
 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Pilot zdalnego sterowania 16-kanałowy z wyświetlaczem LCD 

Model: OR-SH-1709 
 

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. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. 

2. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa. 

3. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw. 

4. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

UWAGA 

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

zrywać! 

1. Produkt: Pilot bezprzewodowy 16-kanałowy z wyświetlaczem LCD oraz funkcją wyłącznika czasowego 

Urządzenie przeznaczone jest do zdalnego sterowania bezprzewodowymi włącznikami i gniazdami ORNO smart 

living oraz podłączonymi do nich urządzeniami, np. lampami. Posiada funkcję włączania, wyłączania, ściemniania 

oraz TIMERA. Funkcja TIMERA pozwala ustawić czas automatycznego włączenia lub wyłączenia danego 

urządzenia. Dzięki łączności radiowej urządzenie działa w terenie otwartym do 30 m. Pracuje na 

częstotliwości 433,92 MHz. Komunikacja może odbywać się na 16 odrębnych kanałach, co pozwala na 

sterowanie 16 oddzielnymi urządzeniami będącymi w zasięgu działania pilota. Pilot współpracuje z 

gniazdami bezprzewodowymi i wyłącznikami podtynkowymi serii ORNO smart living.  

 

2. Cechy charakterystyczne  

1) Zasięg w terenie otwartym do 30 metrów. 

2) Learning system – automatyczna konfiguracja dodatkowych urządzeń. 

3) 16 kanałów pozwala na włączanie lub wyłączanie 16 oddzielnych lamp lub innych urządzeń podłączonych do 

bezprzewodowych gniazd lub wyłączników podtynkowych z serii ORNO smart living. 

4) Możliwość zaprogramowania czasu włączenia i wyłączenia urządzenia. 

5) Włączanie symultaniczne (włączanie i wyłączanie losowe wybranych urządzeń). 

6) Powtarzanie wybranych programów. 

7) Obsługa funkcji ściemniacza. 

8) Duży, czytelny wyświetlacz LCD. 

9) Bateryjne podtrzymanie zapamiętanych programów. 

 

  

 



 

3. Opis funkcji pilota 

1. Godzina włączenia urządzenia – określa godzinę, w której ma się włączyć wybrane urządzenie. 

2. Godzina wyłączenia urządzenia – określa godzinę, w której ma się wyłączyć wybrane urządzenie. 

3. Kanał urządzenia – indywidualny kanał do którego przypisane jest urządzenie, np. gniazdo 

bezprzewodowe, do którego podłączone jest źródło światła. 

4. Aktualny czas. 

5. Stan naładowania baterii pilota. 

6. Program włączania symultanicznego (losowe włączanie i wyłączanie, np. podczas nieobecności 

domowników wszystkich urządzeń). 

7. Powtarzanie programu – domyślne ustawienie dla każdego z programów, urządzenie będzie włączane i 

wyłączane wg. ustawionego programu. 

8. Numer programu dla kanału urządzenia. 

9. Program pojedynczy – po wybraniu tej opcji urządzenie włączy się i wyłączy po upływie ustalonego czasu, a 

następnie program zostanie wykasowany. 

10. Dioda LED sygnalizująca wysyłanie sygnału do urządzenia bezprzewodowego. 

11. Wybór kanału urządzenia – przycisk umożliwia wybranie konkret. 

12. Włączenie funkcji wyłącznika czasowego (timera). 

13. Ustawienia zegara. 

14. Przycisk włączenia urządzenia przypisanego dla wybranego kanału. 

15. Przycisk wyłączenia urządzenia przypisanego dla wybranego kanału. 

16. Przełączanie „w górę” pomiędzy kanałami. 

17. Przełączanie „w dół” pomiędzy kanałami. 

18. Przycisk zatwierdzenia wybranej funkcji. 

19. Przycisk kasowania. 



 

3. Instalacja 

1) Przed użyciem upewnij się, że baterie są prawidłowo zamontowana w pilocie.  

2) Naciśnij przycisk ON/OFF/Learning Code na obudowie gniazda lub wyłącznika podtynkowego. Dioda LED 

zacznie migać. 

