Ако е необходимо, поставете при устройството специални
инструкции за манипулации.
Посочете следната информация:
l
Химически и физически характеристики на продукта
l
Описание на приложението
l
Описание на възникналата грешка (ако е възможно, посочете
кода за грешка)
l
Време на работа на устройството

Инструкция за експлоатация
1. Маркировка
Поплавково реле
LFL3-XK-U-XXXXX
Отбелязаните с "Х" букви на продуктовия код са заместващи знаци
за версиите на устройството.

8. Доставка, транспортиране, изхвърляне

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Германия

2. Целева група, персонал
Отговорността за планирането, сглобяването, пускането в
експлоатация, функционирането, поддръжката и демонтажа се
поема от оператора на завода.
Единствено подходящо обучен и квалифициран персонал има
правото да извършва монтаж, инсталиране, пускане в експлоатация,
работа, поддръжка и демонтаж на устройството. Персоналът трябва
да е прочел и да е разбрал инструкцията за експлоатация.
Преди да използвате продукта, запознайте се с него. Прочетете
внимателно инструкцията за експлоатация.

3. Справка с допълнителна документация
Съблюдавайте законите, стандартите и директивите, които се
отнасят до предназначението и работното място.
Съответните технически фишове, декларации за съответствие,
сертификати за ЕС изследване на типа, сертификати и контролни
чертежи, ако са приложими, допълват този документ. Можете да
намерите информация на www.pepperl-fuchs.com.
Поради непреставащите редакции, документацията подлежи на
постоянни промени. Използвайте за справки само най-новата
версия, която може да се открие на www.pepperl-fuchs.com.

4. Предназначение
Устройството е одобрено единствено за подходяща работа по
предназначение. Пренебрегването на тези инструкции ще направи
гаранцията невалидна и ще освободи от отговорност производителя.
Устройството е поплавково реле и се включва при отклонение от
хоризонталното положение.
Използвайте устройството само при указаните условия на околната
среда и работни условия.

5. Използване не по предназначение
Защитата на персонала и на завода не е осигурена, ако
устройството не се използва в съответствие с предназначението си.

6. Монтаж и инсталиране
Не монтирайте повредено или замърсено устройство.
Устройството трябва да се разкачи от захранването, преди да се
извършва инсталиране и поддръжка. Захранването може да се
активира само след като всички вериги, необходими за
функционирането, са напълно сглобени и свързани.
Използвайте само принадлежности, посочени от производителя.
Изисквания за кабели и свързващи линии
Съблюдавайте следните неща, когато монтирате кабели и
свързващи линии:
Инсталирайте кабели и кабелни уплътнения така, че да не са
изложени на механични опасности.
Съблюдавайте минималния радиус на прегъване на проводниците.

7. Експлоатация, поддръжка, ремонт
Не използвайте повредено или замърсено устройство.
Устройството не се нуждае от техническо обслужване.
Устройството не бива да се ремонтира, променя или преправя.
Ако има дефект, винаги сменяйте устройството с оригинално
устройство на Pepperl+Fuchs.
Връщане
Вземете следните предпазни мерки, преди да върнете устройството
на Pepperl+Fuchs.
Отстранете всички полепнали остатъци от устройството. Тези
остатъци могат да бъдат опасни за здравето.
Попълнете формуляра „Декларация за замърсяване“. Можете да
намерите този формуляр на страницата с информация за продукта
на www.pepperl-fuchs.com.
Приложете към устройството попълнения формуляр „Декларация за
замърсяване“.
Pepperl+Fuchs може да провери и ремонтира върнатото устройство,
ако то се придружава от попълнен формуляр.
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Проверете опаковката и съдържанието за повреди.
Проверете дали сте получили всички елементи и дали получените
елементи са тези, които сте поръчали.
Запазете оригиналната опаковка. Винаги съхранявайте и
транспортирайте устройството в оригиналната опаковка.
Устройството съдържа живак.
Изхвърлянето на устройството, опаковката и съдържимите батерии
трябва да съответства на приложимите закони и инструкции на
съответната страна.

