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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Gniazdo centralne sterowane bezprzewodowo,  
Aplikacja ORNO Smart Living  
Model: OR-SH-1701 

 

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. Opis produktu: Gniazdo  centralne sterowane bezprzewodowo za pomocą aplikacji na smartfony lub 

tablety.  

Może działać autonomicznie, lub jako centrala, służące do włączania, wyłączania lub ściemniania 

podłączonego urządzenia elektrycznego lub zsynchronizowanych gniazd bezprzewodowych i wyłączników 

podtynkowych z serii SH. 

Gniazdo (kontroler) służy jako urządzenie pośredniczące w kontroli nad bezprzewodowymi gniazdami 

(wewnętrznymi i zewnętrznymi) i wyłącznikami podtynkowymi z serii SH. Obsługa urządzenia odbywa się poprzez 

aplikację dostępną na telefony (smartfony) i tablety działające pod kontrolą systemów Android lub iOS. Komunikacja 

może odbywać się poprzez lokalne połączenie z siecią WiFi lub siecią zewnętrzną 3G/4G. Gniazdo centralne 

automatycznie loguje się w dostępnej sieci WiFi.  

 

2. Charakterystyka gniazda i aplikacji: 

1) Zasięg w terenie otwartym: 30 metrów. 

2) Learning system – automatyczna konfiguracja dodatkowych urządzeń. 

3) Automatyczna konfiguracja gniazda centralnego w sieci WiFi. 

4) Obsługa funkcji ściemniacza w zsynchronizowanych gniazdach bezprzewodowych i włącznikach podtynkowych. 

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

(włączone, wyłączone) przed wyciągnięciem z gniazda sieci 230V lub awarią sieci energetycznej. 

6) Funkcja Timer – możliwość zaprogramowania automatycznego włączania i wyłączania podłączonych urządzeń 

według zaplanowanego rozkładu. 

7) Funkcja Odliczanie – umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia po upłynięciu określonego czasu. 

8) Tryb Nieobecności – umożliwia losowe włączanie i wyłączanie urządzeń symulując obecność domowników. 

9) Blokada – funkcja blokująca możliwość kontroli nad urządzeniem poprzez inny telefon lub tablet (przypisanie 
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urządzenia dla konkretnego konta w aplikacji). 

3. Instalacja aplikacji i konfiguracja gniazda centralnego 

Aby w pełni skorzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez gniazdo centralne (kontroler)  

OR-SH-1701 i aplikację ORNO Smart Living polecamy rozbudowę systemu o dodatkowe gniazda bezprzewodowe 

(OR-SH-1702, OR-SH-1703)  i wyłączniki podtynkowe – dopuszkowe (OR-SH-1704, OR-SH-1705). System można 

rozbudowywać w miarę potrzeb o dodatkowe elementy.  

 

Pierwszym krokiem podczas instalacji systemu Smart Living jest konfiguracja gniazda centralnego (kontrolera) 

służącego do komunikacji z pozostałymi gniazdami centralnymi oraz gniazdami bezprzewodowymi i włącznikami 

podtynkowymi. Gniazda bezprzewodowe (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz włączniki podtynkowe i gniazda żarówek 

można wyłączać ręcznie (poprzez przycisk na danym gnieździe), przy pomocy włączników natynkowych lub pilotów 

zdalnego sterowania oraz aplikacji sterowanej poprzez telefon lub tablet. Aplikacja potrafi również odczytać, czy 

dane urządzenie jest aktualnie włączone czy wyłączone (w momencie, gdy dane urządzenie wyłączyliśmy ręcznie) i 

pokazuje jego stan na ekranie telefonu. 

UWAGA: Przytrzymanie elementu, np. ikony w aplikacji powoduje włączenie możliwości edycji usunięcia 

tego elementu. 

 

3.1) Ściągnij i zainstaluj aplikację ORNO Smart Living. 

Aplikacja dostępna jest poprzez Google Play (dla 

systemu Android) lub App Store (dla systemu iOS). 

Aplikację można pobrać również przy pomocy kodu QR 

dostępnego na stronie www.orno.pl.  

