NEZÁVISLE NAPÁJENÁ SAMODIAGNOSTICKÁ SVÍTIDLA
PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
MONTÁŽ NA STĚNU, STUPEŇ KRYTÍ IP65
(Obr. 1) Namontujte vedení kabelu umístěné uvnitř tělesa.
(Obr. 2) Vyrovnejte držák.
(Obr. 3)Zavěste svítidlo.
Upozornění: Výrobek je dodáván se samostatností 1 hodina. Pro
3hodinové programování změňte značení výrobku přelepením štítkem „180“ (obr. 3a).
ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ IP40
SCHÉMATA ZAPOJENÍ
(Obr. 5) P2-N2 = přímé vedení a nosná telefonie po rozvodné síti
P1-N1 = komutovaný spoj
C = Světelný vypínač
DA = komunikační sběrnice
A = test
(Obr. 4)

VOLBA PROVOZNÍ AUTONOMIE
(Obr. 5b), (Obr. 5c)
NÁVOD K POUŽITÍ
(Obr. 6) FUNKČNÍ TEST = každých 28 dnů
TEST SAMOSTATNOSTI = každých 26 týdnů
Sudá svítidla provádějí test autonomie 1 týden po lichých svítidlech.
(0, 2,..., 8, A, C, E) = sudá; (1, 3,..., 9, B, D, F) = lichá.
Chcete-li aktivovat funkce uvedené na schématech, zapněte
a vypněte napájení, svítí-li červená dioda.
SVĚTELNÁ SIGNALIZACE DIOD
TRVALE ZELENĚ SVÍTÍCÍ DIODA .............NORMÁLNÍ FUNKCE
BLIKAJÍCÍ ZELENÁ DIODA ........................NABÍJENÍ AKUMULÁTORU
JEDNA ČERVENĚ BLIKAJÍCÍ DIODA ......PORUCHA VÝDRŽE,
PORUCHA AKUMULÁTORU
DVĚ ČERVENĚ BLIKAJÍCÍ DIODY............PORUCHA ZÁŘIVKOVÉ
TRUBICE
TŘI ORANŽOVĚ BLIKAJÍCÍ DIODY ..........PORUCHA
SYNCHRONIZACE

(Obr. 7)
(Obr. 8)

DEMONTÁŽ
VÝMĚNA TRUBICE

ÚDRŽBA
Vyměňte akumulátor, jestliže zařízení již nadále nezaručuje
jmenovitou samostatnost ani poté, co bylo zcela nabito.
Příklad značení baterie:
Příklad: 1) 04A16Y: 04 rok A leden 16 den
VAROVÁNÍ – ZÁRUKA
Zařízení musí být použito výlučně pro účel, pro který je určeno.
Každé jiné použití je považováno za nesprávné a proto nebezpečné.
- Před zahájením čištění, údržby nebo opravy odpojte zařízení od sítě.
- Při umísťování výstražných štítků dávejte pozor, abyste nezakryli
diody (obr. 9).
- Výrobek nelze likvidovat jako netříděný komunální odpad.
Musí být odevzdán zvlášť k likvidaci, aby nebylo ohroženo životní
prostředí.

Porušení postupů uvedených ve Směrnici 2002/96 a v příslušných
národních zákonech a předpisech, schválených na základě této směrnice o likvidaci odpadu na konci životního cyklu výrobku, podléhá
sankcím.
- Výrobky Beghelli podléhají příslušným zákonům na ochranu duševního vlastnictví.
- V případě výměny baterie kontaktujte autorizované
technické servisní středisko a v případě jiných nezbytných oprav používejte pouze originální náhradní díly.
Nerespektováním výše uvedených požadavků může dojít
ke snížení bezpečnosti tohoto zařízení.
- V záležitosti garančních oprav se obraťte na autorizovaného prodejce.

