Manual de instalare în limba română pentru yală cu
închidere automată

PNI-1073A

Manual de instalare în limba română pentru yală automată cu închidere
Funcţii:
1.Comandă la impuls electric sau operare manuală.
2.Se potriveşte soluţiilor de interfon cu intercom sau sistemelor de acces control. Poate fi
montată în clădiri rezidenţiale, spaţii comerciale, hoteluri, şcoli, depozite, instituţii, etc.
Instalare:
1.Folosiţi şuruburile din pachet pentru a instala corpul yalei, cilindrul şi bolţul pe marginea
uşii sau pe tocul uşii. Se recomandă instalarea la o distanţa de 5 mm între corpul yalei şi bolţ.
2.Arcul este ajustabil în funcţie de greutatea uşii. Ajustaţi nuca hexagonală cu un set de chei
de 12 sau cu un cleşte.
3.Direcţia de instalare a bolţului poate fi schimbată în funcţie cu tipul de deschidere al uşii.
4.Folosiţi un alimentator de 9-12 V c.c. şi putere mai mare de 12W. Apăsaţi sau rotiţi de
buton, încuietoarea poate fi deblocată automat după o secundă.

Precauţii:
1.Timpul de deblocare atâta timp cât yala este electrificată nu poate trece de 8 secunde.
2.Din motive de siguranţă, trebuie să folosiţi lubrificanţi pulbere pentru cilindru.
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Potrivit legii nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si
Ordinului 556/2006 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor, Ministrului Economiei si
Comertului si presedintele Autoritatii Nationale pentru protectia Consumatorilor privind
marcajul specific aplicat echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata dupa data
de 31.12.2006, utilizatorii de echipamente electrice si electronice din gospodariile particulare
sunt informati ca:
o Este interzisa eliminarea deseurilor de echipamete electrice si electronice (DEEE)
alaturi de deseurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale
de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (in cazul in
care se achizitioneaza echipamente noi de acelasi tip).
o Autoritatile locale trebuie sa asigure spatiile necesare pentru colectarea selectiva a
deseurilor precum si functionalitatea acestora. Contactati societatea de salubrizare
sau compartimentul specializat din cadrul primariei pentru informatii detaliate.
Deseurile de echipamente electrice si electronice pot fi predate si distribuitorilor, la
achizitionarea de echipamente noi de acelasi tip (schimb 1 la 1).
o Predarea, de catre utilizatori, a deseurilor de echipamente electrice si electronice, la
punctele de colectare municipale, societatilor autorizate de colectare/reciclare sau
distribuitori (in cazul in care se achizitioneaza echipamente noi de acelasi tip)
faciliteaza refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.
o Deseurile de echipamente electrice si electronice pot contine substante periculoase
care pot avea un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care
DEEE nu sunt colectate selectiv si gestionate conform prevederilor legale.
Simbolul de mai jos (o pubela cu roti barata cu doua linii in forma X), aplicat pe un
echipament electric sau electronic, semnifica faptul ca acesta face obiectul unei colectari
separate si nu poate fi eliminat impreuna cu deseurile municipale.
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Noi, Activecommunication (HK) International Co.,Ltd declarăm că produsele
testate sunt complete şi au fost generate rapoarte în vederea stabilirii conformităţii.
Atestare nr.: RSC0512061
Data obţinerii: 16-03-2010
Produs: Yală electromagnetică
Model: PNI-H1073A
Aplicant: Activecommunication (HK) International Co.,Ltd
FLAT/RM H 15/F SIU KING BLDG 6 ON WAH ST NGAU TAU KOK
Shenzen, China
Produsul este în acord cu următoarele Directive:
2004/108/EC Compatibilitate Electromagnetică
şi respectă următoarele standarde de compatibilitate electromagnetică
EN 61000-6-3: 2007
EN 50270: 2006
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005

Mostrele testate îndeplinesc cerinţele specificate mai sus, în baza testelor efectuate
şi a evaluării lor, aşa cum arată raportul de teste, inclus în fişa tehnică. a produsului.
Produsul prezentat aici, corespunde cu cerinţele Directivei EC.
Atestat de:
James Kung
Manager de certificare

Data:
16-03-2009
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FISA REPARATIE

_____ GARANTIE

_____ POSTGARANTIE

DATA CUMPARARII _____________________
MODEL APARAT ________________________________________ SERIE
DEFECT RECLAMAT _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ACCESORII __________________________________________________________________

STARE APARAT ___ BINE INTRETINUT ____ ZGARIAT ___ MURDAR ___ SPART

NUME PROPRIETAR ________________________________ ADRESA _________________

________________________________________________ TELEFON ____________________

NUME EXPEDITOR __________________________________ ADRESA _________________

_________________________________________________ TELEFON ___________________

DATA EXPEDIERII __________________

STAMPILA SI SEMNATURA
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Note:
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