
Аварійний світлодіодний світильник UL-5038 2*12 LED 

Інструкція з експлуатації 
Аварійний світлодіодний  світильник застосовується для позначення шляхів евакуації  та застосовується як аварійне 
(резервне) освітлення в житлових, громадських і виробничих приміщеннях. 

1. Лівий блок світлодіодів 
2. Ручка 
3. Правий блок світлодіодів 
4. Індикатор зарядки  
5. Індикатор живлення  
6. Перемикач правого блока світлодіодів 
7. Перемикач лівого блока світлодіодів 
8. Кнопка тестування 
9. Запобіжник 
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. Зберігайте світильник вимкненим. Під час зберігання періодично 

заряджайте його щонайменше 8 години, коли світильник не 
використовується більше 3 місяців.  

5. 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 

Підключіть провід живлення змінного струму (коричневий та синій до мережі, а жовто-зелений до заземлення). 
Використання 
1. При підключенні струму світильник заряджається до повної зарядки. Коли пропадає струм в мережі, світильник 

автоматично ввімкнеться.  
2. Натисніть перемикач (6) - буде світитися правий блок світлодіодів, перемикач (7) – лівий блок світло діодів. 

Якщо залишити обидва перемикачі включеними, то будуть світитися разом правий та лівий блоки світлодіодів. 
3. При натисканні  кнопки (8) можна імітувати робочий стан зовнішнього джерела живлення, при відключенні 

живлення в мережі.  
4. Відкрийте тримач запобіжника (9), можна змінити зіпсований запобіжник. 
Як заряджати 
1. Переконайтеся, що напруга мережі відповідає напрузі світильника. 
2.   Підключіть його до мережі, засвітиться індикатор зарядки, щоб показати, що він заряджається. Вимкніть пристрій під 
час заряджання. 
3. Під час заряджання світильник  може злегка нагрітись. 
4.   Світильник має захист від перезаряду і від повного розряду батареї. 

 
Технічні характеристики 
Напруга - 220В/50Гц 
Джерело світла – 2 x 12 шт. 0.1Вт LED  
Тип акумулятора – 6В, 4.5Аг свинцево-кислотний акумулятор 
Час зарядки – 20-24 години 
Час роботи від акумулятора – 32 години при роботі одного блока світлодіодів;  
                                                      - 17 години при роботі двох блоків світлодіодів 
Захист від перезаряду і від повного розряду батареї 
Автоматичне аварійне включення 
Ступінь захисту – IP20 

Розмір світильника – 271х80х300 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. 
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