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 للتشغيل
 من وضع إيقاف التشغيل، اضغط على المفتاح مرة واحدة. -شعاع الموضع   . 1
 ثانية. 1من وضع إيقاف التشغيل، اضغط على المفتاح مرتين خالل  –شعاع الفيض   . 2
 ثانية. 1.5وضع إيقاف التشغيل، اضغط على المفتاح ثالثة مرات خالل من  –أشعة الموضع والفيض   . 3
 من أي وضع قيد التنشيط، اضغط على المفتاح مرة واحدة. –إيقاف تشغيل   . 4

 لتنشيط / إلغاء تنشيط االستشعار التلقائي

  من وضع التشغيل (شعاع الموضع فقط)، اضغط مع االستمرار على المفتاح حتى
 ضات التأكيد التي تعمل على تنشيط ميزة االستشعار التلقائي أو إلغاء تنشيطھا.) من وم2تتلقى (

 االستشعار التلقائي
 بمجرد تنشيط وضع االستشعار التلقائي، فسيتم توفير مستوى اإلضاءة المناسب الالزم استناًدا إلى مستويات 

 اإلضاءة القريبة والمحيطة.
 

 مؤشر مستوى البطارية
 ملون LEDمؤشر مستوى البطارية ُمدمج داخل مفتاح الشعاع ويمثل مستوى البطارية عبر مصباح   . 1
 يتم تقديم مستوى البطارية في أي وقت يتم فيه تنشيط المصباح.  (راجع أدناه). 

 %75 -  %100  أخضر:
 %50-%75  أصفر:
 %25 -  %50أحمر: 

 %0 -  %25وميض باللون األحمر: 
 

 تركيب البطارية
   قم بفك الغطاء وسحب وحدة المصباح/الجسم الداخلي للوصول إلى علبة البطارية المدمجة.  . 1
 استبدل جميع البطاريات ببطاريات جديدة وفقًا لعالمة القطبية. ال تقم مطلقًا بخلط البطاريات المستنفدة مع  . 2
  ليمة. تخلص من البطاريات الُمستخدمة وفقًا للممارسات الس  البطاريات الجديدة. 

 أدخل وحدة المصباح/الجسم الداخلي وأحكم ربط الغطاء فوق جسم المصباح.  . 3
 

 إعالن المطابقة
 000E-3180-003345إعالن رقم 

بموجب مسؤوليتنا الشخصية أن  c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain، الكائنة فيPeli Products, S.L.Uنعلن، نحن شركة 
 الجھاز التالي:
 محمول باليد LEDكشاف        وصف المنتج:
 3345Z0:                      نوع الطراز

 PeliTM:                               العالمة التجارية

 ATEXمن نوع  EU/2014/34تتوافق مع تشريعات االتحاد األوروبي التالية: توجيه 
 استناًدا إلى معايير المواءمة التالية:

EN60079-0:2012 +A11:2013، EN60079-11:2012، EN60079-28:2015 
 شاركت الھيئة التالية التي تم إخطارھا في عملية تقييم المطابقة:

 INTERTEK TESTING CERTIFICATION LTD                  الھيئة التي تم إخطارھا:
Intertek House, Cleeve Road Leatherhead, Surrey KT22 7SB المملكة المتحدة 

 0359           رقم الھيئة التي تم إخطارھا:
 ATEX EU:                                  إصدار شھادة اختبار نوع الدور

 ITS17ATEX202171X                 رقم الشھادة:
 ATEX:                   II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga ترميز

 33452017           رقم الملف التقني:
 اسم الشخص الذي ُيلزم الشركة المصنعة أو الممثل المعتمد ومنصبه:

 Piero Marigo:                                       التوقيع
 :                                              بييرو ماريغواالسم

 المدير اإلداري                                  :       الوظيفة
 Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain                                         الموقع:
 2017يونيو  30                                                التاريخ:

 شروط خاصة  لالستخدام اآلمن:
i.  ُيسمح فقط باستخدام خاليا البطاريات من األنواعPanasonic LR6و ،Philips LR6و ،Energizer E91  مع ھذا الجھاز. يجب

 أن تكون الخاليا من إنتاج نفس الشركة المصنعة.
ii. االنفجار. يجب استبدال خاليا البطاريات مع  تجنب فتح حجيرة البطارية أو استبدال خاليا البطاريات في األجواء المساعدة على

 الحفاظ على صحة اتجاه األقطاب.
iii.  3345تتخطى السعة التي تم قياسھا على الزنبرك من الطرازZ0 3  بيكوفاراد للمجموعةIIC 4.8. قيمة السعة التي تم قياسھا كانت  

 بيكوفاراد. يحدد المستخدم مدى مالءمة الجھاز في التطبيق النھائي.                  


