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OHJELMOITAVAT TUOTTEET
OMRON ei vastaa käyttäjän tekemästä ohjelmoitavan tuotteen ohjelmoinnista
eikä sen mahdollisista seurauksista.
TEKIJÄNOIKEUS JA JÄLJENTÄMISLUPA
Tätä asiakirjaa ei saa kopioida myynti- tai myynninedistämistarkoituksessa
ilman lupaa.
Tämä asiakirja on suojattu tekijänoikeudella ja tarkoitettu ainoastaan tuotteen
yhteydessä käytettäväksi. Ota meihin yhteys, ennen kuin kopioit tai jäljennät
tätä asiakirjaa millään keinoin johonkin muuhun tarkoitukseen. Jos tämä asiakirja
kopioidaan tai lähetetään toiselle käyttäjälle, se tulee kopioida tai lähettää
kokonaisuudessaan.

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT VAROTOIMET
Tietoja hälytyssymboleista ja niiden merkinnöistä
F3SJ-E/B-järjestelmän turvallinen käyttö edellyttää tässä ohjelehtisessä
annettujen varoitusmerkillä osoitettujen varotoimien noudattamista.
Mikäli kaikkia varotoimia ja varoituksia ei noudateta, seurauksena
voi olla turvallisuuden vaarantava käyttö tai toiminta.
Tässä oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja merkintöjä varotoimille.

Lue tämä ohjelehtinen huolellisesti ennen tuotteen varastointia,
asentamista, ohjelmointia, käyttöä, huoltoa tai hävittämistä.
Jos sinulla on oppaaseen liittyviä kysymyksiä tai ehdotuksia,
käänny OMRON-edustajan puoleen.
Tarkempia tietoja käytöstä on Käyttöoppaassa.

VAROITUS

Ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen,
jonka huomiotta jättäminen voi aiheuttaa lievän
tai melko vakavan loukkaantumisen tai johtaa
jopa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Lisäksi seurauksena voi olla merkittäviä
omaisuusvahinkoja.

OHJEET TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN
Noudata seuraavia ohjeita tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi.
• Älä asenna F3SJ-E/B-järjestelmää seuraavanlaisiin ympäristöihin:
- Voimakkaalle häiriöitä aiheuttavalle valolle (esim. suora auringonvalo)
altistuvat paikat.
- Suurelle kosteudelle altistuvat paikat, joissa voi tapahtuma kondensoitumista.
- Alueet, joissa on öljyhuurua tai syövyttäviä kaasuja.
- Ohjearvot ylittäville tärinöille ja iskuille altistuvat paikat.
- Alueet, joilla tuote voi joutua kosketuksiin veden kanssa.
- Likaantumisasteen 3 alueet.
- Alueet, joilla tuote voi kastua kiinnitysaineen liuottavasta öljystä.
• Kuormien on täytettävä seuraavat edellytykset:
- Ne eivät ole oikosulussa.
- Ne eivät käytä nimellisvirtaa suurempaa virtaa.
• Älä pudota tuotetta.
• Lähetin ja vastaanotin on asennettava samaan pystysuoraan suuntaan.
• Hävitä tuote sen käyttömaan tai -alueen sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
• Varmista, että kaapelien liittimet ovat kunnolla kiinni.
• Kun kaapeliliittimet vaihdetaan toisentyyppisiin liittimiin, käytä vähintään
suojaustason IP54 tarjoavia liittimiä.
• Muista reitittää F3SJ-E/B -järjestelmän tulo- ja lähtölinjat erillään
suurtehokaapeleista tai erillisessä kanavassa.
• Jos haluat pidentää kaapelin pituutta muulla kuin tarkoitukseen tarkoitetulla
kaapelilla, käytä kaapelia, jonka luokitus on vähintään sama kuin alkuperäisen.
• Jatkokaapelin pituuden täytyy olla määritetyn pituuden sisällä (enintään 30 m).
• Jos käyttö tapahtuu ympäristössä, jossa roiskeet tarttuvat F3SJ-E/B-järjestelmään,
käytä suojaa F3SJ-E/B:n suojaamiseen.

