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INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OPRAWY ESCAPE

Dane Techniczne
Napięcie zasilania 220-240V 50/60Hz
klasa ochronności  II
stopień ochrony  IP 54
źródło światła  LED niewymienne
temp. pracy -10 +50 ⁰C
czas ładowania akumulatora  24 H
pojemność akumulatora 400mAh / 1200mAh, akumulatory wymienne
czas świecenia 1h / 3h przystosowana do piktogramów

Dziękujemy za wybranie tego produktu. Niniejsza instrukcja ma pomóc w zainstalowaniu tego produktu w sposób 
gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania i użytkownika. W przypadku prawidłowego zainstalowania i regularnego 
serwisowania urządzenie przez wiele lat zapewnia bezawaryjną pracę.    

1.Ten produkt może być instalowany tylko przez profesjonalnego elektryka. 
2. Przed rozpoczęciem instalacji należy odłączyć i wyłączyć zasilanie sieciowe. 
3. Oprawa przeznaczona jest do montażu na ścianie. Wybrana lokalizacja lampy powinna umożliwiać bezpieczne 
zamontowanie i bezpieczne podłączenie jej do sieci. 
4.Do obwodu zasilania oprawy nie powinny być podłączone urządzenia o charakterze indukcyjnym,ponieważ piki 
napięcia powstające przy ich przełączaniu  mogą uszkodzić elementy elektroniczne wewnątrz lampy. 
5.Przewody zasilające należy podłączyć do zacisków oznaczonych N (neutralny) i L (fazowy).

FUNKCJE WSKAŹNIKÓW I PRZYCISKU TEST
WSKAŹNIKI 
     czerwona dioda led  włączona  - ładowanie baterii 
     żólta dioda led włączona  - błąd/ awaria
     zielona dioda led włączona – sygnalizacja napięcia zasilania 
PRZYCISK TEST 
1. naciśnięcie przez czas poniżej 3s symuluje odcięcie napięcia zasilania 
2. naciśnięcie  przez czas 3-5s: zielona dioda błyska z częstotliwością 1HZ(1raz na s). Po zwolnieniu przycisku lampa 
przełącza się w tryb awaryjny na okres 120s. (test miesięczny) 
3. naciśnięcie przez czas 5-7s: zielona dioda błyska z częstotliwością 3Hz (3 błyski na 1s).Po zwolnieniu przycisku 
lampa przełącza się w tryb awaryjny do całkowitego rozładowania baterii. 
4. W razie konieczności po odłączeniu napięcia zasilającego można naciskając przycisk Test przez okres powyżej 7s 
wyłączyć tryb świecenia awaryjnego.

MONTAŻ I KONSERWACJA 
1. Po włączeniu należy ładować urządzenie 24 godziny przed użyciem. 
2. Czyścić tylko miękką, suchą ściereczką. 
3. Przed otwarciem obudowy należy odłączyć zasilanie. 
4. Urządzenie należy regularnie ładować co najmniej 24 h co trzy miesiące, nawet jeśli nie było używane z uwagi na 
żywotność baterii.

2. zdejmij klosz odginając 
cztery zaczepy na jego 
krawędziach.

1. zainstaluj uchwyty 
montażowe do ściany 
w wybranym miejscu.

3. Za pomocą płaskiego 
wkrętaka zwolnij cztery 
zaczepy i zdejmij panel 
środkowy.

TEST

ZasilanieŁadowanie Awaria Płytka PCB
Akumulatory

Akumulatory (wersja 180 min)

5. Włącz zasilanie. Sprawdź czy czerwony i zielony wskaźnik są włączone. Naciśnij przycisk testowy, aby sprawdzić czy wskaźniki są 
wyłączone, ale  16 LED są włączone. Jeśli tak, załóż panel środkowy, a następnie klosz.  Oprawa  jest gotowa do pracy. Jeśli nie, 
sprawdź jeszcze raz połączenia.

4. Wywierć otwory w podstawie od 
strony  kabla zasilającego. Umieść 
oprawę w uchwytach montażowych. 
Podłącz przewód  zasilający przez 
dławnicę.  Podłącz przewód do złącza  
wtykowego zgodnie z  oznaczeniami (N, 
L).  Zablokuj dławnicę.


