Vestelys type Jack A1-Alk
Brugsanvisning
Funktion:
lyset er et vandaktiveret lys, med en manuel tænd/sluk knap.
Når lyset ikke er i brug/standby tilstand, fungerer knappen som en test knap. Ved kortvarigt tryk blinker
lyset hurtigt i nogle få sekunder. Herefter er knappen inaktivt i nogle minutter. Denne pause er indlagt for,
at afholde personer i at lege med lyset.
Lyset aktiveres automatisk, når vandkontakterne bliver våde. Når lyset først er aktiveret, vil det blive ved
med at blinke, selvom vandkontakterne skulle tørre ud. Når lyset er aktiveret, fungerer trykknappen
herefter som en manuel tænd/sluk knap i minimum 24 timer. Skulle vandkontakterne forblive tørre i 24
timer, vil lyset vende tilbage til standby tilstand herefter.
Størrelse: 85mm x 42mm x 16mm (LxBxH)
Højde dome: 9mm
Vægt: 67g
Materiale: polycarbonate
Vandtæt
Batteri: Alkalisk, 5 års lagertid (-30ºC to +65ºC)
Funktionel levetid: minimum 8 timer
Funktionel i vandtemperaturer fra -1ºC to +30ºC
Funktionel i omgivelser med temperaturer fra -30ºC to +65ºC
Lys intensitet minimum 4.5 candela
Blink frekvens: 51 blink/minut, Blink længde 0,31 sekunder
Godkendelser: SOLAS MED 96/98/EC, USCG, TC, RMRS, AMSA

Service:
Lyset er hermetisk lukket og hermed sikret mod åbning. Batteriet er alkalisk og kræver ingen yderligere
tilsyn. På etiketten står hvornår lyset er produceret, og hvornår det udløber. Lyset har en lagertid på 5 år.

Vedligehold:
Det anbefales ved det årlige skibs serviceeftersyn, at aktiverer lyset kortvarigt. Lys der ikke vil tænde,
skal returneres til Alcares for evaluering og inspektion. Det er ikke muligt at udskifte LED eller batterier.
Lyset er hermetisk lukket.
Alcares anbefaler, at automatiske lys ikke placeres i fugtige eller våde omgivelser for, at undgå utilsigtet
aktivering af lyset.
Alcares anbefaler, at lys med alkaliske batterier generelt bør placeres inde i skibet, specielt i meget varme
klimaer. Opbevaring af alkaliske batterier i direkte eller indirekte sollys kan nedsætte lagertiden.
Bortskaffelse af brugte eller udløbet lys, bør gøres i henhold til lokal lovgivning.
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