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Uwagi wst�pne od firmy HELLA 
Moduł sterowania o�wietlenia LED dla markiz 
ONYX® (ONYX.LED) 
 
  

Przy zakupie tego produktu firmy HELLA zdecydowali si� Pa�stwo na zakup produktu 
wysokiej jako�ci z najnowocze�niejsz� technik�, który mimo tego jest łatwy do instalacji i w 
obsłudze. W tej instrukcji opisujemy podstawow� konfiguracj� i obsług� sterownika 
ONYX.LED. 
 
ONYX.LED jest fabrycznie zintegrowany w markizach z o�wietleniem LED firmy HELLA 
Sonnen- und Wetterschutztechnik. 
 
Nast�puj�ce symbole stanowi� wsparcie podczas konfiguracji i obsługi oraz sygnalizuj� 
konieczno�� zachowania zasad bezpiecze�stwa: 
  

 
  

Nast�puj�ce symbole wspomagaj� Pa�stwa przy monta�u i obsłudze produktu i zwracaj� 
uwag� na bezpieczne stosowanie produktu: 
  

 

Uwaga! 

Ten symbol oznacza wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do 
powstania zagro�e� dla u�ytkownika. 

 

Uwaga! 

Ten symbol oznacza wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do 
mo�liwego uszkodzenia urz�dzenia. 

 

Ten symbol oznacza wskazówki dotycz�ce u�ytkowania lub przydatne 
informacje. 

 

Ten symbol wymaga od Pa�stwa działania. 

 

Uwaga! 

Ten symbol oznacza zagro�enie dla zdrowia lub �ycia poprzez 
pora�enie pr�dem. 

 

Ten symbol oznacza cz��ci produktu, do których znajd� Pa�stwo w tej 
instrukcji wa�ne informacje. 
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Wskazówki ogólne 
 
  

Ü Pytania 

Je�li podczas monta�u lub obsługi b�d� mieli Pa�stwo dalsze pytania dotycz�ce tego 
produktu, prosimy o skontaktowanie si� ze sklepem firmowym. 
  

Ü Gwarancja 

Roszczenia z tytułu r�kojmi podlegaj� ustawowym terminom przedawnienia. Cz��ci 
zu�ywaj�ce si� nie s� obj�te zakresem gwarancji, podobnie jak zmiany kolorów oraz 
zmiany wła�ciwo�ci spowodowane działaniem promieniowania UV. 
  

Ü Gwarancja 

Nieprzestrzeganie podanych w tej instrukcji wskazówek i informacji, zastosowanie 
produktu w innych celach ni� ten produkt jest przystosowany lub zastosowanie w innych 
ni� podanych warunkach prowadzi do odrzucenia roszcze� gwarancyjnych przed 
producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za uszczerbki na zdrowiu lub 
uszkodzenie mienia w skutek uszkodzenia urz�dzenia. 
  

Ü Wskazówki prawne 

Elementy graficzne i teksty zostały utworzone przy zachowaniu najwi�kszej staranno�ci. 
Za ewentualne bł�dy i ich skutki nie mo�emy przej�� odpowiedzialno�ci! Zastrzegamy 
sobie zmiany techniczne produktu i tej instrukcji! Te instrukcja zawiera informacje 
chronione prawami autorskimi. Wszystkie prawa s� zastrze�one! Wyliczone nazwy 
produktów i marek s� nazwami zastrze�onymi. 
  

Ü Deklaracja zgodno�ci WE 

HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH deklaruje niniejszym, �e niniejszy produkt 
jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi wła�ciwymi postanowieniami 
Dyrektyw WE. Pełna deklaracja zgodno�ci dost�pna jest do pobrania na naszej stronie 
internetowej https://www.hella.info. 
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Przepisy bezpiecze�stwa 
 
  

 

Instrukcja monta�owa opiera si� na elementach gotowych w 100% zgodnych 
z cz��ciami zdefiniowanymi przez nas i wykonanymi zdefiniowanymi przez 
nas metodami produkcji. W przeciwnym przypadku nie uznamy jakichkolwiek 
roszcze� gwarancyjnych! 
Przed u�yciem i monta�em nale�y dokładnie przeczyta� wskazówki 
bezpiecze�stwa oraz odpowiednie instrukcje. W przypadku niestosowania 
si� do wytycznych i informacji zawartych w tych instrukcjach, w przypadku 
nieprawidłowego monta�u i obsługi oraz w przypadku eksploatacji 
niezgodnej z przeznaczeniem, producent odrzuca wszelkie roszczenia z 
tytułu r�kojmi zwi�zane z uszkodzeniem produktu. Producent nie ponosi 
odpowiedzialno�ci za uszczerbki na zdrowiu lub uszkodzenie mienia w 
skutek uszkodzenia urz�dzenia. 

