
  

OR-DB-AV-132 

(PL) Instrukcja obsługi i montażu 
DZWONEK BEZPRZEWODOWY KINETIC AC 

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 134 

43-190 Mikołów 

tel. 32 43 43 110 

(PL) WAŻNE!  
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie 
samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego 
montażu czy eksploatacji urządzenia.  
Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących 
charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. 
Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej 
instrukcji są zastrzeżone. 

1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. 
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa. 
4. Nie dokonuj samodzielnych napraw. 

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

 

 Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z 
tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać 
surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. 
Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z 
innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. 
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie 
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. 
Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia! 
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OPIS I ZASTOSOWANIE: 
Dzwonek bezprzewodowy i bezbateryjny przeznaczony jest do stosowania w domach, mieszkaniach, biurach, szpitalach, 
sklepach itp. Nie wymaga instalacji dzwonkowej. Służy do sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Dzwonek (odbiornik) włączany jest 
bezpośrednio do gniazdka sieci ~230V, a nadajnik zasilany jest z przetwornika elektromechanicznego nie wymaga stosowania 
baterii, naciśnięcie przycisku sygnalizowane jest błyśnięciem LED. Funkcja learning system umożliwia logowanie dodatkowych 
przycisków. W nadawaniu i odbieraniu sygnału wykorzystywana jest częstotliwość radiowa 433,92MHz. Zasięg dzwonka w 
terenie otwartym wynosi 70m. 
Odbiornik posiada 4-stopniową regulację głośności do 85dB, 32 polifoniczne dźwięki dzwonka. 

BUDOWA 

Odbiornik i nadajnik 

 
rys. 1 Budowa dzwonka 

1. Wtyczka sieciowa 

2. Głośność dzwonka 

3. Wybór dźwięku dzwonka / parowanie 

4. Dioda LED 

5. Przyciska 

6. Ramka montażowa 

MONTAŻ/INSTALACJA 

Zasięg pomiędzy przyciskiem, a dzwonkiem zależy od warunków otoczenia. Przed montażem zalecamy 
przetestowanie urządzenia w wybranym miejscu w celu sprawdzenia czy jego zasięg nie został zakłócony. 
Zasięg mogą znacząco obniżyć: ściany, stropy, metalowe powierzchnie, urządzenia o takiej samej częstotliwości, 
bliskość silników elektrycznych, transformatorów, zasilaczy, komputerów itp. 

1. Umieść dzwonek (odbiornik) w gniazdku. 
2. Za pomocą śrubokręta podważ i oddziel ramkę montażową od przycisku. W wybranym miejscu zamontuj kołki 

rozporowe (brak w zestawie) przeznaczone do zamontowania tylnej ściany przycisku. Zamocuj przycisk na ramce 
montażowej. 

 
 

rys. 2 Montaż przycisku 



OBSŁUGA 

WYBÓR DŹWIĘKU DZWONKA 

1. Naciśnij na odbiorniku przycisk (3). Wybierz odpowiedni dźwięk dzwonka z 32 dostępnych. Wybrany sygnał zostanie 
raz odegrany w celu przetestowania. 

GŁOŚNOŚĆ SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO 

1. Naciśnij na odbiorniku przycisk (2). Wybierz odpowiedni poziom głośności (wysoki, średni lub niski). Domyślnie 
ustawiony jest średni poziom głośności. 

LOGOWANIE 

1. Naciśnij na odbiorniku przycisk (3) przez ok. 3 sek. aż dzwonek wyda sygnał dźwiękowy „bim-bim”. Następnie naciśnij 
przycisk, który chcesz zalogować. Odbiornik wyda ponownie sygnał dźwiękowy „bim-bim” co oznaczać będzie 
prawidłowo przeprowadzone logowanie. 

 

DANE TECHNICZNE*: 
zasilanie dzwonka:  230V~, 50Hz 

częstotliwość: 433,92 MHz 

transmisja: radiowa 

pobór prądu dzwonka w czasie czuwania:   <2,2W 

zasięg w terenie otwartym:  70 m 

poziom głośności:  60-85 dB 

stopień ochrony przycisku:  IP44 

wymiary dzwonka:  58 x 96 x 70 mm 

wymiary przycisku: 33 x 85 x 30 mm 

waga odbiornika (dzwonka):  0,08 kg 

waga nadajnika (przycisku):  0,07 kg 

 

Deklaracja zgodności 
Orno-Logistic Sp. z o.o. oświadcza, że produkt OR-DB-AV-132 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełen tekst deklaracji zgodności 
UE jest dostępny poniżej. 
 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI/ DECLARATON OF CONFORMITTY 
Nr 78/N/2017 

Nazwa i adres producenta: 
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.  

ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów 
 
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 
producenta. 
Przedmiot deklaracji 
Model wyrobu: OR-DB-AV-132 
Typ: Dzwonek bezprzewodowy sieciowy KINETIC AC 

Parametry techniczne: 230V~, 50Hz, <2,2W, 433,92 MHz 

 
Wymieniony powyżej przedmiot spełnia  wymagania zasadnicze zawarte 
w postanowieniach Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (wraz ze 
wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami): 
Elektromagnetycznej RED – 2014/53/UE 
Niskonapięciowej LVD – 2014/35/EU 
RoHS 2011/65/EU  

 
Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane oraz 
inne specyfikacje techniczne: 

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1  
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 

 

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1  
ETSI EN 62479:2010  
EN  60065:2014  

Niniejsza deklaracja zgodności wystawiona w oparciu o pozytywne wyniki 
badań przeprowadzonych przez jednostkę kompetentną jest podstawą do 
oznakowania produktu znakiem: 
 
 
 
 
 
Dwie ostatnie cyfry roku w którym naniesiono oznakowanie CE: 17 

Producer: 
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.  

ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów 
declare with full responsibility that the product: 
 
KINETIC AC WIRELESS DOORBELL 
Model: OR-DB-AV-132 
Technical parameters: frequency 433,92 MHz  
Sensor (transmitter): 230V~, 50Hz, <2,2W 
is conformity with the essential requirements of the following directives: 
RED 2014/53/EU 
LVD 2014/35/EU 
RoHS 2011/65/EC 
And meets the following standards: 

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 
ETSI EN 62479:2010 
EN  60065:2014 

This declaration of conformitty issued on the basis of positive results of 
tests performed by certified testing laboratory is the basic for labelling a 
product trademark: 
 
 
 
 
 
 
 
Last two digits of year of affixing CE marking: 17 

Imię i Nazwisko oraz Stanowisko  
Osoby Upoważnionej: 
Aleksandra Owczarek 

Prezes 
 

Podpis osoby upoważnionej: 
 

 

 

Mikołów, dnia 10.10.2017 r 

 


