
OR-GB-436 
Bezdrátové dálkové ovládání osvětlení (CZ) 

Návod k obsluze a instalaci 

DŮLEŽITÉ! 
Před použitím zařízení si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Vlastní opravy nebo úpravy vedou ke ztrátě záruky. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v 
důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení. 
Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají průběžným změnám, vyhrazuje si výrobce právo provádět změny vlastností výrobku a zavádět jiná konstrukční řešení, která nezhorší parametry a 
užitné hodnoty výrobku. 
Nejnovější verzi příručky si můžete stáhnout na adrese www.orno.pl. Veškerá práva na překlad/interpretaci a autorská práva k této příručce jsou vyhrazena. 

1. Zařízení nepoužívejte nesprávně. 
2. Všechny operace provádějte při odpojeném napájení. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a možného poškození přístroje! 
3. Zařízení neponořujte do vody ani jiných tekutin. 
4. Pokud je kryt poškozen, přístroj nepoužívejte.
5. Přístroj neotevírejte a neprovádějte opravy sami.
6. Zařízení je určeno pro použití v interiéru. 
7. Zařízení je vhodné pro použití pouze v suchém prostředí. 
8. Výrobek je určen pro použití v rámci maximálních hodnot zatížení.

Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a proto je potenciálním původcem odpadu, který je nebezpečný pro člověka a životní prostředí kvůli 
přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízeních. Na druhou stranu je odpadní zařízení cenným materiálem, ze kterého můžeme získat suroviny, jako je měď, cín, 
sklo, železo a další. Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na zařízení, jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s jiným 
odpadem. Označení rovněž znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. 
Uživatel je povinen odevzdat použité zařízení na určeném sběrném místě k řádnému zpracování. Informace o dostupném systému sběru elektroodpadu naleznete na informačním 
pultu obchodu a na obecním úřadě. 
Správné nakládání s použitým zařízením zabraňuje negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví! 

04/2019 

Prohlášení o shodě 
Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení: OR-GB-436 Bezdrátový dálkově ovládaný stmívač je v souladu se směrnicí 
2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.orno.pl. 

INSTALACE 
1) Ujistěte se, že výkon světla nepřekračuje zatížení tohoto výrobku.
2) Vložte do dálkového ovládání1 baterie A27 (nejsou součástí dodávky).
3) Připojte vodiče osvětlení k přijímači podle schématu zapojení (obr. 1).

L - vstupní fáze (napájení) L2 - 
výstupní fáze (přijímač) 

schéma 1připojení 

ÚČEL VÝROBKU 
Skleněný stmívač pro ruční nebo bezdrátové dálkové ovládání, určený k montáži do standardní 60mm fi elektrické krabice, stejně jako běžný nástěnný 
vypínač. Podsvícení dotykového panelu je dokonale viditelné i ve tmě. 
Instalace je stejná jako u běžného vypínače světla, takže ochranný vodič není nutný. Díky rádiové komunikaci funguje zařízení v otevřeném prostoru až 
do vzdálenosti 30 m. Pracuje na frekvenci 433MHz. Zařízení funguje pouze s žárovkovým osvětlením. 
Montáž a připojení je nutné provádět při vypnutém napájecím napětí. Připojení pod napětím způsobí poškození spínače. 

VLASTNOSTI 

http://www.orno.pl/
http://www.orno.pl/
https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


1) Rádiová komunikace na frekvenci 433 MHz
2) Pracovní rozsah je 30m, venkovní prostředí
3) Čtyřtlačítkový dálkový ovladač umožňuje libovolně přiřazovat funkce vybraným tlačítkům na stmívači.
4) Podsvícená hmatová tlačítka na panelu stmívače.
5) Inovativní design křišťálového skla
6) Instalace do standardní 60mm fi inslatační krabice

TECHNICKÉ 
SPECIFIKACE 

Napájení: AC110-240V, 50/60Hz, 
dálkové ovládání (vysílač): 1xA27 (baterie nejsou součástí dodávky) 

Spotřeba energie: 0,02W 
Frekvence 433MHz 
Zatížení: min. 3W, max. 300W 
Rozměry: 86 x x 86mm37 
Provozní teplota: -20C0 - +70C 
Čistá hmotnost: 0,19 kg 

Zařízení není kompatibilní s LED žárovkami! 

Montáž

obr. 2 
obr. 3 obr. 4 

Vypněte napájení. Vložte plochý 
šroubovák do spodní části krytu 
a 
otočte tak, aby víko vyskočilo. 
Vyjměte skleněnou desku. 

Po správném připojení k elektrickému systému 
umístěte spínač do montážní krabice a přišroubujte jej 
pomocí upevňovacích šroubů. 

Nasaďte skleněnou desku na spínač a 
přitlačte ji. Zapněte napájení. Po zapnutí 
Vyčkejte 2 minuty, dokud jednotka nezíská 
plný výkon. 

Elektrické rozvody 
Pevně zasuňte vodiče do svorek a utáhněte šrouby svorek tak, aby byly vodiče pevně uchyceny. Ze svorek by neměly vyčnívat žádné holé vodiče. 
Ujistěte se, že jsou správné vodiče připojeny ke správným svorkám; nesprávné zapojení může stmívač poškodit. 

Programování dálkového 
ovladače

obr. 5 

1. Zapněte napájení
2. Dotkněte se tlačítka na stmívači a podržte jej, dokud podsvícení jednou nezabliká  a

nezhasne, poté stiskněte tlačítko (A) na dálkovém ovladači.
3. Chcete-li tlačítko naprogramovat pro stmívání, dotkněte se tlačítka na stmívači a

podržte jej, dokud podsvícení dvakrát neblikne a nezhasne, a poté stiskněte tlačítko 
(B) na dálkovém ovladači.

4. Chcete-li tlačítko naprogramovat pro zesvětlení, dotkněte se tlačítka na stmívači a podržte
jej, dokud podsvícení 3x neblikne a nezhasne, poté stiskněte tlačítko (C) na 
dálkovém ovladači.

Na dálkovém ovladači lze tlačítkům A, B, C, D přiřadit libovolné tlačítko na stmívači. 

Zjišťování a odstraňování závad 
1. Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen; nesprávný způsob připojení může způsobit zkrat, který způsobí nefunkčnost spínače.
2. Pokud lampa bliká, připojte mezi svorky L a N držáku lampy kondenzátor.
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