
 

 

Włącznik dotykowy 

Model: OR-CR-245 

Instrukcja obsługi 

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją 

obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze 

sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. 

Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.  

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji 

urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, cech, funkcji i parametrów technicznych urządzenia 

w celu poprawy jakości produktu. 

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu. 

2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. 

3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa. 

4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw. 

5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

6. Urządzenia nie powinny użytkować osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca. 

UWAGA 

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać! 

 

CHARAKTERYSTYKA: 

Urządzenie służy do dotykowego załączania i wyłączania oświetlenia 

żarowego i LED-owego. Przeznaczony jest do zastosowania m.in. w 

meblach kuchennych i łazienkowych. Urządzenie wyposażone jest w 

sensor z przewodem o długości 1,5 m, który daje możliwość 

podłączenia go do klamek i obudów wykonanych z materiałów 

przewodzących.  

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz 

Napięcie wyjściowe: 230V~, 50Hz 

Max. obciążenie: 500W 

Stopień ochrony: IP20 

Temperatura pracy: -20~+400C 

Rozstaw otworów do mocowania korpusu wyłącznika 98 mm 

Wymiary: 90 x 40 x 18 mm (szer./wys./gł.) 

Wymiary sondy: Ø4,2mm 



Przewód łączący sondę z wyłącznikiem: ok. 150 cm 

Waga netto: 0,06 kg 

 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA: 

Schemat podłączenia bezpośredniego 

 

 

Schemat podłączenia do zasilacza LED-owego  

 

 

INSTALACJA i OBSŁUGA 

1. Wyłącz zasilanie. 

2. Spód włącznika przymocuj w wybranym miejscu za pomocą wkrętów z kołkiem rozporowym 

3. Podłącz przewody zgodnie ze schematem podłączenia 

4. Sondę przymocuj do elementów wykonanych z metalu lub materiałów przewodzących. 

5. Włącz zasilanie i przetestuj urządzenie. 

6. Pokrętłem +, - nastaw odpowiedni poziom czułości. Jeżeli sensor nie działa lub działa tylko po silnym 

dotknięciu oznacza to, że czułość jest zbyt niska. Przekręć pokrętło w kierunku +. 

 

 

UWAGA 

Przewód sondy można przedłużyć max. do 4 

Należy pamiętać aby element pełniący funkcję sensora przymocowany był do dobrze izolowanego elektrycznie 

podłoża.  

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione 
jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu 
oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc 
pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do 
oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. 
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