
automatyka bramowa, ale nie tylko...

LAMPA SYGNALIZACYJNA LED-owa KOGUT 24

Antena

Uchwyt kątowy – opcja

1. Najważniejsze zalety:
t LED-owe źródło światła,
t zasilanie 24 V AC/DC lub 230 V AC,
t wbudowana antena 433,92 MHz,
t przełącznik – praca ciągła / praca przerywana 1 Hz,

2. Działanie lampy
Lampa sygnalizacyjna po podaniu zasilania może 
świecić światłem ciągłym lub przerywanym.
Jeżeli lampa po podaniu zasilania ma migać, należy 
zworę zdjąć z pinów. Jeżeli ma świecić światłem 
ciągłym, należy zworą zewrzeć piny.
Uwaga. Lampę można zasilać niskim napięciem (24 
VAC/DC) albo napięciem sieciowym (230 VAC). Za-

brania się jednak zasilać lampę oboma napięcia-

mi jednocześnie.

3. Dane techniczne
Nazwa Wartość

Wejdź na YouTube i wpisz:
Proxima Lampa sygnalizacyjna Kogut

Zwora

Lampa dostępna jest w wykonaniach:
Pomarańczowy klosz, białe LED-y
Biały klosz, pomarańczowe LED-y.
Zielony klosz, białe LED-y,
Czerwony klosz, białe LED-y.

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia ra-
zem z odpadami domowymi. Według dyrek-
tywy WEEE obowiązującej w UE, to urządze-
nie podlega selektywnej zbiórce.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że Lampa 
KOGUT jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE.

RoHS
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest do-
stępny pod adresem internetowym: 
www.proxima.pl

https://youtu.be/_ZsMBsR1rts


KARTA GWARANCYJNA 
Producent jest przekonany, że zainstalowane urzą-
dzenie będzie funkcjonowało poprawnie przez wiele 
lat. Jeżeli jednak w ciągu 3 lat od daty produkcji wy-
stąpią usterki w jego działaniu z przyczyn zależnych 
od producenta, zostaną one bezpłatnie usunięte. 

Producent według swojego wyboru nieodpłatnie na-
prawi urządzenie lub wymieni je na nowe. 

W przypadku zakończenia produkcji danego urzą-
dzenia, producent dokona wymiany na urządzenie 
najbardziej podobne. 

Gwarancja obejmuje urządzenia nabyte i zainstalo-
wane / używane na terytorium Polski i trwa 3 lata od 
daty produkcji towaru. 

Wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymiana 
urządzenia w ramach gwarancji nie powodują prze-
dłużenia terminu gwarancji.

Gwarancja producenta nie obejmuje:

Uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń termicz-
nych, zalania urządzenia, uszkodzenia lub wadli-
wego działania wynikłego na skutek pożaru, powo-
dzi, uderzenia pioruna, czy też innych sił przyrody; 
baterii, wad wynikłych z niewłaściwego montażu 
/ demontażu, konfiguracji urządzenia uszkodzeń 
wynikających z ingerencji użytkownika, wszelkich  
elementów urządzeń, które zużywają się w ramach 
normalnej pracy np. z wytarcia nadruków, zaryso-
wania. 

Nie należy naruszać plomb gwarancyjnych / nakle-
jek identyfikacyjnych. Naruszenie plomb / naklejek  
wyłącza uprawnienia z gwarancji. 

Gwarancja producenta obejmuje wyłącznie produk-
ty wymienione w dokumencie gwarancyjnym. 

Odpowiedzialność producenta ograniczona jest do 
detalicznej wartości urządzenia wskazanej w cen-
niku producenta obowiązującym w dniu zgłoszenia 
reklamacji. 

Data i pieczątka sprzedaży

Producent nie odpowiada za utratę, uszkodzenie 
lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przy-
czyn, niż wady w nim tkwiące oraz nie odpowiada 
za szkody spowodowane wadami produktu. 

W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie 
obejmują prawa do domagania się zwrotu utraco-
nych zysków w związku z awarią urządzenia. 

W przypadku stwierdzenia, że urządzenie nie działa 
z powodu wyczerpania baterii gwarant może  wy-
mienić baterie na życzenie i koszt klienta. 

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie 
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenc-
kich wynikających z przepisów bezwzględnie obo-
wiązujących.

Urządzenie należy odesłać wraz z kartą gwarancyj-
ną i wypełnionym formularzem reklamacyjnym (do 
pobrania na www.proxima.pl w zakładce do pobra-
nia) na adres firmy.

Proxima sp.j. 87-100 Toruń, ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000, www.proxima.pl

https://www.proxima.pl/

