
 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Gniazdo żarówki sterowane bezprzewodowo 

Model: OR-SH-1706 
 

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 bez uprzedzenia.  Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa 

autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone. 

 

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. 

 

UWAGA 

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

zrywać! 

1. Produkt: Gniazdo żarówki sterowane bezprzewodowo 

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w oprawkach żarówkowych. Służy do zdalnego bezprzewodowego 

włączania i wyłączania oświetlenia. Sterowanie bezprzewodowe realizowane jest za pomocą dowolnego pilota lub 

włącznika (nadajnika) z serii ORNO smart living. Dzięki łączności radiowej urządzenie działa w terenie otwartym 

do 30 m. Pracuje na częstotliwości 433,92 MHz. Do bezprzewodowej obsługi włącznika wymagany jest 

bezprzewodowy pilot z serii ORNO smart living OR-SH-1707, OR-SH-1708, OR-SH-1709 (brak w zestawie) 

lub bezprzewodowy włącznik natynkowy z serii ORNO smart living OR-SH-1710 lub OR-SH-1711 (brak w 

zestawie). 

 

2. Cechy charakterystyczne  

1) Zasięg w terenie otwartym do 30 metrów. 

2) Learning system – automatyczna konfiguracja dodatkowych urządzeń. 

3) Funkcja pamięci – gniazdo posiada wbudowaną pamięć pozwalającą zapamiętać ostatni stan urządzenia 

(włączone, wyłączone) przed awarią sieci energetycznej. 

5) Gniazdo do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w lampach w miejsce oprawki E27.  

 

3. Instalacja 

1) Przed instalacją gniazda należy wyłączyć dopływ prądu do lampy. 

2) Wkręć bezprzewodowe gniazdo  żarówki do oprawki E27 w lampie, a następnie żarówkę do gniazda 

bezprzewodowego. 

3) Włącz dopływ prądu do lampy. 

4) Naciśnij przycisk ON/OFF/Learning Code na obudowie gniazda. Dioda LED zacznie migać. 

5) Naciśnij przycisk ON na pilocie lub przycisk na wyłączniku natynkowym. Dioda LED przestanie migać. 



 

6) Bezprzewodowe gniazdo żarówki zostało zapamiętane na wybranym kanale pilota lub natynkowym wyłączniku 

bezprzewodowym. 

7) Gniazdo może zapamiętać 5 różnych kodów, co pozwala na użycie 5 różnych pilotów zdalnego sterowania. 

 

 

 

 



 

4. Obsługa 

1) Naciśnij przycisk ON na pilocie lub przycisk na bezprzewodowym wyłączniku natynkowym, aby włączyć lampę do 

której źródła światła jest podłączone gniazdo żarówki. 

2) Naciśnij przycisk OFF na pilocie lub przycisk na bezprzewodowym wyłączniku natynkowym aby wyłączyć lampę.  

 

 

 

5. Kasowanie programu gniazda bezprzewodowego 

1) Naciśnij przycisk Learning Code na obudowie gniazda żarówki, dioda LED zacznie powoli migać. 

2) Naciśnij przycisk OFF na wybranym kanale pilota bezprzewodowego lub przycisk na bezprzewodowym 

wyłączniku natynkowym. 

3) Ustawienia gniazda żarówki dla wybranego pilota lub wyłącznika zostaną skasowane. 

4) Aby skasować ustawienia wszystkich pilotów lub wyłączników natynkowych, naciśnij i przytrzymaj przycisk 

Learning Code, dioda zacznie migać. 

5) Naciśnij ponownie przycisk Learning Code, wszystkie ustawienia gniazda żarówki zostaną skasowane. 

 

6. Uwagi 

1) Minimalna odległość pomiędzy dwoma włączniki wynosi 100 cm.  

2) W przypadku braku zadziałania gniazda żarówki , należy sprawdzić, czy baterie w pilocie są założone zgodnie z 

polaryzacją oraz czy są naładowane. Jeżeli baterie są sprawne a pomimo to gniazdo nie działa, należy ponownie 

przeprowadzić procedurę przypisania gniazda do danego kanału na pilocie bezprzewodowym (pkt.3).  

3) Należy sprawdzić, czy żarówka jest sprawna (nie jest przepalona lub uszkodzona),  

4) Nie należy przekraczać zalecanego maksymalnego obciążenia urządzenia, przekroczenie obciążenia może 

skutkować awarią urządzenia i pożarem,  

5) Nie zaleca się stosowania gniazda żarówki w kloszach wiszących, ponieważ ciepło żarówki może spowodować 

uszkodzenie gniazda. 

6) Zaleca się stosowanie kloszów lamp o promieniu nie mniejszym niż 15 cm. 

 

7. Parametry techniczne 

1) Zasilanie: ~230V/ 50Hz 

2) Maksymalne obciążenie: żarówki tradycyjne 100W, świetlówka energooszczędna: 60W 

3) Oprawka: E27 

4) Zastosowanie: żarówki tradycyjne, świetlówki energooszczędne, żarówki LED 

5) Zasięg w terenie otwartym: max. 30 m 

6) Częstotliwość: 433,92 MHz 

7) Wymiary: 40 x 40 x 95 mm 

 

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, 10 kg  
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