  

 

- Nale�y przestrzega� podanych kroków monta�owych i zwraca� uwag� na 
zalecenia i wskazówki. 

- Prosz� starannie przechowywa� t� instrukcj�. 
- Nale�y przestrzega� przepisów BHP stowarzyszenia zawodowego 

ubezpieczania od wypadków. 
- Przed uruchomieniem urz�dzenia nale�y skontrolowa� pod wzgl�dem 

widocznych uszkodze�. Je�li urz�dzenie jest uszkodzone, to nie wolno go 
dalej u�ywa� i nale�y niezwłocznie skontaktowa� si� z autoryzowanym 
personelem fachowym. 

- U�ywa� wył�cznie niemodyfikowanych oryginalnych cz��ci firmy HELLA. 
- W przypadku niedopuszczalnego otwierania urz�dzenia, nieprawidłowego 

zastosowania, bł�dnego monta�u lub nieprawidłowej obsługi wyst�puje 
niebezpiecze�stwo szkód osobowych i rzeczowych. 

- Dzieciom nie wolno si� bawi� urz�dzeniem. 
  

 
  

Zgodno�� z przepisami i prawem 
  

 

Za przestrzeganie przepisów prawnych i przepisów lokalnych na miejscu 
odpowiedzialny jest zleceniodawca. 
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Zakres dostawy 
 
  

Zakres dostawy obejmuje nast�puj�ce komponenty: 

- Moduł sterowania o�wietlenia LED dla markiz ONYX® (zamontowany ju� w markizie) 
  

 
 
  

Obja�nienie urz�dzenia 
 
  

Moduł sterowania o�wietlenia LED dla markiz ONYX® (ONYX.LED) 
Nr art. 05510008 
200-240 V AC / 50-60 Hz 
 
ONYX.LED to sterownik o�wietlenia LED, który jest fabrycznie integrowany w markizach 
firmy HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik. ONYX.LED pozwala na sterowanie 
o�wietleniem markizy za pomoc� Smart Home System ONYX.HOME, z wykorzystaniem 
ONYX.CENTER i aplikacji ONYX® lub pilota r�cznego ONYX.CLICK. 
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Dane techniczne 
 
  

Moduł sterowania o�wietlenia LED dla markiz ONYX
®
 

Wej�cie 200 – 240 VAC / 50-60 Hz 

Wyj�cie 24 VDC PWM 

Pobór mocy w trybie czuwania 0,5 W 

Maks. pobór mocy 
 (zale�nie od wielko�ci sterowanej markizy) 

90 W 

Stopie� ochrony IP 55 

Dopuszczalna temperatura robocza -20°C do +55°C 

Cz�stotliwo�� radiowa 868,3 MHz 

Moc nadajnika 12,6 mW 

Rodzaj monta�u Zamontowane fabrycznie w markizie z 
o�wietleniem LED przez firm� HELLA 
Sonnen- und Wetterschutztechnik 

Kanały 1 
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Konfiguracja 
 
  

 

Kiedy tylko na przewodzie podł�czeniowym ONYX.LED pojawi si� napi�cie 
zasilania, wł�czone zostaje o�wietlenie markizy i nast�pnie zostaje powoli 
przyciemnione i wygaszone. W ten sposób mo�na natychmiast stwierdzi�, 
czy o�wietlenie markizy zostało prawidłowo podł�czone.  
Procedura ta nie jest ponownie przeprowadzana, je�li sterownik ONYX.LED 
jest ju� poł�czony z pilotem r�cznym ONYX.CLICK lub sterownikiem 
ONYX.CENTER. 
 