Varoitusmerkkien selitykset
Ilmaisee kielletyt toimet.

Tässä oppaassa esiintyvät varoitukset
Käyttäjät

VAROITUS
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Ohjeet virallisilla EU-kielillä ja englanninkielinen allekirjoitettu
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat saatavana internet
-sivuillamme osoitteesta www.industrial.omron.eu/safety.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
OMRON ilmoittaa, että F3SJ vastaa seuraavien EY-direktiivien vaatimuksia:
Konedirektiivi (Machinery Directive) 2006/42/EY
EMC-direktiivi (EMC Directive) 2004/108/ETY

LAINSÄÄDÄNTÖ JA STANDARDIT
1. F3SJ-E/B ei ole tyyppihyväksytty Japanin työturvallisuus- ja terveyslain
artiklan 44-2 mukaisesti. Tämän takia F3SJ-E/B-laitetta ei voi käyttää
Japanissa turvalaitteena puristimille tai leikkureille mainitun lain artiklan
42 mukaisesti.
2. F3SJ-E/B on Euroopan unionin (EU) konedirektiivin liitteen V kohdan
2 mukainen sähköiseen tunnistukseen perustuva turvakomponentti (ESPE).
3. F3SJ-E/B täyttää seuraavat standardit:
(1) Eurooppalaiset standardit
EN 61496-1 (tyyppi 4 ESPE), CLC/TS 61496-2 (tyyppi 4 AOPD),
EN 61508-1 through -3 (SIL3), EN 61000-6-4,
EN ISO 13849-1:2008 (luokka 4, PL e)
(2) Kansainväliset standardit
IEC 61496-1 (tyyppi 4 ESPE), IEC 61496-2 (tyyppi 4 AOPD),
IEC 61508-1 through -3 (SIL3), ISO 13849-1:2006 (luokka 4, PLe)
(3) JIS-standardit
JIS B 9704-1 (tyyppi 4 ESPE), JIS B 9704-2 (tyyppi 4 AOPD)
(4) Pohjoisamerikkalaiset standardit:
UL 61496-1 (tyyppi 4 ESPE), UL 61496-2 (tyyppi 4 AOPD), UL 508,
UL 1998, CAN/CSA C22.2 No.14, CAN/CSA C22.2 No.08
4. F3SJ-E/B on saanut EY-tyyppihyväksynnän EU:n konedirektiivin,
Tyypin 4 ESPE:n ja Tyypin 4 AOPD:n mukaisesti EU:n valtuuuttamalta
hyväksyntälaitokselta TÜV SÜD Product Service GmbH.
5. F3SJ-E/B:lle on myönnetty UL-hyväksyntä USA:n ja Kanadan
turvastandareista, Tyypin 4 ESPE:stä ja Tyypin 4 AOPD:stä Third Party
Assessment Body UL:ltä.
6. F3SJ-E/B on suunniteltu seuraavien standardien mukaisesti: Sen varmistamiseksi
että käytössä oleva kokonaisjärjestelmä on seuraavien standardien ja säädösten
mukainen, järjestelmä on suunniteltava ja sitä on käytettävä kaikkien asiaan
liittyvien standardien, lakien ja säädösten mukaisesti. Jos sinulla on kysymyksiä
aiheeseen liittyen, ota yhteys erikoisorganisaatioon, kuten laitteen käyttöpaikassa
koneturvallisuussäädöksiä asettavaan tai niiden noudattamisesta huolehtivaan
tahoon.
• Eurooppalaiset standardit: EN415-4, EN692, EN693
• USA:n työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvät standardit:
OSHA 29 CFR 1910.212
• USA:n työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvät standardit:
OSHA 29 CFR 1910.217
• American National Standards -standardit: ANSI B11.1 - B11.19
• American National Standards -standardit: ANSI/RIA 15.06
• Canadian Standards Association CSA Z142, Z432, Z434
• SEMI Standards SEMI S2
• Japanin terveys-, työ- ja hyvinvointiministerien ”Koneiden turvastandardien
ohjeet”, standarditoimiston ilmoitus nro 0731001, päivätty 31.7.2007.

