
OR-GB-406, OR-GB-411
(PT) Instruções de operação e montagem

Antes de conectar e usar o dispositivo, leia este manual com atenção. Se você tiver algum problema para entender seu conteúdo, 
entre em contato com o vendedor do dispositivo. O fabricante não é responsável por danos que possam resultar da instalação ou 
operação incorreta do dispositivo. Fazer reparos e modificações independentes anulará a garantia. Devido ao fato de que os dados 
técnicos estão sujeitos a modificações constantes, o Fabricante se reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Todos os 
direitos de tradução / interpretação e direitos autorais deste manual são reservados.
Uma falha momentânea de energia pode causar comutação acidental de um dos canais.
O controlador não funciona com os acessórios ORNO Smart Living.

1. Não use o dispositivo para a finalidade a que se destina.
2. Execute todas as atividades com a energia desligada.
3. Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
4. Não opere o dispositivo quando a caixa estiver danificada.
5. O dispositivo foi projetado para uso interno.
6. Não abra o dispositivo e não faça nenhum reparo.
7. Produto destinado ao uso dentro dos valores máximos de carga.

Produzido após 29 de julho de 2005 Os resíduos de produtos elétricos não devem ser descartados no lixo doméstico. Recicle onde houver instalações.
Consulte a autoridade local ou o revendedor para obter informações sobre reciclagem

As baterias e / ou acumuladores usados devem ser tratados como um resíduo separado e colocados em um recipiente individual. As baterias 
ou acumuladores usados devem ser levados para um ponto de coleta / coleta de baterias e acumuladores usados. Informações sobre pontos 
de coleta / coleta estão disponíveis nas autoridades locais ou varejistas deste tipo de equipamento. O equipamento usado também pode ser 
devolvido ao vendedor no caso de compra de um novo produto em uma quantidade não superior a novos equipamentos do mesmo tipo 
adquiridos. O produto está equipado com uma bateria portátil. O método de montagem e remoção da bateria está incluído nas instruções 
abaixo.
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USO PRETENDIDO DO PRODUTO
O dispositivo foi projetado para ligar / desligar sem fio, entre outros a iluminação. O controle sem fio é realizado por meio de um 
controle remoto (transmissor). O receptor está conectado à iluminação como um interruptor normal. Graças à radiocomunicação, o 
dispositivo opera numa área aberta até 30 m e opera com uma frequência de 433,05 ~ 434,79 MHz. Função adicional do temporizador - 
temporizador (desligue com atraso). A capacidade de ligar e desligar simultaneamente todas as lâmpadas de uma só vez.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
1) 1) O alcance operacional é de 30 metros, numa área aberta
2) 2) O receptor possui 3 canais de saída

Carregue em cada canal: lâmpadas de 1000W, luzes de halogênio de 1000W, lâmpadas fluorescentes de 
300W, LEDs de 300W
3) Função da chave de subseção: pode ativar qualquer canal ou combinação de canais com a chave de
entrada de energia do receptor. Tomando o modelo de 3 canais, por exemplo, ligando e desligando o disjuntor,
obtém os canais A, B, C, AB, AC, BC ou ABC.
4) Símbolo do relógio  função do temporizador - TIMER. Quando o botão do timer (D) é pressionado, todas 
as lâmpadas apagam-se após 1 minuto, não imediatamente. Para cancelar, pressione qualquer botão.

MONTAGEM / INSTALAÇÃO
O alcance entre o controle remoto e o receptor depende das condições ambientais. Antes da montagem, 

recomendamos testar o dispositivo em um local selecionado para verificar se seu alcance está perturbado.

O alcance pode ser reduzido significativamente em: paredes, tetos, superfícies metálicas, dispositivos com a mesma 

frequência, proximidade com motores elétricos, transformadores, fontes de alimentação, computadores, etc.



INSTALAÇÃO

1) Verifique se a energia da lâmpada não excede a
carga deste produto. Instale 1 pilha alcalina de 12V /
23A incluída no kit no controle remoto.
2) Conecte os cabos de iluminação ao receptor de
acordo com o diagrama de conexão localizado no
receptor.

Fig. 1 Esquema de conexão 

4. Ação

Botão Função Botão Função
ON / OFF para a carga A

A 
ON / OFF para a carga A

ON / OFF para carga B
B 

ON / OFF para carga B

ON / OFF para carga C
C 

ON / OFF para carga C

Temporizador ON / OFF Liga / desliga tudo

HABILITAR a todos

DESLIGAR TUDO

DADOS TÉCNICOS

Fonte de alimentação:
Receptor AC200-240V, 50/60Hz,

controle remoto (transmissor): 1x12V (bateria A23 incluída)

Frequência 433,05~434,79MHz 

Alcance em área aberta: 30 m 

Número de canais: 3 

Max. Pot.

lâmpadas: ≤1000W

lâmpadas halogênio: ≤1000W

lâmpadas fluorescentes: ≤300W

lâmpadas Led:  ≤300W

Grau de proteção: IP20 

Dimensões
receptor: 55 x 105 x 25 mm (largura / altura / profundidade)

piloto: 40 x 110 x 20 mm (largura / altura / profundidade)

Peso líquido: 0,14 kg (OR-GB-406); 0,21 kg (OR-GB-411) 

Declaração de conformidade

Orno-Logística Sp. z o.o. declara que o tipo de dispositivo de rádio: OR-GB-406, OR-GB-41, controladores de luz sem fio 

estão em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. O texto completo da declaração UE de conformidade está 

disponível no seguinte endereço na Internet: www.orno.pl

http://www.orno.pl/