 
 

Przed konfiguracj� ONYX.LED nale�y na swój smartfon pobra� z App 
Store/Play Store bezpłatn� aplikacj� ONYX® firmy HELLA. 

 

Konfiguracja ONYX.LED z ONYX.CLICK (bez ONYX.CENTER) 

Aby sterownik ONYX.LED mógł by� u�ywany w poł�czeniu z pilotem 
r�cznym ONYX.CLICK, ONYX.CLICK musi zosta� poł�czony zgodnie z 
instrukcj� z aplikacj� ONYX®. Kiedy pilot r�czny jest ju� poł�czony z 
aplikacj�, otwarta zostaje sekcja „Konfiguracja urz�dze�”. Za pomoc� „+” 
mo�na teraz doda� nowe o�wietlenie markizy ONYX.LED. Otwarta zostaje 
kamera. Naciskaj�c na „�” na dole ekranu otwiera si� okno ze wszystkimi 
dost�pnymi urz�dzeniami. ONYX.LED wy�wietlany jest w widoku ogólnym 
jako „LED”. Za pomoc� „Programowanie” ONYX.LED ł�czy si� z pilotem 
r�cznym. Nast�pnie nale�y post�powa� zgodnie z poleceniami 
wy�wietlanymi na ekranie. Konfiguracj� nale�y prowadzi� dalej zgodnie z 
instrukcj� obsługi pilota r�cznego ONYX.CLICK. 
 

 

Konfiguracja ONYX.LED z ONYX.CENTER 

Aby sterownik ONYX.LED mógł by� u�ywany w poł�czeniu z 
ONYX.CENTER, ONYX.CENTER musi zosta� poł�czony zgodnie z 
instrukcj� z aplikacj� ONYX®. Po zako�czeniu konfiguracji ONYX.CENTER, 
aktywowany zostaje „Tryb konfiguracji”. Odpowiednia opcja znajduje si� w 
sekcji „Ustawienia”. 
W sekcji Urz�dzenia mo�na teraz za pomoc� „+” doda� nowe o�wietlenie 
markizy ONYX.LED. Otwarta zostaje kamera. Naciskaj�c na „�” na dole 
ekranu otwiera si� okno ze wszystkimi dost�pnymi urz�dzeniami. 
ONYX.LED wy�wietlany jest w widoku ogólnym jako „LED”. Za pomoc� 
„Programowanie” ONYX.LED ł�czy si� z pilotem r�cznym. Nast�pnie 
nale�y post�powa� zgodnie z poleceniami wy�wietlanymi na ekranie. 
Konfiguracj� nale�y prowadzi� dalej zgodnie z instrukcj� obsługi pilota 
r�cznego ONYX.CENTER. 
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Obsługa 
 
  

Obsługa za pomoc� pilota r�cznego ONYX.CLICK 
  

 

Za pomoc� obu przycisków „GÓRA” i „DÓŁ” mo�na wł�cza� i wył�cza� 
o�wietlenie. Je�li jeden z tych przycisków zostanie dłu�ej przytrzymany, to 
wł�czany jest tryb przyciemniania o�wietlenia. Po puszczeniu przycisku 
zachowana zostaje bie��ca jasno�� o�wietlenia. Bie��ca jasno�� zostaje 
przywrócona po wł�czeniu. 

  

 
  

 
 

Pilot r�czny ONYX.CLICK pozwala na swobodne konfigurowanie grup 
ró�nych ocienie� i o�wietle�. Wszystkie elementy jednej grupy s� wspólnie 
sterowane. 

  

 
  

 

Pilot r�czny ONYX.CLICK pozwala na zapisywanie jednej warto�ci jasno�ci 
o�wietlenia na skonfigurowan� grup�, któr� mo�na pó�niej łatwo ponownie 
wywoła� w dowolnym momencie. 

