Ogólna instrukcja bezpieczeństwa
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Instalację i wszelkie naprawy urządzenia może przeprowadzać zawsze tylko osoba
posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Uwaga! Podczas montażu lub przy
jakichkolwiek interwencji do oświetlenia (wymiana źródła światła, czyszczenie
itp.) w przypadku wykrycia usterki należy zawsze odłączyć zasilanie (w
przypadku bezpośredniego podłączenia należy wyłączyć odpowiedni
wyłącznik).
Przestrzegaj poniższych symboli i wskazówek bezpieczeństwa, aby zapobiec
nieprawidłowej instalacji lub użytkowania.
Klasa ochrony 1: Podłącz oprawę z tym symbolem do sieci z
żółto/zielonym przewodem do ochronnego zacisku uziemiającego.
Klasa ochrony 2: W celu zapewnienia bezpiecznej pracy opraw o tym
oznaczeniu nie wymaga podłączenie do żółto/zielonego przewodu
(uziemienie).
Klasa ochrony 3: Lampy z tym oznaczeniem mogą pracować tylko z
niskim napięciem. Połączenie jest możliwe tylko z obwodem elektrycznym
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Odległość minimalna: Ten symbol ustawia minimalną odległość od
oświetlonej łatwopalnej powierzchni.
Oprawy wpuszczane: Ten symbol oznacza, że oprawa nie może być
przykryta żadnym materiałem, który zapobiega uniknięciu
nagromadzonego ciepła.
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IP ochrona: IPx1 - towar jest chroniony przed padającymi kroplami wody.
IPx3 - ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu
obudowy do 60°. IPx4 - ochrona przed bryzgami wody z dowolnego
kierunku (360°). IPx5 - ochrona przed strugą wody. IPx7 - produkt można
zainstalować na ziemi. IPx8 - ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia
w wodzie do głębokości określonej przez producenta. IP5x – ochrona
przed kurzem. IP6x – całkowita ochrona przed kurzem.

Zmiany: Nie wykonuj żadnych zmian na oświetleniu ani kablu zasilającym.
Kabel zasilający: Nie można wymienić zewnętrznego kabla elastycznego. W
przypadku jego uszkodzenia oddaj oświetlenie do specjalistycznego warsztatu lub k
likwidacji. Uruchomienie: Nie włączaj oświetlenia, jeśli sama oprawa lub jej kabel
zasilający wykazują oznaki uszkodzenia. Wymiana źródła: Przed wymianą źródła
należy odłączyć oprawę od sieci. Upewnĳ się, że lampa lub jej źródło nie jest gorące
i poczekaj, aż ostygnie. Używaj tylko źródeł opisanych na oprawie. Max. moc źródło
nie może zostać przekroczona i należy przestrzegać określonego typu źródła.
Instrukcje konserwacji: Oprawa może być czyszczona tylko w stanie wyłączonym.
Nie dopuść do przedostania się wilgoci do obszaru przewodu zasilającego lub
części pod napięciem! Użycie niewłaściwego środka czyszczącego może
powodować plamy lub uszkodzenie powierzchni.

