
Instruktionsmanual
1. Mærkning

Svømmerafbryder
LFL2-XX-U-XXXXX

Bogstaver i typekoden markeret med X er erstatninger for versioner af
enheden.

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Tyskland

2. Målgruppe, personale
Ansvar for planlægning, montering, idriftsættelse, drift, vedligeholdelse og
afmontering påhviler fabriksoperatøren.
Kun korrekt uddannet og kvalificeret personale må udføre montering,
installation, idriftsættelse, betjening, vedligeholdelse og afmontering af
enheden. Personalet skal have læst og forstået instruktionsmanualen.
Bliv fortrolig med produktet, før du anvender det. Læs
instruktionsmanualen omhyggeligt.

3. Reference til yderligere dokumentation
Overhold love, standarder og direktiver, der er gældende for den tiltænkte
brug og driftsstedet.
De tilhørende datablade, overensstemmelseserklæringer, EU-
typeafprøvningscertifikater, certifikater og kontroltegninger (hvis relevant)
supplerer dette dokument. Disse oplysninger kan findes under
www.pepperl-fuchs.com.
Pga. kontinuerlige revideringer er dokumentationen underlagt permanent
ændring. Vær opmærksom på, at den senest opdaterede udgave findes
under www.pepperl-fuchs.com.

4. Korrekt anvendelse
Enheden er kun godkendt til passende og tiltænkt brug. Manglende
overholdelse af disse instruktioner vil ugyldiggøre garantien og fritage
producenten for ethvert ansvar.
Enheden er en flydekontakt, der afbryder i tilfælde af en afvigelse fra den
vandrette position.
Brug kun enheden inden for de foreskrevne omgivelses- og
arbejdsbetingelser.

5. Forkert anvendelse
Beskyttelse af personalet og fabrikken er ikke sikret, hvis enheden ikke
anvendes i overensstemmelse med den tiltænkte brug.

6. Montering og installation
Monter ikke en beskadiget eller tilsmudset enhed.
Forsyningsspænding til enheden skal være afbrudt ved installation og
vedligeholdelse. Forsyningsspænding må først tilsluttes, når alle de
kredsløb, der kræves for drift, er helt samlet og tilsluttet.
Brug kun tilbehør, som anbefales af fabrikanten.
Krav til kabler og forbindelseslinjer

Overhold følgende punkter ved montering af kabler og forbindelseslinjer:
Monter kablerne og kabelpakningerne på en sådan måde, at de ikke
udsættes for mekaniske risici.
Overhold ledernes mindste bøjningsradius.

7. Drift, vedligeholdelse, reparation
Brug ikke en beskadiget eller tilsmudset enhed.
Enheden er vedligeholdelsesfri.
Enheden må ikke repareres, ændres eller manipuleres.
Hvis der er en defekt, skal enheden altid udskiftes med en original enhed
fra Pepperl+Fuchs.
Returnering

Tag følgende forholdsregler, før du returnerer enheden til Pepperl+Fuchs.
Fjern alle fastsiddende rester fra enheden. Disse rester kan være
helbredsskadelige.
Udfyld formularen "Erklæring om forurening". Du finder formularen på
siden med produktoplysninger på www.pepperl-fuchs.com.
Læg den udfyldte formular "Erklæring om forurening" sammen med
enheden.
Pepperl+Fuchs kan kun undersøge og reparere en returneret enhed, hvis
det returnerede ledsages af en udfyldt formular.
Om nødvendigt sendes særlige håndteringsanvisninger sammen med
enheden.
Angiv følgende oplysninger:
l Kemiske og fysiske egenskaber ved produktet

l Beskrivelse af anvendelsesformålet
l Beskrivelse af fejlen, der er opstået (angiv om muligt fejlkoden)
l Enhedens driftstid

8. Levering, transport, bortskaffelse
Kontroller emballagen og indholdet for beskadigelser. 
Kontroller, om alle dele er modtaget, og om delene stemmer overens med
det, der er bestilt.
Behold den originale emballage. Opbevar og transporter altid enheden i
den originale emballage.
Bortskaffelse af enhed, emballage og eventuelle indeholdte batterier skal
være i overensstemmelse med gældende lovgivning og retningslinjer for
det pågældende land.
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