 

 

Po zainstalowaniu aplikacji pojawi się 

ikona:  

 

3.2) Przy pierwszym 

włączeniu aplikacji 

należy zarejestrować 

konto.  

W tym celu naciśnij 

przycisk Zarejestruj się.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3) Wpisz aktualny adres 

email oraz hasło.  

Dane te potrzebne są, 

aby w przyszłości móc 

zresetować hasło 

dostępowe do aplikacji.  

3.4) Dodawanie gniazda 

WiFi.  

Włóż gniazdo centralne 

OR-SH-1701 do gniazda 

sieci 230V. Znajdująca się 

powyżej przycisku dioda 

ON/OFF pokazująca 

połączenie WiFi zacznie 

powoli migać na 

czerwono. W aplikacji 

naciśnij symbol + 

znajdujący się na dole 

ekranu.  

  

 

http://www.orno.pl/
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3.5) Jeżeli sieć WiFi jest 

domyślnie ustawiona tak, 

aby nadawać swoją 

nazwę, zobaczysz ją w 

polu WiFi SSID. Poniżej 

należy wpisać hasło 

dostępowe do sieci WiFi. 

Naciśnięcie przycisku 

„Pokaż hasło” pozwoli 

zweryfikować 

wprowadzone hasło.  

 

 

Naciśnij i przytrzymaj  przez 

ok. 3 sekundy włącznik 

gniazda  

OR-SH-1701, a następnie 

naciśnij „START” w aplikacji.  

 

3.6) Operacja 

wyszukiwania może 

potrwać ok. 30 sekund. W 

tym czasie dioda zacznie 

szybko migać na 

czerwono. Jeżeli operacja 

nie powiedzie się, należy 

sprawdzić, czy 

wprowadzone hasło jest 

poprawne, czy router ma 

ustawione automatyczne 

przydzielanie adresu IP 

(tzw. DHCP), i czy gniazdo 

OR-SH-1701 znajduje się w wystarczającym zasięgu 

sieci WiFi. W przypadku niektórych modeli routerów 

WiFi konieczne jest wciśnięcie przycisku logowania 

dodatkowych urządzeń lub ich ręczne przypisanie w 

panelu routera. 

 

3.7) Po pomyślnym 

znalezieniu i zalogowaniu 

do sieci WiFi kontrolera 

OR-SH-1701 dioda na 

chwilę zgaśnie, a po 

chwili zaświeci się na 

niebiesko. W aplikacji 

pojawi się następne okno, 

pokazujące ikonę 

zalogowanego gniazda, 

jego domyślną nazwę  

oraz przycisk wyłączenia 

gniazda. Można 

zalogować więcej kontrolerów WiFi naciskając przycisk 

+. Dodatkowe kontrolery mogą znajdować się w zasięgu 

innych sieci WiFi, co pozwala za pomocą jednej aplikacji 

kontrolować urządzenia elektryczne np. w domu, jak i w 

biurze.  

3.8) Po naciśnięciu ikony 

gniazda pojawi się ekran 

umożliwiający m. in. 

ustawienie włączania 

czasowego, odliczania, 

włączenie trybu 

nieobecności, dodawania  

i kontrolowania 

dodatkowych gniazd 

bezprzewodowych  

i wyłączników 

podtynkowych.  
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4. Instalacja dodatkowych gniazd sterowanych bezprzewodowo i włączników podtynkowych. 

Instalacja dodatkowych gniazd bezprzewodowych, włączników podtynkowych (dopuszkowych) oraz gniazd żarówek 

pozwala na sterowanie wieloma urządzeniami w domu za pomocą aplikacji, wyłącznikami natynkowymi lub pilotami 

zdalnego sterowania.  Dzięki wykorzystaniu łączności radiowej pomiędzy gniazdami bezprzewodowymi centrala 

może (poprzez aplikację) kontrolować urządzenia podłączone do gniazd bezprzewodowych. Możliwe jest zdalne 

włączanie oświetlenia, rolet, kontrolowania temperatury, klimatyzacji, systemów alarmowych i bram wjazdowych. 

