
Handleiding
1. Markering

Vlotterschakelaar
LFL2-XX-U-XXXXX

De met een X gemarkeerde letters van de typecode zijn placeholders voor
versies van het apparaat.

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstrasse 200, D-68307 Mannheim, Duitsland

2. Doelgroep, personeel
Verantwoordelijkheid voor planning, montage, indienstname, bediening,
onderhoud en demontage berust bij de bedrijfsoperators.
Alleen geschoold en gekwalificeerd personeel mag de montage, de
installatie, de indienstname, de bediening, het onderhoud en het
demonteren van het apparaat uitvoeren. Het personeel moet de
handleiding doorlezen en begrijpen.
Voordat het product wordt gebruikt, dient u het product te leren kennen.
Lees de handleiding zorgvuldig door.

3. Verwijzing naar verdere documentatie
Neem wetten, normen en richtlijnen die betrekking hebben op het bedoeld
gebruik en de gebruikslocatie in acht.
Dit document wordt, indien van toepassing, aangevuld door bijbehorende
gegevensbladen, conformiteitsverklaringen, EC-typeverklaringen,
certificeringen en control drawings. Deze informatie vindt u op
www.pepperl-fuchs.com.
Vanwege doorlopende aanpassingen verandert de documentatie
voortdurend. Raadpleeg alleen de meest recente versie op www.pepperl-
fuchs.com.

4. Bedoeld gebruik
Het apparaat is uitsluitend goedgekeurd voor het bedoeld gebruik. Bij het
negeren van deze handleiding zullen eventuele garantie en
aansprakelijkheid van de fabrikant komen te vervallen.
Het apparaat is een vlotterschakelaar en schakelt in het geval van een
afwijking van de horizontale positie.
Gebruik het apparaat uitsluitend binnen de gespecificeerde
omgevingsomstandigheden en gebruikssituatie.

5. Onjuist gebruik
De bescherming van het personeel en de fabriek kan niet worden
gegarandeerd als het apparaat niet wordt gebruikt overeenkomstig het
bedoeld gebruik.

6. Montage en installatie
Beschadigde of vervuilde apparaten mogen niet worden gemonteerd.
Het apparaat moet voor montage en onderhoud worden losgekoppeld van
de elektrische voeding. De elektrische voeding kan mogelijk alleen
worden geactiveerd nadat alle circuits die nodig zijn voor de werking
succesvol zijn geassembleerd en aangesloten.
Gebruik alleen accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.
Vereisten voor kabels en ingangspoorten

Let op de volgende punten bij het installeren van kabels en
ingangspoorten:
Breng kabels en wartels zo aan dat ze niet worden blootgesteld aan
mechanische gevaren.
Let op de minimale buigradius van de geleiders.

7. Gebruik, onderhoud, reparatie
Beschadigde of vervuilde apparaten mogen niet worden gebruikt.
Het apparaat is onderhoudsvrij.
Het apparaat mag niet worden gerepareerd, gewijzigd of anderszins
aangepast.
Als er een defect wordt geconstateerd, vervangt u het apparaat altijd door
een origineel toestel van Pepperl+Fuchs.
Retourzending

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u het apparaat
terugstuurt naar Pepperl+Fuchs.
Verwijder alle resten die aan het apparaat kleven. Deze resten kunnen een
gezondheidsrisico opleveren.
Vul het formulier "Verklaring van besmetting" in. U vindt dit formulier op de
pagina met productgegevens op www.pepperl-fuchs.com.
Stuur het ingevulde formulier "Verklaring van besmetting" mee met het
apparaat.
Een apparaat kan alleen door Pepperl+Fuchs worden onderzocht en
gerepareerd als er een ingevuld formulier is meegestuurd.

Stuur indien nodig speciale instructies mee voor de behandeling van het
apparaat.
Vermeld de volgende informatie:
l Chemische en fysieke eigenschappen van het product
l Omschrijving van de toepassing
l Beschrijving van de storing die zich voordeed (vermeld indien mogelijk

de storingscode)
l Gebruikstijd van het apparaat

8. Levering, transport, verwijderen
Controleer de verpakking en inhoud op schade. 
Controleer of de levering compleet is en of de geleverde artikelen
overeenkomen met uw order.
Bewaar de oorspronkelijke verpakking. Bewaar en transporteer het
apparaat altijd in zijn originele verpakking.
Bij het verwijderen van het apparaat, verpakking en eventuele accu's,
dienen de toepasselijke wetten en richtlijnen van het desbetreffende land
in acht te worden genomen.
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