
Загальні інструкції з техніки безпеки UA

Зміни: Не вносьте ніяких змін в освітлення або його шнур живлення. Кабель живлення: 
Зовнішній гнучкий кабель не може бути замінений. У разі його пошкодження віднесіть 
світильник до спеціалізованого сервісу або на утилізацію. Введення в експлуатацію: Не 
користуйтеся світильником, якщо в самому світильнику або кабелі живлення є ознаки 
пошкодження. Заміна джерела живлення: Перед заміною джерела живлення світильник 
необхідно відключити від електромережі. Переконайтесь, що світильник або його 
джерело не гарячий, і, якщо необхідно, зачекайте, поки він охолоне. Використовуйте 
тільки ті джертільки ті джерела, які вказані на світильнику. Максимальна споживана потужність джерела 
не повинна бути перевищена і повинен дотримуватися запропонований тип джерела. 
Інструкції з обслуговування: Світильник можна чистити тільки у вимкненому стані. Ніяка 
волога не повинна проникати в область живильного кабелю або частин під напругою! 
Використання непридатного миючого засобу може призвести до появи плям або 
пошкодження поверхні.
Крім цих інструкцій з техніки безпеки, слід дотримуватися всіх інших інструкцій, що 
стосуються використання товарів, що містяться в інструкціях з експлуатації чи інших 
документах.

Клас захисту 1: Підключіть світильники з цим символом до мережі за
допомогою жовто-зеленого дроту до захисного затиску заземлення.

Клас захисту 2: Для безпечної експлуатації світильників з цим знаком немає
необхідності підключати до заземлення жовто-зелений провід.

Клас захисту 3: Світильники з таким маркуванням можуть експлуатуватися
тільки при низькій напрузі. Підключення можливе лише до електричного
кола SELV.

Мінімальні відстані: Цей символ позначає мінімальну відстань до освітленої
нормально горючої поверхні.

Підвісні стельові світильники: Цей символ вказує на те, що світильник не
повинен перекриватися будь-яким матеріалом, що перешкоджає відведенню
тепла, що виділяється.

IP покриття: IPx1 - виріб захищений від капаючої води. IPx3 - продукт може
піддаватися впливу дощових крапель (краплі падають макс. під кутом 60° до
вертикальної поверхні). IPx4 - виріб стійкий до бризок: він може піддаватися
впливу бризок води, що надходить з будь-якого напрямку (360°). IPx5 - виріб
захищений від струменя води. IPx7 - виріб можна встановити на землі. IPx8 -
виріб захищений від занурення на глибину, зазначену виробником.
IP5xIP5x - виріб частково захищений від попадання пилу. IP6x - виріб повністю
захищений від попадання пилу.

Монтаж та ремонт можуть виконувати лише особи, які мають відповідну сертифікацію в 
галузі електротехніки. Увага! Під час встановлення або під час будь-якого втручання 
в світильник (заміна джерела світла, очищення тощо), або при виявленні дефекту, 
силовий кабель завжди повинен бути відключений від розетки (у разі прямого 
підключення відповідний вимикач повинен бути вимкнений).
Дотримуйтесь наведених нижче символів і інструкцій з техніки безпеки, щоб уникнути 
неправильної установки або використання.