 

4.1) Aby dodać dodatkowe 

gniazdo bezprzewodowe, 

włącznik podtynkowy lub 

gniazdo żarówki,  

w aplikacji naciśnij przycisk 

RF: 

4.2) Na kolejnym ekranie 

wpisz  nazwę 

podłączonego 

urządzenia: np. „Lampka 

nocna”, oraz określ, czy 

gniazdo lub włącznik 

podtynkowy do którego 

urządzenie jest 

podłączone, jest 

wyposażony w 

ściemniacz, czy ma 

działać tylko jako 

przełącznik. Można 

również wybrać ikonę, lub poprzez przycisk + wybrać 

odpowiedni plik graficzny, np. zdjęcie.  Następnie 

naciśnij przycisk Zapisz. 

 

4.3) Następnie naciśnij  

i przytrzymaj przycisk 

ON/OFF/Learning Code 

na gnieździe lub 

włączniku podtynkowym 

przez ok. 3 sekundy 

(dioda zacznie migać),  

a następnie naciśnij przycisk Kodowanie w Aplikacji.  

 

Źródło światła zaświeci się dwukrotnie, co oznacza 

pomyślne zakodowanie urządzenia bezprzewodowego. 

Włączanie i wyłączanie źródła światła odbywa się 

poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.  

Aby ściemnić lub rozjaśnić źródło światła, należy 

przesunąć palcem wzdłuż paska ściemniacza.  

Uwaga! Funkcja ściemniacza działa tylko w przypadku  

tradycyjnych źródeł światła. Oświetlenia LED oraz 

świetlówek, ze względu na ich budowę, nie można 

ściemniać. 

 

4.4) Gdy dodamy więcej 

urządzeń, ich lista pojawi 

się po naciśnięciu 

przycisku RF. Na tym 

ekranie możliwe jest 

również usuwanie 

urządzeń (w tym celu 

należy przez ok. 2 

sekundy przytrzymać 

dowolną ikonę, wybrać tą, 

którą chcemy usunąć, a 

następnie nacisnąć ikonę 

kosza na dole ekranu i 

potwierdzić usunięcie. Przytrzymanie ikon umożliwia 

również ich przesuwanie i aranżowanie według potrzeb. 
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5: Funkcje dodatkowe:  

 

5.1) Funkcja Timer.  

Funkcja ta pozwala na 

zaprogramowanie 

automatycznego włączania i 

wyłączania urządzenia 

podłączonego do 

bezprzewodowego gniazda lub 

włącznika podtynkowego (dopuszkowego). Umożliwia to 

zaplanowanie np. załączania oświetlenia, wentylacji, 

pieca, boilera, rolet itp. Istnieje możliwość dodania 

większej ilości programów poprzez naciśnięcie 

przycisku +. 

5.2) Ustaw żądany czas i 

określ, czy urządzenie ma 

się włączyć, czy wyłączyć. 

Aby ustawić powtarzanie 

w wybrane dni tygodnia, 

zaznacz żądane dni i 

naciśnij przycisk Zapisz.  

 

 

5.3) Funkcja Odliczanie. 

Funkcja Odliczanie pozwala na włączenie lub 

wyłączenie urządzenia po upłynięciu określonego 

czasu.  

Odliczanie rozpoczyna się od momentu naciśnięcia 

przycisku Zapisz. 
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5.4) Tryb Nieobecności.  

Tryb Nieobecności 

umożliwia określenie 

przedziału czasowego, w 

którym urządzenia 

podłączone do gniazda 

centralnego będą losowo 

włączane lub wyłączane. 

Ma to za zadanie 

symulować obecność 

domowników w momencie, 

gdy nikogo nie ma w domu 

i tym samych pełnić funkcję 

ochronną przed ewentualnym włamaniem.  

 

5.5) Określenie przedziału 

czasowego dla Trybu Nieobecności 

odbywa się poprzez ustalenie od 

kiedy do kiedy Tryb Nieobecności 

ma być włączony. Aby ustawić Tryb 

Nieobecności naciśnij ikonkę Tryb 

Nieobecności. 

 

 

 

 

 

 

 

5.6) Następnie określ 

kolejno datę i godzinę, od 

której ma zacząć się Tryb 

Nieobecności, oraz datę i 

godzinę, w której ma się 

on zakończyć. Naciśnij 

Zapisz, aby zapisać i 

aktywować Tryb 

Nieobecności.  

