Manual de utilizare
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Comutator plutitor
LFL3-XK-U-XXXXX

8. Livrare, transport, eliminare
Verificați ambalajul şi conținuturile pentru avarii.
Verificați dacă ați primit toate articolele şi dacă articolele primite sunt cele
pe care le-ați comandat.
Păstrați ambalajul original. Întotdeauna depozitați şi transportați
dispozitivul în ambalajul original.
Dispozitivul conține mercur.
Eliminarea dispozitivului, a ambalajului şi a bateriilor care pot fi conținute
de acesta trebuie să se facă în conformitate cu legile şi liniile directoare
aplicabile ale țării respective.

Literele marcate cu X ale codului de tip sunt substituenți pentru versiunile
dispozitivului.
Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germania

2. Grup ţintă, personal
Responsabilitatea pentru planificare, asamblare, punere în funcțiune,
operare, întreținere şi dezasamblare aparține operatorului.
Operațiunile de montare, instalare, punere în funcțiune, operare,
întreținere şi dezasamblare ale dispozitivului pot fi efectuate numai de
personal instruit şi calificat în mod corespunzător. Personalul trebuie să
citească şi să înțeleagă manualul de utilizare.
Familiarizați-vă cu produsul înainte de utilizarea acestuia. Citiți manualul
de utilizare cu atenție.

3. Referinţă la Documentaţia suplimentară
Respectați legile, standardele şi directivele aplicabile pentru utilizarea în
scopul prevăzut şi locația de operare.
Fişele de date, declarațiile de conformitate, certificatele de examinare tip
EU, certificatele şi desenele tehnice corespunzătoare, dacă se aplică,
completează acest document. Puteți găsi aceste informații la adresa
www.pepperl-fuchs.com.
Ca urmare a reviziilor constante, documentația este supusă modificărilor
permanente. Consultați numai cea mai recentă versiune, care poate fi
găsită pe adresa www.pepperl-fuchs.com.

4. Utilizarea în scopul prevăzut
Dispozitivul este aprobat numai pentru utilizarea corespunzătoare şi în
scopul prevăzut. Ignorarea acestor instrucțiuni va anula orice garanție şi
va exonera producătorul de orice răspundere.
Dispozitivul este un comutator plutitor și este comutat în cazul unei abateri
de la poziția orizontală.
Utilizați dispozitivul numai în condițiile de operare şi ambientale
specificate.

5. Utilizare necorespunzătoare
Protecția personalului şi a unității de producție nu este asigurată dacă
dispozitivul nu este utilizat în scopul prevăzut.

6. Montarea şi instalarea
Nu demontați un dispozitiv avariat sau poluat.
Dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de energie înainte de instalare
şi întreținere. Sursa de energie poate fi activată numai după ce au fost
asamblate complet şi conectate toate circuitele necesare pentru operare.
Utilizați numai accesorii specificate de producător.
Cerinţe pentru cabluri şi cablurile de conectare
Respectați următoarele aspecte la instalarea cablurilor şi a cablurilor de
conectare:
Instalați cablurile şi presetupele astfel încât să nu fie expuse la pericole
mecanice.
Respectați raza de îndoire minimă a conductoarelor.

7. Operarea, întreţinerea, reparaţiile
Nu utilizați un dispozitiv avariat sau poluat.
Dispozitivul nu necesită întreținere.
Dispozitivul nu trebuie reparat, modificat sau manipulat.
Dacă există un defect, întotdeauna înlocuiți dispozitivul cu un dispozitiv
original de la Pepperl+Fuchs.
Returnare
Luați următoarele măsuri de precauție înainte de a returna dispozitivul la
Pepperl+Fuchs.
Eliminați reziduurile aderente de pe dispozitiv. Aceste reziduuri pot fi
periculoase pentru sănătate.
Completați formularul „Declarație de contaminare”. Puteți găsi acest
formular pe pagina cu detalii despre produs, la www.pepperl-fuchs.com.
Anexați formularul „Declarația de contaminare” completat lângă dispozitiv.
Pepperl+Fuchs poate examina și repara un dispozitiv returnat numai în
cazul în care în pachetul de returnare este inclus un formular completat.
În cazul în care este necesar, includeți instrucțiuni speciale de manipulare
odată cu dispozitivul.
Specificați următoarele informații:
DOCT-4973 / 2015-11

Caracteristici chimice și fizice ale produsului
Descrierea aplicației
Descrierea erorii apărute (specificați codul de eroare dacă este posibil)
Timpul de funcționare a dispozitivului
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