
 

 

Włącznik bezdotykowy 

Model: OR-CR-213 

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 elektroniki 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. 

UWAGA 

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



 

 

CHARAKTERYSTYKA: 

 

Czujnik załącza obwód elektryczny w momencie zarejestrowania ruchu w odległości 5-6 cm. Wyłączenie następuje po 

odczytaniu kolejnego ruchu przez sensor. Urządzenie sprawdza się w salonie, kuchni, sypialni itp. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Napięcie zasilania: 110-240V/AC, 50/60Hz 

Max. obciążenie: 800W, 500VA 

Prąd obciążenia: 5A 

Zakres działania: 5-6 cm 

Stopień ochrony sondy: IP20 

Temperatura pracy: -20~+40
0
C 

Wymiary: 78 x 35 x 19 mm (szer./wys./gł.) 

Waga netto: 0,05 kg 

 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA: INSTALACJA: 

 

1. Wyłącz zasilanie. 

2. Zainstaluj urządzenie. 

3. Podłącz zgodnie ze schematem 

podłączenia. 

4. Włącz zasilanie i przetestuj. 

 

 

TEST  

1. Włącz zasilanie. 

2. Zbliżenie dłoni na odległość 5-6 cm do czujnika spowoduje załączenie obwodu elektrycznego. Ponowne 

zbliżenie dłoni wyłączy obwód elektryczny.  

 

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. 

 

 

 

PRODUCENT 

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 134 

43-190 Mikołów 

tel. 32 43 43 110 

www.orno.pl 

 


