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Egyedi ak]crrrnulátolos vagv kozparrti tápe}látásir tadalékvilágítási. rnelektllési írtigár1t jelző
ira:r1.{érry }árrrpa'
h,{erxtyezetre. o]dall'alr'a vagl'álltterut'vezetbo szelellttrto kivitelben.

il{riszaki xdatok:
Az adott típusakat jelolo betíl és szaru kódok:

Ít'{ * ntemtyeesti kivilel
o - olda}Í'gli kivitel
KP * kilz1rolrti táxrelhiÍás
K _ késze r1éti iizern
A - ál}ar:dó tizern
1 -- 1 órz átlridalás
3-3órriátlriclalás
I. LnD Íb*yforr'ás
S - szitázoft piltogr'anr

Fényl!g'.15; 8 \il tén)rcs* l'as"v '[.,ED 8.',?0 mA
Akkrurrrrlátor: rrregerirelt lróuérsékletii. herrrletrhn*n zárt nikkel-]iarlrnirrrrr' 3.6 Vll'5 A1r; 3,6

Vi4,0 Áh vasv 3'6 \'',tl"0 Air
}'Jévleges f'esztiltség: 230 V */- 10orb

Frekvencia: 50 Hz
Érirrtésr,édelrrri osztály: I. vag_y l'tr. tlsztály
Véclettség: IP 2Ü: IP 54 vagy IP 65

Korn-vezcti lrörr:érsdk}et: -5 - 35*C
Felisurerési távolság: 16-32 r'rr

Lá:n1ratesi arlyaga: rrriiarr'l'ag PC" fern. plexi
}r,'léret : tÍptrstól fi.iggt:
Szírr: feirér'

Pik1crgr'anr: Í'tilla r'as} szitáZott p}exr rláltozta'llrató iinlapaclós iriír:yir:ntii{{ll';:}
Súl1'; típtrstól fuggo

.IeIlemzÍik:
Kclzponti tápellátá ss a l c s ak iizelr:i rrrÍikociésre ail'a ltrra s'
Kószen}óti iizcrníi lánrpn esetén áratrrkirtlnraclás esetérr legíefi*bb l s átkapcsolási iclör'e] a

llunpa bekapcsol.
Állrrrxto tizenril lárnpa esetén a rtrenekiilési rJrtirárry fcrl'vamatosari látlatÓ. az átkapcstllási ír1o

kgf'eljebtr I s"



Az elsó hasaúlat elirtt 24 óráu át tl:ltse az akkunrtrlátort. Te}jes kisiitést és tÖltést havottta egy
a]kalorr:rrral végezzen az iiz*rrrbiztos rniikodés érdekéberi rnég akltor is lrg nenr rníiköelÖtt a

tarta] ékr.'i 1á gi tási llrrrkció.
A lárrrpatesterr zolcl LED jelzÉs tájékoztat az akkrurrulátor tÖltéséről és a lárnpatest megfelelo
ál1*potár.tll.

Csak beltéli lraszná}atra a1kalmas" Ne tegye ki a }tiirrpatestet erös napsugár'zásnak. esőnek
\rmg,Y ma gas pár'atarta1rrrr:rrak'

Szerelés:
A szerelóst esak kópzetÍ szakeinbel vógozhett.

1 " A rniive}etet íesziiltségtrrerrtes hálozatcr:r végezze.
2- Csar'ar'lrÚtzó segitségével távoiítsa szerí1ljB szét a limrpatestet, az a}jzatot rogzítse a

kívánt feltiletre. átvezeh'e a lrálózati rrezetéket.
3. .'\ lrálózati vczetóke{' hosse a cs;rtJakozóba-

'1' Ellenór izze az akl,iurrrulátor r'ezetékeirrek csatlakoztatásáÉ.
_í. A lárrrpatestet szele|e a rÓgzített a!zatlrrrzlroz.
6' \lésezzen nrtikodési próLrál a r'égsó tieerabe lrtl}yezés e1ött.

A tor'ábl.riaktla* sziltriséges' a lalttpat*st belsejéberr vógeell bárrrri}'verr ter,'ékenysóg beka;:csoll
tápfeszrrltségné} árarrriités veszélyével jártrrat'

.'\ S..\LIl'l-CI'l Kít. rerrt vá]}al srrlrilililygn í'*lelósséget a szakszortttle.tt szerelósböl. kexelósből
fakadó károkért' eseuréuyeké*.
Á S-.\LITI]CT'I K11. fur'rr:fa:1ja ios,át a termók tar1alrrrában" szerkezetóbe:r torÍóno rrá]trrztatásra.

Pelj e gyzés, naplózá.s, karlr xnta rtás, vizsgrilnt ér ellenőrzés :

Riztorrsági Yilásitási renrlsz*::ek I!'{SZ l].}-í 5ÜIÍ? szerí'nl.

