
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – SYGNALIZATOR KOLEJOWY

Sygnalizacja kolejowa – sterowana automatycznie, służy do nauki bezpiecznego zachowania się oraz przejazdu 
przez tory kolejowe. Ułatwia prowadzenie zajęć w zakresie wychowania komunikacyjnego. Służy jako 
dodatkowe wyposażenie mobilnego miasteczka ruchu drogowego. 

PARAMETRY:
1 )Dane techniczne:
Sygnalizator kolejowy:
- wysokość - ok. 1,80m
- sterowany automatycznie
- zasilanie 12V
-  moduły ledowe
- dodatkowo sygnalizacja dźwiękowa
- w skład wyposażenia wchodzi akumulator żelowy 12V 20Ah

2) Rogatka:
- połączona z sygnalizatorem kolejowym
- automatyczne opuszczanie oraz podnoszenie rogatki

3) Znak G-3 Krzyż św. Andrzeja (informuję o przejeździe kolejowym jednotorowym,wyznacza miejsce 
zatrzymania się w związku z ruchem pociągu na przejeździe bez zapór) 

INSTRUKCJA:
1) Należy ustawić skrzynki na twardej, płaskiej powierzchni.
2) Rurkę wraz z sygnalizacją należy włożyć do wyznaczonego miejsca w skrzynce na akumulator – oraz 

podłączyć wtyczki.
3) Rurkę plastikową biało-czerwoną należy nałożyć na wystającą z skrzynki metalowej rurkę.
4) W skrzynce metalowej znajduje się akumulator, akumulator jest podłączony przewodami do 

sygnalizatora,
 (czerwony przewód „+” natomiast czarny przewód „-”. W  przypadku wyjmowania akumulatora oraz 
ponownego podłączenia należy go podłączyć zgodnie z instrukcja – odwrotne załączenie przewodów 
powoduje uszkodzenie sterownika.

5) Załączyć włącznik na pozycję „I” - włącznik ten  znajduje się z tyłu skrzynki metalowej 
6) Sygnalizacja świetlna oraz opuszczanie i podnoszenie rogatki następuje automatycznie.
7) Czas przerwy między cyklami – 2min.
8) Po zakończeniu pracy należy wyłączyć sygnalizator - na pozycję „O”.
9) Znak G-3 Krzyż św. Andrzeja przykręcamy w sytuacji, kiedy ramie rogatki jest zdjęte, w przypadku pracy

sygnalizatora z rogatkę znak G-3 powinien być zdjęty.

UWAGA!!!
Używać tylko i wyłącznie na zajęciach wychowania komunikacyjnego oraz miasteczek ruchu drogowego – 
jako produkt edukacyjny.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA
Używając miękkiej wilgotnej ściereczki czyścić z dodatkiem lub bez dodatku lekkiego roztworu mydła ostrożnie 
przeczyścić obudowę sygnalizatora.
Przechowywać w suchym miejscu, nie narażać na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WAŻNE!!!
JEŻELI URZĄDZENIE WYMAGA NAPRAWY, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ 
Z PRODUCENTEM .

  _____________________                                                                                    ______________________
       Data sprzedaży                          Podpis

                  Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej gwarancji.
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