
 

 

ZESTAW LAMPEK LED STEROWANYCH PILOTEM 

Model: OR-LA-1411 
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. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego 
montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą 
gwarancji.  
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. Do użytku w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. 
3. Nie rozkręcaj urządzenia.  
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. 
5. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa. 
6. Nie dokonuj samodzielnych napraw.  
 

CHARAKTERYSTYKA: 
Bezprzewodowy zestaw bateryjnych, łatwych do zainstalowania lampek sterowanych  za pomocą pilota. 
Wykonane w nowoczesnej technologii LED są idealnym rozwiązaniem do zapewnienia bezprzewodowego światła  
wszędzie tam gdzie nie ma możliwości poprowadzenia przewodu. Sterowanie za pomocą pilota pozwala na wygodne 
włączenie i wyłączenie lampki, włączenie z 30 sekundowym opóźnieniem oraz ustawienie dwóch poziomów jasności 
świecenia. 
 
NAJWAŻNIEJSZE CECHY: 

 minimalne zużycie baterii przy nowoczesnej technologia LED; 

 3 białe diody LED SMD; 

 learning code (możliwość zalogowania dodatkowych lampek); 

 łatwy i szybki montaż za pomocą praktycznego rzepa ; 

 nie wymaga prowadzenia instalacji; 

 sterowanie za pomocą bezprzewodowego pilota (włączenie/wyłączenie światła, opóźnienie 30 sekundowe, 
dwa poziomy jasności świecenia). 

Przeznaczenie: 
Do użytku wewnątrz pomieszczeń takich jak: pokój dziecięcy, przedpokój, klatki schodowe, hole, w szafie, garderobie 
oraz wszędzie tam gdzie nie ma możliwości poprowadzenia przewodu. 
 
DANE TECHNICZNE: 
zasilanie lampki: 3x1,5VDC baterie typu AAA (brak w zestawie) 
zasilanie pilota: 3x1,5VDC baterie typu LR41 (w zestawie) 
zasięg: 20 m ( w terenie otwartym) 
źródło światła: 3 x SMD LED 
opóźnienie: około 30 sekund 
wymiary: Ø8 x 2,5 cm 

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. 
Masa netto: 0, 135 kg 
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UWAGA: 
1. Lampki nie wolno rozkręcać. 
2. Lampkę należy podłączać tylko w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. 
3. Lampkę należy czyścić suchą szmatką. 
4. Nie używać uszkodzonej lampki. 
5. Lampka nie jest przeznaczona do zabawy przez dzieci. 

 

OPIS URZĄDZENIA 

 

 

1. Włączenie/wyłączenie lampki 

2. Zdalne włączenie lampki ON 

3. Zdalne wyłączenie lampki OFF 

4. Zmiana poziomu jasności świecenia 

5. Opóźnienie 30 sekundowe 

6. Przycisk logowania (learning) 

 
 

INSTALACJA:  
Przed pierwszym uruchomieniem  zainstaluj w każdej lampce po 3 baterie typu AA (brak w zestawie). 

1. Otwórz pokrywę baterii z tyłu urządzenia. 

2. Umieść w kieszeni baterie alkaiczne zachowując prawidłową polaryzację (+, -). 

3. Zamknij pokrywę baterii. 
 
Włączanie lampki: 

1. Włącz lampkę przyciskiem 1. 
2. Na pilocie naciśnij przycisk ON (2). 

 
Logowanie pilota: 

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk logowania (6) umieszczony na spodzie obudowy lampki. Gdy 
lampka zacznie migać naciśnij przycisk ON (2) na pilocie. W ten sposób można zalogować do 4 lampek. 

 
Wyłączanie lampki: 

1. Na pilocie naciśnij przycisk OFF (3). 
Zmiana poziomu jasności świecenia: 

1. Naciśnij na pilocie przycisk LOW (4). Lampka zmniejszy poziom świecenia do 30%. 
Opóźnienie wyłączenia: 

1. Naciśnij na pilocie przycisk 30S (5). Lampka wyłączy się automatycznie po upływie około 30 sekund. 
  


