyty wiatru lub 

natężenia światła.
W celu wybudzenia urządzenia należy nacisnąć dowolny przycisk. Po aktywacji na wyświe-
tlaczu LCD pojawią się bieżące nastawy.

8. BIEŻĄCE NASTAWY URZĄDZENIA
1. W konfiguracji fabrycznej urządzenie ma wyłączo-

ne czujniki - na ekranie wyświetla się stan 00.
wiatr

      

światło

2. W celu zmiany ustawienia należy aktywować ekran, następnie przytrzymać jeden z 
klawiszy K1 lub K2 do momentu, aż zaczną migać odpowiednie pola - dla K1 obszar 
po lewej stronie, dla K2 po prawej.

Ustawienie czujnika wiatru (przycisk K1)
1. W celu zmiany ustawienia należy aktywować ekran dowonym przyciskiem.
2. Przytrzymaj klawisz K1 do momentu, aż zacznie migać cyfra po lewej stronie.
3. Wciskając klawisze K1 zmieniamy wartości w pętli od 0 do 7 dla sekcji czujnika wiatru.
4. Zmianę należy zatwierdzić klawiszem P.

3 0

Ustawienie Skala Beauforta km/h
1 4 18
2 5 28
3 6 38
4 7 49
5 8 61
6 9 74
7 10 88

Po przekroczeniu zadanej wartości:
Do urządzenia połączonego z czujnikiem wiatru jest wysyłany rozkaz podnieś.

Ustawienie czujnika światła (przycisk K2)
1. W celu zmiany ustawienia należy aktywować ekran dowolnym przyciskiem.
2. Przytrzymaj klawisz K2 do momentu, aż zacznie migać cyfra po lewej stronie.
3. Wciskając klawisze K2 zmieniamy wartości w pętli od 0 do 7 dla sekcji czujnika wiatru.
4. Zmianę należy zatwierdzić klawiszem P.
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