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1. Instrukcja Obsługi
Instrukcja obsługi jest ważnym elementem dostawy. Dlatego zalecamy:
► Przeczytać instrukcję obsługi przed instalacją urządzenia
► Przechowywać instrukcję przez cały czas eksploatacji urządzenia
► Przekazać instrukcję każdemu następnemu posiadaczowi lub
użytkownikowi urządzenia.

2. Działanie
Lampa alarmowa z buczkiem przeznaczona jest do
wszelkich zastosowań tam, gdzie potrzebny jest
zarówno sygnał alarmowy akustyczny jak i optyczny.
Urządzenie jest produkowane zgodnie z EN 603351
oraz VDE 0700.

3. Bezpieczeństwo
Podłączenia elektryczne muszą zostać wykonane
przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć
zasilanie:
- przed instalacją urządzenia
- w przypadku awarii

Należy używać urządzenia tylko pod warunkiem,
że jest prawidłowo zamontowane.
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Tuba lampy alarmowej z buczkiem powinna zawsze
być skierowana w dół.

Sprawdzić napięcie nominalne

Sygnał alarmu akustycznego działającego w małej
przestrzeni może spowodować uszkodzenie słuchu.

W przypadku awarii urządzenia należy podjąć
dodatkowe środki ostrożności, w celu
zminimalizowania zagrożenia dla ludzi.

4. Dane techniczne
Tabela 1. Dane techniczne lampy alarmowej z buczkiem
Parametr
Wartość
Napięcie zasilające
230 V AC
Natężenie dźwięku
92 dB (A), w odległości 1 m
Pobór mocy
10 VA
Ochronność obudowy
IP 33 (EN 60529)
Waga
0,19 kg
Materiał obudowy
ABS/PC-przezroczysty
Kolor obudowy
Szary
Energia błysku
1 Joule
Zakresy temperatur pracy
-20°C do +50°C
Waga
ok. 0,185 kg
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5. Konserwacja
Czyścić urządzenie z zewnątrz przy pomocy nie
rysujących i nie agresywnych środków czystości.

6. Montaż

4

7. Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie
1. Odłączyć zasilanie urządzenia.
2. Zdemontować urządzenie (patrz: rozdział 6, str. 4,
w odwrotnej kolejności).
3. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno
wyrzucać wyłączonego z eksploatacji urządzenia
razem
z
nie
posegregowanymi
odpadami
gospodarczymi. Urządzenie należy dostarczyć do
odpowiedniego punktu złomowania.
Lampa alarmowa z buczkiem zbudowana jest z materiałów, które można
poddać recyklingowi.

8. Gwarancja
Producent udziela na urządzenie 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub
instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją.

9. Prawa autorskie
Prawa autorskie instrukcji eksploatacji należą do AFRISO sp. z o.o.
Przedruk, tłumaczenie i powielanie, także częściowe jest bez pisemnej zgody
zabronione. Zmiana szczegółów technicznych, zarówno pisemnych jak
i w postaci obrazów jest prawnie zabroniona.

10. Satysfakcja klienta
Dla AFRISO sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań,
propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl.
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