F3SJ-E/B-järjestelmän saa asentaa ja liittää koneen ohjausjärjestelmään
asianmukaisesti koulutettu ja valtuutettu henkilö. Valtuuttamaton henkilö
ei välttämättä osaa tehdä näitä toimenpiteitä oikein, mikä voi johtaa
henkilön havaitsematta jäämiseen ja vakavaan onnettomuuteen.
Koneet
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Älä käytä tätä anturia sellaisissa koneissa, joita ei voi pysäyttää sähkökäyttöisesti.
Älä esimerkiksi käytä sitä puristinkoneessa, joka käyttää täyden kierroksen
kytkintä. Muutoin kone ei ehkä pysähdy, ennen kuin ihminen pääsee
vaaralliseen kohtaan, mistä voi olla seurauksena vakava onnettomuus.
Asennus

VAROITUS
Muista testata F3SJ-E/B -järjestelmän toiminta asennuksen jälkeen varmistamaan
F3SJ-E/B -järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Muista
pysäyttää kone, kunnes testi on päättynyt. Tahattomat toimintoasetukset
voivat johtaa henkilön havaitsematta jäämiseen ja vakavaan onnettomuuteen.
Varmista, että asennat F3SJ-E/B -järjestelmän turvaetäisyydelle laitteen
vaarallisista osista. Muutoin kone ei ehkä pysähdy ennen kuin ihminen pääsee
vaarallisiin koneenosiin käsiksi, mistä voi olla seurauksena vakava onnettomuus.
Asenna suojarakenne siten, että koneen vaarallisiin osiin pääsee vain anturin
tunnistusalueen kautta kulkemalla. Asenna anturit niin, että henkilön jokin
ruumiinosa on jatkuvasti tunnistusalueella, kun hän työskentelee koneen
vaarallisilla alueilla, ja huolehdi siitä ettei synny alueita, joita anturit eivät
näe. Jos henkilö pystyy astumaan koneen vaaralliselle alueelle ja jäämään
F3SJ-E/B-järjestelmän tunnistusalueen ulkopuolelle, asenna järjestelmään
turvalukitustoiminto, joka estää koneen uudelleenkäynnistämisen. Mikäli
näin ei tehdä, seurauksena voi olla vakava onnettomuus.
Asenna turvalukituksen nollauskytkin paikkaan, josta näkee selvästi koko
vaarallisen alueen ja jossa sitä ei voi kytkeä vaaralliselta alueelta käsin.
F3SJ-E/B-järjestelmä ei voi suojata henkilöä vaaralliselta alueelta
sinkoutuvalta kappaleelta. Asenna suojakansi tai -aita.
Asenna F3SJ-E/B siten, etteivät heijastavat pinnat vaikuta siihen. Mikäli ohjeita
ei noudateta, tunnistus saattaa estyä ja seurauksena voi olla vakava onnettomuus.
Kun käytät useampaa kuin yhtä F3SJ-E/B-järjestelmää, asenna ne niin,
etteivät ne häiritse toisiaan, esimerkiksi sarjakytkennällä tai asettamalla
fyysisiä esteitä vierekkäisten valoverhojen väliin.
Varmista, että F3SJ-E/B -järjestelmä on asennettu turvallisesti ja että sen
kaapelit ja liittimet on kytketty oikein.
Älä käytä anturijärjestelmää peilien kanssa peilikennokokoonpanossa alla
näytetyn kuvan mukaisesti. Se voi estää tunnistuksen. Peilejä voi käyttää
taittamaan tunnistusalue 90 asteen kulmaan.

