
Instrukcja obsługi
1. Oznakowanie

Magnetyczna sonda zanurzeniowa do wykrywania wartości granicznej
LML-XXXX-XXD-XX-XXXX
LML-XXXX-XXP-XX-XXXX
LML-XXXX-XXS-XX-XXXX

Litery kodu zamówieniowego oznaczone symbolem X są znakami
zastępczymi dla różnych wersji urządzenia.

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Niemcy

2. Grupa docelowa, personel
Odpowiedzialność za planowanie, montaż, pierwsze uruchomienie,
użytkowanie, obsługę konserwacyjną i demontaż spoczywa na operatorze
instalacji.
Personel zajmujący się montażem, instalacją, pierwszym uruchomieniem,
użytkowaniem, obsługą konserwacyjną i demontażem urządzenia musi
być odpowiednio przeszkolony oraz wykwalifikowany. Przeszkoleni i
wykwalifikowani pracownicy muszą przeczytać i zrozumieć instrukcję
obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy się z nimi
zapoznać. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

3. Odniesienia do innych dokumentów
Przestrzegać przepisów, norm i dyrektyw odpowiednich dla przeznaczenia
urządzenia oraz miejsca pracy.
Odpowiednie arkusze danych, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności
UE, certyfikaty badań typu UE, certyfikaty i schematy montażowe, jeżeli są
dostępne, są uzupełnieniem niniejszego dokumentu. Informacje te można
znaleźć na stronie www.pepperl-fuchs.com.

4. Przeznaczenie
Urządzenie jest zatwierdzone wyłącznie do prawidłowego użytkowania
zgodnego z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie tych zaleceń powoduje
unieważnienie gwarancji i zwalnia producenta z wszelkiej
odpowiedzialności.
Urządzenie jest czujnikiem służącym do wykrywania wartości granicznych
poziomu płynów w zbiornikach.
Korzystać z urządzenia wyłącznie w określonych warunkach otoczenia
oraz warunkach pracy.

5. Nieprawidłowe zastosowanie
Ochrona pracowników i zakładu nie jest zapewniona, jeżeli urządzenie
jest używane niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Montaż i instalacja
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom mającym kontakt z
niebezpiecznymi lub toksycznymi substancjami należy używać
odpowiednich środków ochronnych.
Nie montować urządzenia uszkodzonego ani zanieczyszczonego.
Zamontować urządzenie w taki sposób, aby było chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
Wymagania dotyczące kabli i przewodów

Zamontować kable i przewody w taki sposób, aby nie były narażone na
uszkodzenia mechaniczne.
Przestrzegać minimalnego promienia zgięcia przewodników.
Przestrzegać dopuszczalnej powierzchni przekroju poprzecznego
przewodnika.
Zacisnąć końcówki tulejkowe na końcach przewodnika.
Podczas montażu przewodników izolacja musi sięgać aż do zacisku.

7. Eksploatacja, obsługa, naprawy
Nie używać uszkodzonego lub zanieczyszczonego urządzenia.
Urządzenie jest bezobsługowe.
Nie należy naprawiać, zmieniać lub modyfikować urządzenia.
W przypadku wykrycia defektu urządzenia należy je wymienić na
oryginalne.
Zwrot

Przed zwróceniem urządzenia do firmy Pepperl+Fuchs należy zachować
następujące środki ostrożności.
Usunąć z urządzenia wszystkie znajdujące się na nim osady. Osady te
mogą być niebezpieczne dla zdrowia.
Wypełnić formularz „Declaration of Contamination” (Deklaracja dotycząca
zanieczyszczenia). Formularz ten jest dostępny na stronie zawierającej
szczegółowy opis produktu w witrynie www.pepperl-fuchs.com.

Dołączyć do urządzenia wypełniony formularz „Declaration of
Contamination” (Deklaracja dotycząca zanieczyszczenia).
Firma Pepperl+Fuchs może dokonać sprawdzenia oraz naprawy
zwróconego urządzenia tylko wówczas, gdy został do niego dołączony
wypełniony formularz.
W razie konieczności należy dołączyć do urządzenia specjalne instrukcje
dotyczące sposobu postępowania.
Należy określić następujące informacje:
l Charakterystyka chemiczna i fizyczna produktu
l Opis sposobu zastosowania
l Opis usterki, która wystąpiła (wraz z kodem błędu, jeśli to możliwe)
l Czas pracy urządzenia

8. Dostawa, transportowanie, utylizacja
Sprawdzić, czy opakowanie oraz zawartość nie są uszkodzone. 
Sprawdzić, czy zostały dostarczone wszystkie elementy i czy są one
zgodne z zamówieniem.
Zachować oryginalne opakowanie. Urządzenie należy zawsze
przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu.
Utylizację urządzenia, opakowania oraz ewentualnie dołączonych baterii
należy przeprowadzić zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi
w danym kraju.
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