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WAŻNE!  
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie 
samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego 
montażu czy eksploatacji urządzenia.  
Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacją, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących 
charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. 
Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej 
instrukcji są zastrzeżone. 

1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
2. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu. 
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. 
4. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa. 
5. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.  
6. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego. 
7. Urządzenie nadaje się  wyłącznie do użytku w środowisku suchym. 
8. Produkt przeznaczony jest do użytku w ramach maksymalnych wartości obciążenia. 

 

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i 
środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to 
cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żalazo i inne. 
Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno 
wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. 
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o 
dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. 
Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia! 
Waga netto: 0,48kg 
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INSTALACJA 

Gniazdo meblowe należy podłączyć do domowej sieci elektrycznej wyposażonej w uziemienie. 
Przed instalacją należy bezwzględnie wyłączyć napięcie w sieci do której podłączamy gniazdo meblowe. Przewód wejściowy sterowany 
wyłącznikiem ma dwie żyły zasilające 230VAC. Niebieska żyła N (neutralna), brązowa żyła L (fazowa). Przewód podłącz do odbiornika, który 
chcesz załączać wyłącznikiem.  Przewód wejściowy jest okrągły,  z żyłami o przekroju 3x1.5mm2 

Kabel wejściowy ma trzy żyły: żółto-zieloną, niebieską i brązową. 
Najpierw podłącz żyłę uziemienia z żółto-zieloną żyłą, następnie podłącz żyłę neutralną do żyły niebieskiej, a na koniec podłącz żyłę fazową do 
żyły brązowej. 
Krok 1 Ustal miejsce montażu i przeprowadź kable przez otwory w szafce. 

Krok 2: Przy pomocy płaskiego śrubokręta delikatnie podważ przedni panel, a następnie ściągnij go (we wskazanym miejscu znajduje się 

wyżłobienie, w które należy włożyć śrubokręt). 

Krok 3: Zamontuj obudowę gniazda w wybranym miejscu za pomocą czterech śrub . 

Krok 4: Po zamontowaniu wyrównaj gniazdka lub wyłącznik i nałóż na nie panel przedni wciskając go w obudowę. 

Krok 5: Podłącz okrągły przewód 3x1.5mm2 do domowej sieci elektrycznej. 

 
 

rys. 1 Wymiary 

Dane techniczne: Czyszczenie i konserwacja 

Zasilanie: 230V~, 50Hz 
Parametry gniazda: 250V~, 16A  
Przewód: 3x1,5 mm2 (0,5m) 
Stopień ochrony: IP20 
Klasa ochronności: I 
Montaż na powierzchniach normalnie palnych: TAK 
Montaż na powierzchniach meblowych: TAK 
Moc wyjściowa gniazdka: 3600W 

Chroń przewody zasilające przed zgniataniem, przecieraniem, 
nadmiernym przeginaniem i innymi czynnościami mogącymi powodować 
uszkodzenie izolacji. Czyść suchą i czystą szmatką. Nie używać 
środków szorujących lub rozpuszczalników. 

 