  

 
 
  

Obsługa za pomoc� aplikacji ONYX
®
 

  

 

Naciskaj�c na odpowiedni widok o�wietlenia wł�cza si� i wył�cza o�wietlenie 
markizy. Bie��ca jasno�� zostaje przywrócona po wł�czeniu. 
Przewijaj�c w gór� lub w dół na odpowiednim widoku o�wietlenia zmienia si� 
jasno�� o�wietlenia markizy do maksymalnej/minimalnej warto�ci. 
Podczas zmiany jasno�ci o�wietlenia mo�na krótko naciskaj�c zachowa� 
po��dan� jasno��. 
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Instrukcja obsługi 
 
  

 

Grupy 

W aplikacji ONYX® w poł�czeniu z ONYX.CENTER mo�na swobodnie 
konfigurowa� grupy zamontowanych instalacji przeciwsłonecznych i 
o�wietle� markiz. Wszystkie urz�dzenia jednej grupy s� wspólnie sterowane. 
 

 

Ulubiona pozycja (symbol serca) 

W aplikacji ONYX® mo�na dla ka�dego sterownika ONYX.LED zapisa� do 
sze�ciu dowolnie wybranych jasno�ci o�wietlenia, które mo�na pó�niej 
bardzo łatwo wywoła� w dowolnym momencie. 

  

 
 
  

Optymalne wykorzystanie sygnału radiowego 
 
  

 
 

W przypadku złego odbioru sygnałów radiowych konieczna jest zmiana 
pozycji monta�u ONYX.CENTER/ONYX.CLICK. 

 

Urz�dzenia radiowe, które nadaj� na tej samej cz�stotliwo�ci, mog� 
powodowa� zakłócenia odbioru. 
Nale�y zwróci� uwag�, �e zasi�g sygnału radiowego jest ograniczony 
zgodnie z przepisami prawa i wskutek rozwi�za� konstrukcyjnych. 
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Usuwanie bł�dów 
 
  

Problem Mo�liwa przyczyna Usuni�cie 

Niemo�liwa jest 
obsługa o�wietlenia 
za pomoc� aplikacji 
ONYX® (offline). 

Brak napi�cia 
zasilania markizy 

Sprawdzi� napi�cie zasilania i w razie 
konieczno�ci przywróci� 

Zły odbiór sygnałów 
radiowych lub jego 
brak. 

Niekorzystna 
pozycja 
ONYX.CENTER lub 
ONYX.CLICK 

Zmieni� poło�enie anteny ONYX.CENTER 
lub zmieni� pozycj� ONYX.CENTER wzgl. 
ONYX.CLICK 

  

 
 
  

Utylizacja 
 
  

 

Urz�dzenie nale�y utylizowa� zgodnie z aktualnie obowi�zuj�cymi 
przepisami krajowymi dla elektro�mieci (np. wła�ciwe punkty zbiórki 
odpadów). 
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�aluzje wewn�trzne 
HELLA 

reguluj� w szczególnie 
przyjemny sposób wlotu �wiatła 
i pomieszczenie ma od razu 
du�o przyjemniejszy nastrój. 

Ochron� przed insektami 
HELLA 

i Pa�stwo decyduj�, kto mo�e 
wej�� do �rodka a kto nie. 

�aluzja harmonijkowa 
HELLA 

składa si� w paczk� o bardzo 
małym wymiarze i wspaniale 
ochrania przed sło�cem i 
ciekawymi wzrokami tam, gdzie 
jest niewiele miejsca. 

   
�aluzja fasadowa HELLA 

słu�y regulacji �wiatła, jako 
ochrona przed wgl�dem, 
o�lepianiem i ciepłem. 

Rolety wyst�powe HELLA 

w celu wi�kszego 
bezpiecze�stwa i ochrony przed 
deszczem, wiatrem, upałami, 
zimnem, hałasem, �wiatłem i 
ciekawymi wzrokami, do 
pó�niejszego monta�u. 

Markiza fasadowa HELLA 

z mechanik� wyprowadzaj�c� 
dla odpowiedniego 
ukształtowania fasady z 
perfekcyjn� ochron� przed 
upałem i o�lepianiem. 

  

 
 

Dla zapyta�, �ycze� i uwag: 
Infolinia HELLA +43/(0)4846/6555-0 

 
HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH 

A-9913 Abfaltersbach, Nr. 125 
Tel.: +43/(0)4846/6555-0 

Faks: +43/(0)4846/6555-134 
e-mail: office@hella.info 

Internet: http://www.hella.info 
 

  


