Všeobecné bezpečnostné pokyny
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Inštaláciu a opravy môže vykonávať len osoba s odpovedajúcou certifikáciou
v odbore elektro. Pozor! Pri montáži, alebo pri akomkoľvek zásahu do
svietidla (výmena svetelného zdroja, čistenie a pod.), poprípade pri zaistení
závady, musí byť vždy odpojený prívodný kábel zo zásuvky (v prípade
priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič).
Dodržujte symboly a bezpečnostné pokyny uvedené nižšie, aby ste zamedzili
neodbornej montáži alebo používaniu.
Ochranná trieda 1: Svietidlá s týmto symbolom pripojíte do siete so
žlto/zeleným vodičom do ochrannej uzemňovacej svorky.
Ochranná trieda 2: Pre bezpečnú prevádzku svietidiel s týmto
označením nie je nutné pripojenie na uzemňujúci žlto/zelený vodič.
Ochranná trieda 3: Svietidlá s týmto označením môžu byť
prevádzkované len s nízkym napätím. Pripojenie je možné len
k elektrickému obvodu SELV.
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Minimální vzdálenosti: Tento symbol stanovuje minimální vzdálenost k
osvětlované, běžně hořlavé ploše.
Podhľadové svietidlá: Tento symbol označuje, že sa svietidlo nesmie
prekrývať žiadnym materiálom, ktorý by bránil obvodu vznikajúceho
tepla.
IP krytie: IPx1 – výrobok je chránený pred kvapkajúcou vodou. IPx3 –
výrobok môže byť vystavený dažďovým kvapkám (kvapky dopadajúce
max. pod uhlom 60° ku zvislej ploche). IPx4 – výrobok je odolný proti
postriekaniu: môže byť vystavený striekajúcej vode prichádzajúcej
z ľubovolného smeru (360°). IPx5 – výrobok je chránený pred
striekajúcim prúdom vody. IPx7 – výrobok možno inštalovať na zemi.
IPx8 – výrobok je chránený pred ponorením do hĺbky uvedenej
výrobcom. IP5x – výrobok je chránený proti prachu. IP6x – výrobok je
chránený proti vniknutiu prachu.

Zmeny: Nevykonávajte žiadne zmeny na osvetleni alebo na jeho prívodnom
kábli. Prívodný kábel: Vonkajší flexibilný kábel nie je možné vymeniť. V prípade
jeho poškodenia odvezte svietidlo do odborného servisu alebo k jeho likvidácii.
Uvedenie do prevádzky: Nezapínajte svietidlo do prevádzky, pokiaľ samotné
svietidlo alebo jeho prívodný kábel vykazujú známky poškodenia. Výmena
zdroja: Pred výmenou zdroja musí byť svietidlo odpojené z elektrickej siete.
Presvedčte sa, či svietidlo alebo jeho zdroj nie je horúce a prípadne počkajte do
jeho vychladnutia. Používajte len zdroje, ktoré sú uvedené na svietidle.
Maximálny príkon zdroja nesmie byť prekročený a musí byť dodržaný predpísaný
typ zdroja. Pokyny k údržbe: Svietidlo je možné čistiť len vo vypnutom stave. Do
oblasti prívodného kábla alebo jeho častí pod napätím, nesmie preniknúť žiadna
vlhkosť! Použitím nevhodného čistiaceho prostriedku môžu vzniknúť škvrny alebo
môže dôjsť k poškodeniu povrchu.

