
Pokyny k instalaci Česky
 

L LCD -009

PŘERUŠOVANÉ SVĚTLO

Instructions d´installation Français
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 1 POPIS

Upozornění
L LCD blikající světlo je určeno k tomu, aby varovalo před pohybem křídel dveří a vrat
s pohonem.  Když se dveře nebo vrata dají do pohybu, na ovládacím panelu se rozsvítí
světlo, které blikáním varuje před pohyblivými částmi.
‹Nainstalujte a používejte přerušované světlo v souladu s těmito pokyny.

Nevhodné použití může vést k selhání a vzniku nebezpečných situací.

Vlastnosti
• Vestavěné přerušované světlo (napájení: 230 Vac, 50 Hz).
• Sférická žárovka E14, 230 V, 40 W max.
• Příkon: 40 W (podle použité žárovky).

Obsah (obr. 1)
• Světelné zařízení (1)
• Schránka na sférickou žárovku E14 (2)
• Nastavovací šroub (3)

 2 INSTALACE

‹Zlikvidujte obalový materiál bezpečně a šetrně k životnímu prostředí.
‹Proveďte elektroinstalaci v souladu s předpisy pro nízké napětí a s platnými

pravidly.
‹Proveďte zapojení dle návodu na použití ovládacího panelu.
‹Před provedením zapojení odpojte zdroj elektrické energie od ovládacího

panelu.

Montáž (obr. 2)
1 Otevřete přerušované světlo a vyjměte zevnitř obsah. Zkontrolujte, zda obsah je

kompletní a v dobrém stavu.
2 Vyberte umístění pro blikající světlo.
Z Přerušované světlo se rozsvítí, dají-li se dveře nebo brána do pohybu, a upozorní

na možné riziko. Mělo by proto být umístěné v místě, které je dokonale viditelné
pro lidi kolem dveří nebo vrat.

3 Vytvořte otvory na přichycení (4).
4 Perforujte předřezané otvory (5), zaveďte kabel a připojte jej pomocí spojovacího

pásu (6).
5 Připevněte světlo pomocí vhodných šroubů (nejsou součástí balení) v otvorech (4).

V případě potřeby použijte hmoždinky (nejsou součástí balení).
6 Vložte žárovku, která je součástí balení.O Žárovka nesmí překročit 40 W.

Zapojení ovládacího panelu (obr. 3)
1 Odpojte napájení ovládacího panelu (SW1 = OFF).
2 Proveďte elektrické zapojení v souladu s pokyny k obsluze ovládacího panelu.
3 Zavřete světlo a dejte šroub (3) a kryt (7) na jejich místo. Ujistěte se, že je těsnící

spoj (8) na svém místě.
4 Připojte napájení ovládacího panelu (SW1 = ON).

 3 DIAGNOSTIKA PORUCH

V případě, že přerušované světlo nefunguje správně, zkontrolujte následující:
• Že žárovka není spálená nebo uvolněná.
• Zda je ovládací panel naprogramován tak, aby přerušované světlo blikalo s předem

danou intermitencí.
• Zda je rám zdeformovaný teplem: žárovka překračuje 40 W, instalujte vhodnou

žárovku.
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