3) Naciśnij przycisk UNIT aby wybrać żądany kanał. 

4) Naciśnij przycisk ON na wybranym kanale pilota bezprzewodowego. Dioda LED przestanie migać. 

5) Urządzenie zostało zapamiętane na wybranym kanale pilota. 

 

4. Obsługa 

4.1 – Włączanie i wyłączanie urządzeń, używanie funkcji ściemniacza: 

1) Naciskając przycisk UNIT i wybierz żądany kanał przypisany do urządzenia bezprzewodowego. 

2) Naciśnij przycisk ON na pilocie aby włączyć lampę podłączoną do urządzenia bezprzewodowego. 

3) Naciśnij przycisk OFF na pilocie, aby wyłączyć lampę. 

4) Naciśnięcie i ponowne, szybkie naciśnięcie przycisku ON pozwala na ustawienie poziomu ściemnienia światła. 

Przytrzymanie przycisku ON zwiększa jasność światła aż do jego maksimum (funkcja ściemniania nie jest możliwa 

przy stosowaniu świetlówek energooszczędnych lub żarówek LED. 

4.2 – Przypisanie urządzenia dla danego kanału: 

1) Naciskając przycisk UNIT wybierz żądany kanał. 

2) Postępując zgodnie z pkt. 3 (Instalacja) przypisz urządzenie dla wybranego kanału). 

4.3 – Kasowanie urządzenia przypisanego dla danego kanału: 

1) Wybierz żądany kanał. 

2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk II/DEL przez ok. 3 sekundy. 

3) Urządzenie zostało skasowane z przypisanego kanału. 

4.4 – Ustawianie zegara 

1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk CLOCK przez ok. 3 sekundy. 

2) Klawiszami GÓRA (16) i DÓŁ (17) ustaw aktualny czas. 

3) Naciśnij przycisk ENTER aby zatwierdzić ustawienia zegara. 

4.5 – Programowanie automatycznego włączania i wyłączania urządzeń dla poszczególnych kanałów: 

1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIMER przez ok. 3 sekundy. Podświetli się większość funkcji na wyświetlaczu 

(funkcja edycji wyłącznika czasowego wyłącza się po ok. 3 sekundach braku aktywności – naciśnięciu dowolnego 

przycisku na pilocie). 

2) Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz numer programu i naciśnij ENTER. 

3) Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz kanał urządzenia i naciśnij ENTER. 

4) Przyciskami GÓRA/DÓŁ ustaw godzinę włączenia urządzenia. Zatwierdź naciskając przycisk ENTER. 

5) Przyciskami GÓRA/DÓŁ ustaw godzinę wyłączenia urządzenia. Zatwierdź naciskając przycisk ENTER. 

6) Ustaw możliwość powtarzania danego programu (funkcje 6, 7 i 9). 

7) Zatwierdź naciskając przycisk TIMER.  

 

6. Uwagi 

1) W przypadku braku zadziałania pilota , należy sprawdzić, czy baterie w pilocie są założone zgodnie z polaryzacją 

oraz czy są naładowane. Jeżeli baterie są sprawne (dioda LED miga podczas naciskania przycisków) a pomimo to 

gniazdo lub wyłącznik nie działa, należy ponownie przeprowadzić procedurę przypisania tego urządzenia do danego 

kanału na pilocie bezprzewodowym.  

 

7. Konserwacja 

Obudowę urządzenia należy przetrzeć miękką, suchą ściereczką. Nie stosować ostrych narzędzi, śrubokrętów, 

szczotek metalowych itp. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć od źródła zasilania. Nie stosować 

detergentów karboksylowych, benzyny, alkoholu itp. 



8. Parametry techniczne 

1) Zasilanie: bateryjne 12V 23A (w zestawie), 3V CR2032 – podtrzymanie ustawień pilota (w zestawie) 

2) Zasięg w terenie otwartym: max. 30 m 

3) Częstotliwość: 433,92 MHz 

4) Wymiary: 45 x 120 x 15 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, 074 kg  
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PRODUCENT: 
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 134 

43-190 Mikołów 

tel. 32 43 43 110 