Heijastin

Heijastin

LUE JA SISÄISTÄ TÄMÄ ASIAKIRJA
Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteiden käyttöä. Jos sinulla on oppaaseen
liittyviä kysymyksiä tai ehdotuksia, käänny OMRON-edustajan puoleen.
TAKUU
OMRON antaa yhden vuoden (jos ei toisin mainittu) takuun ostoajankohdasta
lukien (kun ostettu OMRONilta) yksinomaan sille, että tuotteet eivät sisällä
materiaali- tai valmistusvirheitä.
OMRON EI TAKAA TAI LUPAA NIMENOMAISESTI TAI EPÄSUORASTI
TUOTTEIDEN MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA.
OSTAJA TAI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ HÄNEN TULEE ITSE
VARMISTAA, ETTÄ TUOTTEET TÄYTTÄVÄT NIILLE SUUNNITELLUN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN ASETTAMAT VAATIMUKSET. OMRON
KIELTÄYTYY HYVÄKSYMÄSTÄ MUITA NIMENOMAISIA TAI
OLETETTUJA TAKUITA.
VASTUUNRAJOITUKSET
OMRON EI OLE TUOTTEISIIN LIITTYEN VASTUUSSA ERITYISISTÄ,
EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI VOITON TAI
LIIKETOIMINNAN MENETYKSISTÄ, VAIKKA KYSEINEN VAATIMUS
PERUSTUISI SOPIMUKSEEN, TAKUUSEEN, LAIMINLYÖNTIIN TAI
SEURAUSVASTUUSEEN.
OMRONin vastuu ei missään yhteydessä ylitä vastuun piiriin kuuluvan
tuotteen hintaa.
OMRON EI HYVÄKSY TUOTTEITA KOSKEVIA TAKUU-, KORJAUS- TAI
MUITA VAATIMUKSIA, JOLLEI OMRONIN TUTKIMUKSISSA TODETA, ETTÄ
TUOTTEITA ON KÄSITELTY, SÄILYTETTY, ASENNETTU JA YLLÄPIDETTY
OIKEIN, EIKÄ NIITÄ OLE ALTISTETTU LIKAANTUMISELLE, KÄYTETTY
HUOLIMATTOMASTI TAI VÄÄRIN, JA ETTÄ NIIHIN EI OLE TEHTY
EPÄASIANMUKAISIA MUUTOKSIA TAI KORJAUKSIA.
SOPIVUUS KÄYTTÖÖN
OMRON ei vastaa siitä, että tuotteet ovat sellaisten standardien, asetusten tai
määräysten mukaisia, jotka koskevat tuotteiden liittämistä asiakkaan sovellukseen
tai tuotteiden käyttöä.
Asiakkaan pyynnöstä OMRON toimittaa asianmukaiset kolmansien osapuolien
todistukset tuotteiden luokituksista ja niitä koskevista käyttörajoituksista.
Nämä tiedot eivät itsessään ole riittäviä määrittämään täydellisesti tuotteiden
sopivuutta käytettäviksi yhdessä lopputuotteen, koneen tai järjestelmän kanssa
tai muussa sovelluksessa tai käyttökohteessa.
Seuraavassa on joitakin esimerkkejä sovelluksista, jotka vaativat erityistä huomiota.
Tätä ei ole tarkoitettu kattavaksi luetteloksi tuotteiden kaikista mahdollisista
käyttötarkoituksista, eikä tarkoituksena ole ilmaista, että tuotteet välttämättä
soveltuisivat lueteltuihin käyttökohteisiin.
