
Használati útmutató
1. Jelölés

Magnetic Immersion Probe for Limit Value Detection
LML-XXXX-XXD-XX-XXXX
LML-XXXX-XXP-XX-XXXX
LML-XXXX-XXS-XX-XXXX

A típuskód X-jelölésű betűi az eszközverziók jelzésére használt helyőrzők.

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Németország

2. Célcsoport, személyzet
A tervezésért, összeszerelésért, üzembe helyezésért, üzemeltetésért,
karbantartásért és szétszerelésért az operátor felelős.
A személyzetet megfelelően ki kell képezni az eszköz beépítésére,
telepítésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, karbantartására és
szétszerelésére. A kiképzett felhasználónak előzetesen el kell olvasnia és
meg kell értenie a használati útmutatót.
A termék használata előtt ismerje meg azt alaposan. Olvassa el gondosan
a használati útmutatót.

3. Hivatkozás további dokumentációra
Vegye figyelembe a rendeltetésszerű használatra és a felhasználási
területre vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és irányelveket.
A hozzátartozó adatlapok, kézikönyvek, megfelelőségi nyilatkozatok, EK-
típusvizsgálati tanúsítványok, tanúsítványok és alaprajzok (ha
alkalmazható) ezen dokumentum kiegészítéseiként szolgálnak. Ezt az
információt a www.pepperl-fuchs.com oldalon találja.

4. Rendeltetésszerű használat
Az eszköz csak megfelelő és rendeltetésszerű használatra van
engedélyezve. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a garancia
érvényét veszti, és felmenti a gyártót minden felelősség alól.
Az eszköz a tárolókban lévő folyadékok határértékének észlelésére
szolgáló érzékelő.
Az eszközt csak a megadott környezeti és működési feltételek mellett
használja.

5. Nem megfelelő használat
A személyzet és a gyár védelme nem biztosított, ha az eszközt nem
rendeltetésszerűen használják.

6. Beépítés és telepítés
A veszélyes vagy mérgező anyagokkal érintkező személyek védelme
érdekében használja a megfelelő védelmi eljárásokat.
Ne szereljen fel sérült vagy szennyezett eszközt.
Az eszközt úgy szerelje fel, hogy védve legyen a mechanikus veszély
ellen.
Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat használjon.
Kábelekkel és csatlakozórészekkel szemben támasztott
követelmények

A kábeleket és a tömszelencéket úgy szerelje fel, hogy azok ne legyenek
kitéve mechanikus veszélynek.
Vegye figyelembe a vezetők minimális hajlítási sugarát.
Vegye figyelembe a vezető megengedett magkeresztmetszetét.
Krimpeljen érvéghüvelyeket a vezetők végeire.
A vezetők telepítésekor a szigetelésnek el kell érnie a sorkapocsra kifejtett
kábelig.

7. Üzemeltetés, karbantartás, javítás
Ne használjon sérült vagy szennyezett eszközt.
Az eszköz karbantartásmentes.
Ne javítsa, ne módosítsa és ne manipulálja az eszközt.
Ha hibát észlel, mindig cserélje ki az eszközt egy eredeti eszközre.
Visszaküldés

Mielőtt visszaküldené az eszközt a Pepperl+Fuchs részére, tegye meg az
alábbi óvintézkedéseket.
Távolítsa el az eszközhöz tapadt összes maradványt. Ezek a
maradványok károsak lehetnek az egészségre.
Töltse ki a „Szennyezettségi nyilatkozat” nevű űrlapot. Az űrlap a
www.pepperl-fuchs.com webhelyen, a termékadatokat tartalmazó oldalon
található.
Mellékelje a kitöltött „Szennyezettségi nyilatkozat” nevű űrlapot az
eszközhöz.
A Pepperl+Fuchs csak akkor vizsgálja meg és javítja meg a visszaküldött
eszközt, ha mellékelte hozzá a kitöltött űrlapot.

Ha szükséges, mellékeljen speciális használati útmutatót is az eszközhöz.
Adja meg az alábbi információkat:
l A termék kémiai és fizikai jellemzői
l Az alkalmazás leírása
l A felmerült hiba leírása (ha lehet, adja meg a hibakódot)
l Az eszköz működési ideje

8. Kézhezvétel, szállítás, ártalmatlanítás
Ellenőrizze, hogy a csomagolás és a csomag tartalma sértetlen. 
Ellenőrizze, hogy minden tételt megkapott-e, és a kapott tételek
megegyeznek-e azokkal, amelyeket megrendelt.
Tartsa meg az eredeti csomagolást. Mindig az eredeti csomagolásában
tárolja és szállítsa az eszközt.
Az eszköz ártalmatlanításának, csomagolásának és az esetleg
tartalmazott elemeknek meg kell felelniük az adott országban hatályos
jogszabályoknak és iránymutatásoknak.
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