
OR-GB-438, OR-GB-439, OR-GB-440 

Bezdrátové zásuvky MINI s dálkovým ovládáním

Výrobce:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. 
ul. Rolników 437 
44-141 Gliwice 
tel. 32 43 43 110 

DŮLEŽITÉ!
Před použitím zařízení si přečtěte tuto servisní příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Jakékoli opravy nebo úpravy 
prováděné sami mají za následek ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za žádné škody, které mohou vzniknout v důsledku 
nesprávné instalace nebo provozu zařízení.
S ohledem na skutečnost, že technické údaje podléhají neustálým úpravám, si výrobce vyhrazuje právo provádět změny 
charakteristik výrobku a zavádět různá konstrukční řešení bez zhoršení parametrů výrobku nebo funkční kvality.
Další informace o produktech ORNO jsou k dispozici na www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nenese žádnou odpovědnost za 
výsledky nedodržování ustanovení tohoto manuálu. Orno Logistic Sp. z o.o. si vyhrazuje právo provádět změny příručky - 
nejnovější verzi příručky lze stáhnout z www.orno.pl. Jakákoli práva na překlad/tlumočení a autorská práva související s touto 
příručkou jsou vyhrazena.

1. Nepoužívejte zařízení proti jeho zamýšlenému použití.
2. Před jakoukoli činností na produktu odpojte napájení.
3. Neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud je jeho kryt poškozený.
5. Neotevírejte zařízení a neopravujte jej sami.
6. Zařízení je vhodné pouze pro vnitřní použití.
7. Zařízení je vhodné používat pouze v suchém prostředí.
8. Zařízení je vhodné pro použití v rámci maximálního přípustného zatížení.

Prohlášení o shodě
Orno-Logistic Sp. z o.o. prohlašuje, že produkty: OR-GB-438, OR-GB-439, OR-GB-440-MINI bezdrátové 
zásuvky s dálkovým ovládáním jsou kompatibilní se směrnicí 2014/53/EU. 
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.orno.pl

TECHNICKÁ DATA 
Zdroj energie: zásuvka AC230V, 50Hz, dálkový ovladač 
(vysílač): 1x 3V DC (baterie CR2032 v balení)
Frekvence: 433MHz 
Maximální zatížení: 3000W 
Stupeň krytí: IP20  
Dosah: max. 30m v otevřeném prostoru
Počet kanálů: 3
Rozměry zásuvky: 55 x 55 x 80 mm 
Rozměry dálkového ovladače: 80,5 x 38 x 13 mm 
Hmotnost zásuvky: 0.09 kg 
Hmotnost dálkového ovladače: 0.02 kg 
Typ zásuvky: OR-GB-438, OR-GB-439, OR-GB-440 - French 
(Type F) 

Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a tudíž potenciálním producentem 
nebezpečného odpadu pro člověka a životní prostředí, kvůli přítomnosti nebezpečných látek, směsí a komponentů 
v zařízení. Na druhé straně je použité zařízení cenným materiálem, ze kterého můžeme získávat suroviny jako 
měď, cín, sklo, železo a další. Štítek Weee umístěný na zařízení, obalu nebo dokumentech k němu připojených 
naznačuje potřebu selektivního sběru odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Takto označené výrobky 
pod pokutou nelze vhazovat do běžného odpadu spolu s jiným odpadem. Označení současně znamená, že 
zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Je na odpovědnosti uživatele odevzdat použité zařízení na 
určeném sběrném místě za účelem řádného zpracování. Použité vybavení lze také předat prodávajícímu, pokud si 
koupíte nový výrobek v množství, které není větší než nové zakoupené zařízení stejného typu. Informace o 
dostupném systému sběru odpadních elektrozařízení najdete v informačním pultu prodejny a na obecním úřadě 
nebo okresním úřadě. Správná manipulace s použitým zařízením zabraňuje negativním důsledkům na životní 
prostředí a lidské zdraví!