• Ulkokäyttö, käyttökohteet, joissa esiintyy kemiallisen saastumisen tai sähköisten
häiriöiden vaara, tai käyttöolosuhteet, joita ei ole kuvattu tässä oppaassa.
• Ydinvoimalaitosten ohjausjärjestelmät, polttojärjestelmät, rautatiejärjestelmät,
lentokoneiden järjestelmät, lääketieteelliset laitteet, huvilaitteet, ajoneuvot
ja erillisten teollisten tai hallinnollisten säännösten alaiset laitteet.
• Järjestelmät, koneet ja laitteet, jotka voivat vaarantaa ihmishenkiä tai omaisuutta.
Selvitä kaikki tuotteiden käyttöä koskevat kiellot ja noudata niitä.
ÄLÄ KÄYTÄ TUOTTEITA SELLAISISSA SOVELLUKSISSA, JOTKA
AIHEUTTAVAT VAKAVAA VAARAA IHMISILLE TAI OMAISUUDELLE,
JOS ET OLE VARMISTANUT ETUKÄTEEN, ETTÄ KYSEINEN JÄRJESTELMÄ
ON KOKONAISUUDESSAAN SUUNNITELTU ASIANMUKAISET
VAARATEKIJÄT HUOMIOON OTTAEN JA ETTÄ OMRONIN TUOTTEELLA
ON ASIANMUKAINEN LUOKITUS JA ETTÄ SE ON ASENNETTU
KÄYTTÖTARKOITUSTAAN VASTAAVASTI LAITTEISTOON TAI
JÄRJESTELMÄÄN.
SUORITUSKYKYÄ KOSKEVAT TIEDOT
Tässä asiakirjassa ilmoitetut suorituskykyä koskevat tiedot ovat tarkoitettu
ohjeeksi, jonka avulla käyttäjä voi arvioida tuotteen sopivuutta omiin
tarkoituksiinsa. Siten ne eivät muodosta mitään takuuta. Tiedot voivat olla
OMRONin suorittamien testien tuloksia ja käyttäjien tulee suhteuttaa ne
kulloisenkin sovelluksen vaatimuksiin. Todellinen suorituskyky kuuluu
OMRONin takuun ja vastuunrajoitusten piiriin.
TEKNISIÄ TIETOJA KOSKEVAT MUUTOKSET
Pidätämme oikeudet tuotetta ja lisävarusteita koskeviin muutoksiin.
Käytäntömme on muuttaa mallinumeroa, kun julkaistut normit tai ominaisuudet
muuttuvat, tai kun rakenteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Jotkin tuotteiden
tekniset tiedot saattavat kuitenkin muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Epäselvissä tapauksissa sovelluksellesi saatetaan antaa erityisiä mallinumeroita,
kun pyydät tärkeiden ominaisuuksien korjaamista tai lisäämistä. Käänny
OMRONin edustajan puoleen, kun haluat varmistaa ostettujen tuotteiden
uusimmat tekniset tiedot.
MITAT JA PAINOT
Mitat ja painot ovat nimellisiä. Niitä ei tule käyttää valmistustarkoituksiin,
vaikka niissä olisi toleranssit ilmoitettuina.
VIRHEET JA PUUTTEET
Tämän oppaan tiedot on tarkastettu huolellisesti ja niiden uskotaan pitävän
paikkansa. Emme kuitenkaan ota vastuuta kirjoitus-, paino- ja oikolukuvirheistä
tai mahdollisista puutteista.

