
Drošības instrukcijas LV

Instalēt vai labot izstrādājumus drīkst tikai sertificēti elektrotehniķi. Uzmanību!
Instalējot vai veicot jebkādu iejaukšanos gaismās (gaismas avota nomaiņa,
tīrīšana utt.) Vai nepareizas darbības gadījumā, vienmēr pārliecinieties,
vai barošanas kabelis ir atvienots no kontaktligzdas (tieša savienojuma
gadījumā izslēdziet ķēdes pārtraucēju).
Ievērojiet zemāk minētos simbolus un drošības instrukcijas, lai nepieļautu
nekompetentu uzstādīšanu vai lietošanu.nekompetentu uzstādīšanu vai lietošanu.

Modifikācijas: nemodificējiet apgaismojumu vai barošanas kabeļus. Barošanas
kabelis: Āra elastīgo kabeli nedrīkst nomainīt. Kabeļa bojājuma gadījumā ļaujiet
gaismu apkalpot profesionāļiem vai iznīciniet. Lietošana: nesāciet lietot gaismekli
vai tā barošanas kabeli, ja tiem ir bojājumu pazīmes. Pārliecinieties, ka gaismeklis
un tā avots nav karsti; ja tādi ir, ļaujiet tiem atdzist. Izmantojiet tikai uz gaismekļa
norādītos barības padeves avotus.
Nedrīkst pārsniegt maksimālo ieejas jaudu, un jāizmanto vajadzīgais avota tips.Nedrīkst pārsniegt maksimālo ieejas jaudu, un jāizmanto vajadzīgais avota tips.
Apkopes instrukcijas: pirms tīrīšanas izslēdziet apgaismojumu. Barošanas
kabeļa vai aktīvo daļu laukums ir jāsargā no mitruma! Nepiemērota tīrīšanas
līdzekļa lietošana var izraisīt traipus vai sabojāt virsmu.

Aizsardzības klase 1: Gaismas, kas jāpievieno elektrotīklam, izmantojot
dzelteno un zaļo vadītāju, uz zemējuma spaili.

Aizsardzības klase 2: Ja vēlaties šos lukturus izmantot droši, nav
nepieciešams tos savienot ar dzelteno un zaļo zemes vadītāju.

Aizsardzības klase 3: Lukturi, kas izmantojami tikai pie zema
sprieguma, un tos var pieslēgt tikai Zemsprieguma elektriskajai ķēdei.

Minimālais attālums: Šis simbols norāda minimālo attālumu līdz
gaismeklim, parasti viegli uzliesmojošai virsmai.

Piekaramo griestu lukturi: Šis simbols norāda, ka gaismekli nedrīkst
aizklāt neviens materiāls, kas varētu novērst radītā siltuma izkliedi.

IP vērtējums: IPx1 - produkts aizsargāts no piloša ūdens. IPx3 -
produkts var būt pakļauts lietus pilieniem (t.i., ūdens izsmidzināšanai,
kas nokrīt ne vairāk kā 60 ° leņķī). IPx4 - produkts, kas vismaz 5 minūtes
ir aizsargāts no ūdens šļakatām jebkurā virzienā (360 °). IPx5 - produkts,
kas aizsargāts no ūdens strūklas. IPx7 - produktu var uzstādīt uz zemes.
IPx8 - produkts, kas aizsargāts no pilnīgas ūdens iegremdēšanas līdz
ražotāja noteiktajam dziļumam. ražotāja noteiktajam dziļumam. IP5x - produkts, kas aizsargāts no
putekļiem. IP6x - pilnīga aizsardzība pret putekļiem.