S použitými bateriemi a/nebo akumulátory je třeba nakládat jako s odděleným odpadem a ukládat je do samostatných 
nádob. Použité baterie nebo akumulátory je třeba odevzdat na sběrném místě pro použité baterie a akumulátory. 
Informace o sběrných/sběrných místech vám poskytne místní úřad nebo místní prodejce. Použité vybavení může být také 
vráceno prodávajícímu v případě nákupu nového produktu v množství, které není větší než nové zakoupené zařízení 
stejného typu. Výrobek je vybaven přenosnou baterií. Pokyny k instalaci a vyjmutí baterií naleznete v následující příručce.



Instalační a servisní návod

POPIS A POUŽITÍ
Toto zařízení je určeno k bezdrátovému ovládání (ZAP/VYP) elektrických zařízení (žárovky, ventilátory, klimatizace atd.) Pomocí 
dálkového ovladače (vysílače). Přijímač lze snadno připojit mezi napájecí zásuvku a napájecí zástrčku ovládaného zařízení. Pomocí 
rádiové komunikace pracuje v otevřeném poli až do 30m. Zařízení nespolupracuje s ORNO Smart Living.
OBECNÉ POZNÁMKY
1. Zásuvky lze zapínat a vypínat pomocí dálkového ovladače.
2. Učební systém - automatická konfigurace zásuvek a dálkové ovládání.
3. Provozní stav je indikován LED na přijímači. Stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání je signalizováno jeho rozsvícením.
4. Vzdálenost mezi zásuvkami by neměla být menší než 50 cm.

 KONSTRUKCE

 INSTALACE

 PŘIHLÁŠENÍ

 PROVOZ

 ODHLÁŠENÍ

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

1. Před jakoukoli údržbou se ujistěte, že bylo vypnuto napájení.
2. Zařízení čistěte pouze jemnými a suchými hadříky.
3. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
4. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla.
5. Výrobek má uzemňovací kolík.

1. Tlačítko ON
2. Tlačítko OFF
3. Přihlašovací tlačítko a pracovní režim signalizace LED diodou
4. Zásuvka pro připojení zařízení
5. Kontrolka

1. Vložte baterie do dálkového ovladače, jak je znázorněno na schématu naproti.
Pamatujte se správnou polaritou baterie.
Stiskněte jedno vybrané tlačítko na dálkovém ovladači,
kontrolka na zásuvce bude indikovat, že je baterie správně nainstalována.

2. Zapojte přijímač do zásuvky.
3. Připojte zařízení, které chcete ovládat, do zásuvky přijímače.

1. Stisknutím a podržením po dobu přibližně 3 sekund (ne déle než 6 sekund) aktivujete
přihlašovací tlačítko na zásuvce. LED dioda (na zásuvce) začne blikat. Poté stiskněte
tlačítko ON (A, B, C) na levé straně dálkového ovladače, kontrolka se bude neustále
rozsvěcet. To znamená, že je přijímač správně přihlášen.

2. Chcete -li se přihlásit k dalším zásuvkám, opakujte kroky od bodu 1. výběrem jiného
tlačítka na levé straně dálkového ovladače.

3. Stisknutím příslušného tlačítka OFF na pravé straně dálkového ovladače deaktivujete
zásuvku přihlášenou pomocí tohoto kanálu. LED na zásuvce zhasne.

1. Sada obsahuje 3 zásuvky pro dálkové ovládání. Ke každé zásuvce můžete
přiřadit jedno tlačítko (A, B, C) na dálkovém ovládání, které bude odpovídat 
jednomu zařízení připojenému k zásuvce. Dálkovým ovladačem můžete 
ovládat (zapínat a vypínat) zařízení přímo připojené do zásuvky 
2. Jeden přijímač podporuje až 4 vysílače.

1. Stisknutím a podržením po dobu přibližně 3 sekund (ne déle než 6 sekund)
aktivujete přihlašovací tlačítko na zásuvce. Poté stiskněte tlačítko OFF (A, B, 
C) na pravé straně dálkového ovladače, kontrolka začne blikat a zhasne. To
znamená, že se přijímač správně odhlásí.
2. stisknutím a podržením tlačítka přihlášení na více než 6 sekund se odhlásíte
ze všech přihlášených přijímačů.


