
Двосторонній аварійний світлодіодний показник виходу UL-5003 13 LED 

Інструкція з експлуатації 
Світлодіодний  аварійний показник виходу застосовується для позначення шляхів евакуації  та евакуаційних виходів в 
житлових, громадських і виробничих приміщеннях. 

1. Монтажні кільця. 
2. Провід  живлення 
3. Загартоване скло 
4. Індикатор зарядки 
5. Індикатор помилки 
6. Індикатор живлення 
7. Кнопка тестування 

Важлива інформація 
1. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед 

установкою та використанням. 
2. Ремонтувати і розбирати може тільки кваліфікований 

фахівець. 
3. Перед установкою перевірте правильність напруги. 
4. Провести перевірку та випробування ліхтаря раз на 90 

днів. 
5. Зберігайте світильник вимкненим. Під час зберігання періодично заряджайте його протягом 24 години, коли 

світильник не використовується більше 3 місяців.  
6. Уникайте потрапляння води або дощу. Робоча температура від 0° до 40°С. 
Обслуговування 
1. Для догляду за поверхнею корпусу, використовуйте вологу тканину, можливе застосування спиртового розчину. 
2. Використання розчинників може призвести до пошкодження пластику корпусу світильника. 
3. Щоб уникнути пошкодження світильника, не використовуйте іншу (з іншими характеристиками) батарею. 
4. Щоб уникнути електричного удару, не відкривайте пристрій, крім кваліфікованої особи. 
Підключення 
1. Підключіть провід живлення змінного струму (коричневий та синій до мережі, а жовто-зелений до заземлення). 
2. Коли установка буде успішною, світильник  включиться, а так же засвітяться індикатори живлення та зарядки. 

Інакше,  будь ласка, перевірте світильник  і знайдіть проблему. 
3. Якщо загориться жовтий індикатор, його слід відремонтувати  кваліфікованим фахівцем. 

Інструкція 
Операція Живлення 220В Відсутнє живлення 

Зелений LED Світиться Не світиться 

Червоний LED Світиться. Після повного заряду 
(близько 24 годин), він буде 
вимкнений 

Не світиться 

Жовтий LED Не світиться Не світиться 

Кнопка 
тестування 

Натиснути, світильник 
переходить в аварійним режим 

Не використовується 

ПРИМІТКИ. Якщо загориться жовтий індикатор, перевірте: 
A.  Акумулятор короткого замикання, якщо зелений світлодіод та червоний світлодіодний індикатор загоряються разом.  
Б.  Акумулятор відключається, якщо також світиться зелений індикатор. 
Якщо проблема не вище наведена, зверніться до кваліфікованої особи. 
Технічні характеристики 
Напруга - 220В/50Гц 
Джерело світла – 13 x 3000MCD 15° green LED 
Тип акумулятора – 3.6В, 500 мАг NI-CD акумулятор 
Час зарядки – 20-24 години 
Час роботи від акумулятора – 1.5 години, від мережі 220 В – постійно. 
Захист від перезаряду і від повного розряду батареї 
Автоматичне аварійне включення 
Ступінь захисту – IP20 

Розмір світильника – 401х250х52 мм 
Гарантійні обов'язки 
Гарантія на світильник - 12 місяців (за умови дотримання користувачем правил експлуатації світильника). 
Примітки 
Світильник необхідно зберігати і застосовувати у сухому приміщенні. 
Відповідає вимогам ДСТУ IEC60598-2-1:2002, ДСТУ ІЕС60598-2-5:2002, ДСТУ ІЕС61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ IEC 61547-2001. 
Термін придатності-необмежений. Шкідливих речовин не виявлено. Дата виготовлення вказана на виробі. 

 
Виробник: Кеннеде Електронікс МФГ. Ко., Лтд. КНР 
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