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INSTRUKCJA MONTAŻU,OBSŁUGI i KONSERWACJI

oprawy oświetlenia awaryjnego LED

MOA-02

UWAGA! Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy
zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Oprawa przeznaczona jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. 

1. Odłączyć zasilanie.
2. Przygotować w podłożu otwór o średnicy od 65 do 125 mm  w zależności od wymagań przeznaczony do 

zamocowania modułu oświetleniowego. Przy średnicy 65-75mm przed montażem należy zdemontować 
zewnętrzny pierścień modułu oświetleniowego.

3. Podłączyć moduł sterujący do przewodów zasilających. Wyprowadzić przez przygotowany otwór przewód 
łączący moduł sterujący z modułem oświetleniowym.

4. Połączyć oba moduły.
5. Zainstalować moduł oświetleniowy w przygotowanym otworze. Sprężynujące klipsy powinny unieruchomić 

moduł w otworze. 
6. Włączyć zasilanie.

Po zamontowaniu i podłączeniu napięcia zasilającego oprawa jest gotowa do pracy po 24 godzinach. 
Aby sprawdzić prawidłowe działanie modułów pozwól na kilkuminutowe ładowanie akumulatorów. 
Czerwona dioda (CHARGE) świecąca ciągłym światłem sygnalizuje pracę oprawy.
                 Konserwacja i eksploatacja
Okresowo należy sprawdzać działanie modułu awaryjnego przyciskiem TEST. Po jego naciśnięciu moduł 
powinien zaświecić, a po zwolnieniu powinien zgasnąć. Testy należy przeprowadzać w oparciu i zgodnie z 
normą PN-EN 50172:2005. - testy comiesięczne i roczne.

W przypadku stwierdzenia podczas okresowej kontroli, że oprawa nie utrzymuje znamionowego 
czasu pracy , należy wymienić akumulator. Uszkodzone akumulatory należy zutylizować.
W przypadku zabrudzenia  obudowę oprawy należy przetrzeć wilgotnym ręcznikiem.
Uwaga! Do czyszczenia nie wolno używać  rozpuszczalników.
Uwaga! Nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw. W przypadku zauważenia uszkodzenia należy 
powiadomić producenta.
                                               Specyfikacja:
                                               Napięcie zasilania AC 230V 50Hz

Moc 3W
Pojemność akumulatorów 1200 mAh
Źródło światła LED, niewymienne

                                                                                                                                                                                                                                  
Informujemy Państwa, że nasze towary są oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpad. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po 
okresie użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. 
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający 
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych 
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu. 


