Pokyny k UK4AA eLED RFL
Blahopřejeme k nakupu Vaši svitilny do všech pracovnich prostředi od firmy Underwater Kinetic. UK 4AA eLED RFL ma všechny
vlastnosti, ktere ma mit idealni pracovni svitilna. Unikatni bila LED vydrži tisice hodin a nezniči se, když upadne. Ta si
udržuje konstantni jas i po vice jak 80 % životnosti baterie.

 Vysoce svitiva bila LED
 Vodě odolny spinač ON (Zapnuto)/OFF (Vypnuto)/momentky (dočasně)
 Lze připnout k hasičske/ochranne helmě
 Prošla testem padu 4 krat ze 1,0 m
 Vodotěsne a prachotěsne s IP 68 až do 3 m hluboke vody
 Silnym narazům odolny ABS/uhlikovy kryt
 Odolne korozi, nevodive
 Testovano Ex a certifikovano v souladu s nejnovějšimi směrnicemi Directive 94/9/EC, pro použivani v zoně 1, prostředi
s nebezpečim vybuchu
Přislušenstvi

 Držaky jsou dostupne pro upevněni 4AA svitilny k požarni nebo ochranne helmě
 Signalni nastavec pro řizeni dopravy
Technicke udaje
Jas: 225 lumen
Doba svitu: 4 - 8 hodin
Baterie: 4AA alkalicke/LR6/mignon članky
Typ žarovky: vysoce svitiva eLED
Test do hloubky: 3,05m
Dosah paprsku: 100 m
Rozměry: 157 x 41 x 36 mm
Hmotnost: 158,7 g
Materialy: ABS, uhlik, TPR, nerezova ocel, mosaz
INFORMACE O OSVĚDČENI K UK4AA eLED RFL
Class I Div 1
Intrinsically Safe
CL I, DIV 1, GP A,B,C,D T4
CL II, DIV 1 GP E,F,G
CL III, DIV 1 Ex ia
-20 II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
Zone 0, 1, 2, 20, 21,22

 Před použitim si přečtěte pokyny.
 Svitilnu neotvirejte v nebezpečnych mistech v zonach 1 nebo 2.
 Použivejte pouze nahradni žarovku/reflektor s vyr. č. 14849
 Vyrobil: Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
USA
(858) 513-9100 telefon
(858) 513-9111fax
info@uwkinetics.com

 Kopie testovaciho certifikatu ATEX je dostupna přimo u Underwater Kinetics nebo jejich internetovych strankach
www.uwkinetics.eu
¨
ZARUKA
Underwater Kinetics zaručuje, že tento vyrobek bude bez vyrobnich a materialovych vad po dobu 10 měsiců od data nakupu při
běžnem použivani. Navic omezena zaruka Underwater Kinetics pokryva materialy v tomto vyrobku u původniho kupujiciho, od data
nakupu, dle nasledujiciho: plasty 10 let, pryž 3 roky, LED a elektronika 1 rok, dobijitelne baterie 90 dni (baterie a žarovky nejsou
vyrobeny u Underwater Kinetics). Tato zaruka je omezena na prvniho kupujiciho vyrobku a neni přenositelna. Tento vyrobek ztraci
zaruku, pokud je upraven nebo se nespravně použiva.
Pokud původni maloobchodni zakaznik zjisti chybu v materialu nebo zpracovani, měl by vyrobek spolu s dokladem o datu nakupu
vratit (poštovne zaplaceno v předstihu) pověřenemu prodejci Underwater Kinetics v oblasti nebo přimo u UKE Underwater Kinetics
Europe. Underwater Kinetics souhlasi s opravou nebo vyměnou vyhradně u Underwater Kinetics, pokud byly na vyrobku nalezeny
chyby v materialu nebo zpracovani během obdobi určeneho vyše. Tato zaruka zanika v připadě obsluhy třetimi stranami, ktere nejsou
pověřeny firmou Underwater Kinetics nebo jeji siti prodejců. Vše uvedene v těchto zaručnich podminkach neubira nic z Vašich
zakonnych prav.
Veškerou korespondenci a odpovědi adresujte na:
UKE Underwater Kinetics Europe GmbH
Schwertstr. 35
42651 Solingen,
Německo (Deutschland)
Telefon: +49 (0) 212/242 13-0
Fax: +49 (0) 212/242 13 – 30
e-mail: info@uwkinetics.eu
web: www.uwkinetics.eu

POKYNY K OBSLUZE A DŮLEŽITE INFORMACE
Instalace baterie
Pro instalaci baterii držte pouzdro v zobrazene poloze. Baterie vkladejte do pouzdra po jedne, v zobrazenem pořadi. Zajistěte, aby byl
(+) konec baterii 1 a 2 dole a u baterii 3 a 4 nahoře. Do pouzdra pak vložte modul lampy. Umistěte kroužek pro sklo přes modul lampy
a zašroubujte do pouzdra.
Poznamka: Svitilna nebude svitit, pokud nebudou baterie spravně vloženy.
VAROVÁNÍ
Baterie mohou vypouštět vodíkový plyn a mohou způsobit explozi (1), pokud nejsou nainstalovány se správnou polaritou, (2)
pokud nejsou stejného typu, značky a stáří, nebo (3) pokud jsou zcela vybity.

 Vkládejte baterie v souladu s obrázkem.
 Vždy zlikvidujte všechny baterie, jakmile vytekly nebo už nevyrábí světlo.
 Nemíchejte různé typy, značky nebo stáří baterií.
ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
Pro obsluhu UK4AA RFL zatlačte na černý pryžový spínač, tím svítilnu zapnete nebo vypnete. Pro dočasné (chvilkové) svícení
stiskněte spínač do poloviny. Ujistěte se, že je kroužek pro sklo zašroubován zcela dolů nebo UK 3AA CPO nesvítí. Částečným
odšroubováním kroužku pro sklo lze svítilnu ochránit před náhodným zapnutím.
Těsnící O kroužek
Těsnící O kroužek a závity se musí vždy udržovat čisté. Lehce namažte silikonovým mazivem O kroužek, který těsní pryží
pokrytý kroužek pro sklo a pouzdro. O kroužek sundávejte rukou. Nepoužívejte nástroje.
VÝSTRAHA
Za účelem dodržení bezpečnostních parametrů ATEX používejte pouze správný model reflektoru/lampové montáže příznačně
označený a mějte černý střední kontaktní kryt.
Otvor vyrovnavajici tlak
Vzduch a plyn při vytečeni baterie může volně vtekat a vytekat z UK 4AA eLED pomoci otvoru v zadni časti svitilny. Nenechavejte
nečistoty a mastnoty usazovat na otvoru, jinak pak nebude spravně pracovat.
Peče a udržba

 Oblast okolo O kroužku vždy udržujte čistou.
 Pokud se svitilna zaplavi, ihned ji vyprazdněte, vyplachněte čistou vodou a zcela vysušte před opětovnym složenim.
 Vyměňte reflektor/lampu, ktera obsahuje vodik absorbujici katalyzator, pokud zvlhne.
 Neskladujte baterie ve svitilně, pokud svitilnu nebudete delši dobu použivat; mohou vyteci a poškodit svitilnu.