 

 

5.7) Blokada 

Funkcja Blokada umożliwia 

zabezpieczenie kontrolera przed 

edycją za pomocą aplikacji Smart 

Living zainstalowanej na innym  

telefonie lub tablecie.  

 

Aplikacja ORNO Smart Living może być instalowana 

na wielu urządzeniach, które mogą obsługiwać to 

samo gniazdo centralne. Umożliwia to kontrolę kilku 

użytkownikom nad tymi samymi urządzeniami. 

Jednak aby uniemożliwić wprowadzanie zmian na 

kontrolerze przy pomocy innych urządzeń 

mobilnych, należy dla kontrolera załączyć funkcję 

Blokada.  

5.8) Aby zablokować 

urządzenie naciśnij 

przycisk Blokada, a 

następnie przesuń 

suwak Zablokuj 

urządzenie w prawo. 

Kontroler zostanie 

zablokowany do edycji 

dla innych instancji 

aplikacji ORNO Smart 

Living (zainstalowanych 

na innych urządzeniach 

mobilnych), a przypisany 

tylko dla wcześniej okreslonego (w pkt. 3) adresu  

e-mail. Odblokowanie urządzenia możliwe jest tylko 

na tym samym koncie.  
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5.9) Edytuj 

Funkcja Edytuj pozwala na zmianę 

nazwy lub ikony gniazda centralnego.  

 

 

6. Uwagi 

6.1. Logowanie gniazda centralnego OR-SH-1701 do sieci WiFi: gniazdo jest ustawione tak, aby automatycznie 

uzyskać unikalny adres IP w sieci WiFi. Jednak wymagane jest, aby router sieci WiFi miał włączoną funkcję 

dynamicznego przydzielania adresów IP (DHCP) – wówczas sam przydzieli wolny adres gniazdu centralnemu. 

Jeżeli funkcja DHCP jest wyłączona w routerze, należy ją włączyć przed instalacją gniazda. Zazwyczaj odbywa się 

to poprzez panel administratora routera w przeglądarce internetowej. W przypadku niektórych routerów wymagane 

jest naciśnięcie przycisku logowania dodatkowych urządzeń. W razie wątpliwości, skonsultuj ustawienie routera z 

jego instrukcją obsługi. 

6.2. Umiejscowienie gniazda centralnego: upewnij się, że gniazdo centralne znajduje się w zasięgu Twojej sieci 

WiFi i sygnał ten jest wystarczająco silny. Słaby sygnał sieci WiFi może spowodować zakłócenia w pracy kontrolera i 

podpiętych do niego urządzeń, oraz brak komunikacji z pozostałymi gniazdami bezprzewodowymi, włącznikami 

podtynkowymi lub gniazdami żarówek. 

6.3.Funkcja ściemniacza: w przypadku oświetlenia, funkcja ściemniania i rozjaśniania jest dostępna tylko dla 

tradycyjnych, żarnikowych źródeł światła (czyli tradycyjnych żarówek). Oświetlenie LED oraz oświetlenie 

świetlówkowe nie obsługuje funkcji ściemniacza. 

6.4. Tryb Nieobecności: limit grup trybu nieobecności wynosi 1 – nie można ustawić więcej, niż 1 przedział okresu 

nieobecności.  

6.5. Jeżeli zapomniałeś hasła, wciśnij przycisk „Zapomniałeś hasła?”. Wówczas należy wpisać adres e-mail podany 

przy rejestracji, na którego zostanie automatycznie przysłane nowe hasło. 

 

7. Parametry techniczne 

Zasilanie: ~230V / 50Hz 

Maksymalne obciążenie: 3680 W 

Zasięg w terenie otwartym: max. 30 metrów  

Obsługiwane sieci WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 

Wymagania aplikacji: system iOS 5.0 lub nowszy, system Android 4.0 lub nowszy, aktywny adres e-mail (służący do 

odzyskiwania hasła do aplikacji).  
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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: 0,14 kg  

08/2015 

 

 

PRODUCENT: 

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 134 

43-190 Mikołów 

www.orno.pl 