HibaellrárÍtás:
Arrrerrrryiberr a zold. toltésjelzo LED rrern világít'

1" Nirics tizemi fssziiltség vagy aZ aktrlrr:rrrlátor rrírrcs rrregtelelöerr csatlakoztatva"
- Ellenőrlzzeu valarnenrryi csatlaktlzást'

2. A toltéstielző LED rrreglritrásodott.
- Á toltóstje]zo í.1]Djavitása" cstréje sziiksóges.

3' A vezérlo e l ektr'crrrika rrre-elrilrás o rttr tt.

- Az elektronika jal'itása- cser'éje sziikséges'

A sztikséges átlridalri-ri idöt rreru éri el a téiryleges világít*si ido tar1alékvilágítá-si
iieemmixlban.

- Az ak]turnulátor1 ieljeselr rrrerítse le, 24 Ílrriis töltse. Ha ezt kÖvetően is Íbrxráll a
lribc_ az akkrrmulátort cserélrri ketrl"

A tényforráS uen} vagy fiem ruegf-elelo erösséggel világít'
- A Íénvcso vagy T"Ilí} fdrrysor' *setleg az clgktrorrikniavítása. cserój* sziiksÓg'cs'

Hulla*ékkezelés:
A lrrrl]a<lé,kká vált lárrrpatest'"la;;y bárrnely elernérlek lrrrllarlókkólrÍ rortérro k*zelése kizárolag a
vrrnatkozr: szabál1'ozásrrak riiegt'ele1őerr töfiérrhet. A keletkezett hullarlék kezelésér'el"
ellr*lyezésével kapcscllatbail ket'esse irz óilókesitÍi í:ir.sasá grrÍ.

&.



A bereticlezésberr talállrató veszél.vtS arr1lxo6ft

lrgtást g1"aknrollraÍnak. ha azr:kat t}en} a

lrreg' l'clcl óerr l ra szr rá l i ák. rrr iikoclt et ik.

a körnvezetre és ltz ett:beri egészségre káros
vona.tkozó kr:r_rrvezetvéctehrri e1öirásokrrak

i\ trerenclc,zós tartalrtraz olyan ;*}katrészt. anrely lrrr1lactókká válását kovel'ően vt;szóiyes
hnlladeknak nrinoslil.

Á hulladékkri vált lrerenelezés kezelese során eltár.olífanrli an1'agok jegyzéke:

i\ lrrrll*dékká vált lrer"*nr1ezd*bijl az- alábttÍ *lkotieierilek és alkatrészek clrávolítása sziiksÓges:

Az slenr- és akkrrnrulátor:lrullariékkaI kapcseilatns irulIaclákgazdálkoclá'si ter'éketiységc.krÓl
szóló korrnarr1,leridelet lratátr1.a alá tartcrzó e1errlek. akkLunrtlátorok. ttrelygk Íl

g}'trrscsat1akozÓliról lriztorrságosarr 1eválasztbatóak.

I{!iRn.'ÍL'IIKl]sAN zÁRT }1IKKEL-KÁDI\,Í1Ut\,1 ..{KKUh,1ULA1'L)R

Nyonttatott árarr:ktiri lrtp. lra n nyon:La'tott árarnköli lap rragyotrb" niinl 1{i cttr:.

BEULTETSTT NY0I$TATOT Án.qN'*{cjn

Gázkisiilés elvélr rrriikoelo lánrp:r}i'

Fsw T5 r',ÉN:*cso

Az átvett és elktilclnítetten gyíi1tött irrrllaelékká vált bererrilezésböl az alá.bbi alkatóelerrreket és

a]katrészgk*t ke]l ellávnlitarii" arrrel-veke1 ktllon .jogszabál;"ban nreghatárcrzotÍak szerirtt kc1l
kszelni:

cÁzntslttEsEs rÁtvtp,q.K HIGA}IYTARTALN'Lq.

A kornyezeti szernpontokm, az rrjra{'elhaszrrálás és az trjrafelclolgozás kívánatos vohár'a valÓ
tekintettel ilgy kell eljárrri' lrogy az rre a}radál1''ÜZza ilIeg az allatrészek vagy az egÉsz
berenilezés környezetr,'ecielirri szenrpcrntbÓl nregt'elelo Írjrafeidolgozását és ir_jraliaszr:á1atát'

A lrrrlladékká vált bererrdezést elktilonítetterr kell g1'iijterri. és az a telepillési lrulladékkatr
e g1.titt n em lr e lyez}re,t') el azol1os g-r'ii'i to et1én'r,b e.

\ialzurrerur-vi temékiirrk hcrsszil tár."tr lrasnrálatára tÖreksziirrk' A tervezés sot'á:l egy rrritrdel
eleindbeu eseróllretil beroudgzést igyeksr'iilrk ossz..sállítarri, csiikhentve a lru}laclókká vált
eszkitzok rrreruryis{g$t' \"alatrreluryi, i'rnkcióját tekittrle rnég lraszrrállrató elemet
irj ralra s zrr os ínuik va g-v i{ ra t'e l cto 1 g cr zulk.




