
b) Osoby i produkt
• Nie używaj produktu w pobliżu osób, np. koło łóżek.
• Nie słuchaj syreny, będąc bardzo blisko niej i przez dłuższy czas. W ten sposób może dojść 

do uszkodzenia słuchu. Chroń słuch za pomocą odpowiednich środków.
• Uwaga, światło LED:

 - Nie patrzeć w wiązką światła!
 - Nie obserwować bezpośrednio ani przyrządami optycznymi!

c) Bezpieczeństwo elektryczne
• Gniazdko sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
• Stosuj produkt tylko w klimacie umiarkowanym, nie w klimacie tropikalnym.
• Urządzenie zostało zbudowane według klasy ochrony II. Jako źródło napięcia można 

stosować wyłącznie odpowiednie gniazdka sieciowe (230 V/AC, 50 Hz) publicznej sieci 
zasilającej. Przed włożeniem wtyczki należy upewnić się, czy napięcie podane na tabliczce 
znamionowej jest zgodne z napięciem dostarczanym przez elektrownię.

• Na urządzenia elektryczne nie wolno wylewać płynów ani stawiać w ich pobliżu 
przedmiotów wypełnionych płynami. Jeżeli jakikolwiek płyn lub przedmiot dostanie się do 
środka urządzenia, należy zawsze najpierw odciąć zasilanie od gniazdka (np. za pomocą 
automatycznego wyłącznika), a następnie odłączyć przewód zasilający. Nie kontynuować 
użytkowania urządzenia, ale oddać je do specjalistycznego warsztatu.

• Nigdy nie używać produktu bezpośrednio po tym jak został przeniesiony z zimnego 
pomieszczenia do ciepłego. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która uszkodzi 
urządzenie. Przed podłączeniem urządzenia i rozpoczęciem użytkowania należy zaczekać, 
aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową. Może to potrwać kilka godzin.

• Ze względów bezpieczeństwa w trakcie burzy odłączaj produkt od gniazdka sieciowego.

Uruchamianie
• Zainstaluj system włączania lub zdalny system włączania w gniazdku. Przestrzegaj instrukcji obsługi 

używanego systemu w kwestii sposobu montażu i obsługi.

 Zdalny system włączania do włączania i wyłączania gniazdka/gniazdek może być podłączony 
bezprzewodowo lub przewodowo. Do sterowania gniazdkiem zasilającym możesz używać 
gniazdka przełączanego. Możesz również użyć zegara sterującego.

• Włóż syrenę do zdalnie sterowanego gniazdka. Jeśli wiele gniazdek jest wyłączanych przez ten sam 
sterownik, włóż syrenę do wyłączonego, ostatniego gniazdka.

• Włącz na próbę sterownik, aby przetestować syrenę. Jeśli test był udany, syrena jest gotowa do działania.

Pielęgnacja i czyszczenie
• Przed każdym czyszczeniem odłącz produkt od zasilania elektrycznego, wyciągając wtyczkę.
• W żadnym wypadku nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych 

chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
• Do czyszczenia produktu użyj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Utylizacja
 Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z 

gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne
Napięcie/natężenie wejściowe ................. 230 V/AC, 50 Hz, 27 mA
Poziom ciśnienia akustycznego ............... 90 dB w odległości 1 m
Typ żarówki ..............................................  7 x LED (kolorowa sekwencja stroboskopowa: czerwony, zielony, 

niebieski, żółty, fioletowy, jasnoniebieski, biały)
Stopień ochrony ....................................... IP20
Warunki eksploatacji/przechowywania ....  20 – 85% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary (Ø x wys.) ................................. 80 x 79 mm
Waga ....................................................... 70 g

 Instrukcja użytkowania
Syrena wewnętrzna 90 dB
Nr zamówienia 1527193

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Syrena wewnętrzna wydaje głośny, akustyczny sygnał ostrzegawczy, jak tylko zostanie podłączona do 
prądu. Dodatkowo stroboskop świeci diodami LED w siedmiu różnych kolorach. Sygnał ostrzegawczy 
stroboskopu ma zastosowanie w miejscach o dużym natężeniu hałasu. Syrenę wewnętrzną wkłada się do 
gniazdka z napięciem sieciowym, przez które jest zasilana prądem. Gniazdko można włączać i wyłączać za 
pomocą różnych systemów zdalnych. Sygnał ostrzegawczy wyłącza się po odłączeniu od zasilania.
Użytkowanie jest dozwolone tylko w zamkniętych pomieszczeniach, a więc nie na wolnym powietrzu. Należy 
bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.
Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać 
urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać 
uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, 
oparzenia, porażenie prądem, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego 
wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.
Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i 
produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy
• Syrena wewnętrzna
• Instrukcja użytkowania

Aktualne Instrukcje obsługi           
Pobierz najnowsze instrukcje obsługi, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony 
kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli
 Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np przez 

porażenie prądem.

 Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, 
których należy bezwzględnie przestrzegać.

 Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych radach i wskazówkach.

 Produkt może być ustawiany i eksploatowany tylko w suchych, zamkniętych, wewnętrznych 
pomieszczeniach. Produkt nie może być wilgotny lub mokry, istnieje wówczas zagrożenie dla 
życia wskutek porażenia prądem!

 Symbol ten przypomina, aby przeczytać instrukcję obsługi danego produktu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz 
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji 
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik 
traci gwarancję.

a) Ogólne informacje
• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
• Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci 

mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
• Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem 

słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i 
rozpuszczalnikami.

• Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
• Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć 

produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony, 
 - nie działa prawidłowo, 
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub 
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu 
spowodują jego uszkodzenie.

• Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone 
jest urządzenie.

• Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy 
zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.

• Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 
eksperta w specjalistycznym zakładzie.

• Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, 
prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau,  
Niemcy (www.conrad.com). 
Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, 
tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest 
zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada 
stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.
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