Asento, kun
tunnistusalue
taivutettu 90°

Asento
peiliheijastuksella

Suorita kaikkien F3SJ-E/B-järjestelmien tarkistukset käyttöoppaan
”Luku 5 Tarkistuslistat” -kohdassa kuvatulla tavalla.
Asenna mykistysanturit siten, että ne voivat erottaa kohteen, joka saa kulkea
tunnistusalueen kautta, ja ihmisen. Jos henkilön tunnistus aktivoi
mykistystoiminnon, seurauksena voi olla vakava onnettomuus.
Käytä mykistystuloina kahta erillistä tulolaitetta.
Johdotus
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Kytke kuorma lähdön ja nollajohtimen välille (PNP-lähtö). Kuorman
kytkeminen lähdön ja +24 V -johtimen välille aiheuttaa vaaratilanteen,
koska toiminta kääntyy ”ON-tilaan, kun katkaistu”.
Älä oikosulje lähtöjohdinta +24 V -johtimeen. Muuten lähtö on aina ON-tilassa.
Myös virtalähteen 0 V on maadoitettava, jotta lähtö ei kytkeydy PÄÄLLE
lähtölinjan maadoituksen vuoksi.
Konfiguroi järjestelmä käyttämällä sopivaa määrää turvalähtöjä, jotka
täyttävät tarvittavan turvaluokan vaatimukset.
Älä kytke mitään F3SJ-E/B-järjestelmän johdinta tasavirtalähteeseen, jonka
jännite on suurempi kuin 24 VDC + 20 %. Älä myöskään kytke laitetta
vaihtovirtalähteeseen. Muuten seurauksena saattaa olla sähköisku tai
tuotteen vahingoittuminen.
Varmista, että liität johtimet vain kun virta on katkaistu.
Älä käytä lisälähtöä turvasovelluksille.
Jotta F3SJ-E/B-järjestelmä olisi standardien IEC61496-1 ja UL508 mukainen,
virtalähteen on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset:
• Sen on oltava nimellisjännitteen mukainen (24 VDC ± 20 %).
• Sen on kestettävä laitteiden kokonaisnimellisvirta, jos se on kytketty
useaan laitteeseen.
• Sen on täytettävä EMC-direktiivit (teollisuusympäristö).
• Ensiö- ja toisiopiirien välillä on käytettävä kaksinkertaista tai
vahvistettua eristystä.
• Automaattinen ylivirtasuojausominaisuuksien palautus.
• Lähdön pitoajan on oltava vähintään 20 ms.
• Sen on täytettävä standardissa UL508 määriteltyjen luokan 2 virtapiirien tai
rajoitettujen jännite-/virtapiirien lähtöominaisuuksia koskevat vaatimukset.
• Sen on oltava sen maan tai alueen EMC yhteensopivuutta ja sähkölaitteiden
turvallisuutta koskevien lakien ja säädösten mukainen, jossa F3SJ-E/Bjärjestelmää käytetään (esim. EU:n alueella virtalähteen on noudatettava
EMC-direktiiviä ja pienjännitedirektiiviä.)
Kaikissa tulo- ja lähtöjohtimissa on käytettävä kaksinkertaista tai vahvistettua
eristystä vaaralliselta jännitteeltä. Mikäli näin ei tehdä, seurauksena voi
olla sähköisku.
Jatketun kaapelin on oltava määritetyn pituuden sisällä. Jos se ei ole,
turvatoiminto ei ehkä toimi oikein, mistä seuraa vaaratilanne.
Muuta
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OMRON Corporation
Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8530 JAPAN
Puhelin: (81) 75-344-7093 / Faksi: (81) 75-344-8197

Jotta F3SJ-E/B -järjestelmää voi käyttää PSDI-tilassa (suojalaitteen syklisen
toiminnan uudelleenkäynnistys), F3SJ-E/B-järjestelmän ja koneen väliin
on konfiguroitava sopiva virtapiiri. Katso PSDI:tä koskevia lisätietoja
standardista OSHA1910.217, IEC61496-1 ja muista asiaan liittyvistä
standardeista ja määräyksistä.

OMRON ELECTRONICS OY
Wegalaan 67-69, NL-2132 JD Hoofddorp
THE NETHERLANDS
Puhelin: (31)-2356-81-300 / Faksi: (31)-2356-81-388

Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa tuotetta. Se voi johtaa turvatoimintojen
moitteettoman toiminnan menettämiseen.

OMRON SCIENTIFIC TECHNOLOGIES INC.
6550 Dumbarton Circle
Fremont, CA 94555-3605 U.S.A.
Puhelin: (1) 510-608-3400 / Faksi: (1) 510-744-1442

Älä käytä F3SJ-E/B -järjestelmää ympäristössä, jossa on syttyviä tai
räjähtäviä kaasuja. Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa räjähdyksen.
Tee F3SJ-E/B-järjestelmälle päivittäis- ja puolivuotistarkistukset.
Muussa tapauksessa järjestelmä ei ehkä toimi oikein ja seurauksena
voi olla vakava onnettomuus.
Älä käytä radiolaitteita, kuten matkapuhelimia, radiopuhelimia tai
lähetin-vastaanottimia F3SJ-E/B-järjestelmän läheisyydessä.

OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD.
No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2),
Alexandra Technopark,
Singapore 119967
Puhelin: (65) 6835-3011 / Faksi: (65) 6835-2711
OMRON (CHINA) CO., LTD.
Room 2211, Bank of China Tower,
200 Yin Cheng Zhong Road,
PuDong New Area, Shanghai, 200120, China
Puhelin: (86) 21-5037-2222 / Faksi: (86) 21-5037-2200

