
Sikkerhedsinstruktioner DK

Modifikation: Modificer ikke lysene eller forsyningskablerne. Forsyningskabel: 
Det udendørs fleksible kabel må ikke udskiftes. I tilfælde af kabelskader skal lyset 
efterses af fagfolk eller bortskaffes. Anvendelse: Begynd ikke at bruge lyset eller 
dets forsyningskabel, hvis de viser tegn på beskadigelse. Sørg for, at lyset og 
dets kilde ikke er varme; hvis de er, lad dem køle af. Brug kun de kilder, der er 
anført på lyset. Den maksimale indgangseffekt må ikke overskrides, og den 
krævede kildetype skal bruges. Vedligeholdelsesinstruktioner: Sluk for lyset 
inden rengøring. Området med forsyningskablet eller de strømførende dele skal inden rengøring. Området med forsyningskablet eller de strømførende dele skal 
beskyttes mod fugt! Brug af et uegnet rengøringsmiddel kan resultere i pletter 
eller beskadigelse af overfladen.

Beskyttelsesklasse 1: Lys, der skal tilsluttes lysnettet via en gul og
grøn leder til en jordforbindelse.

Beskyttelsesklasse 2: For at kunne bruge disse lys sikkert, er det ikke
nødvendigt at forbinde dem til den gule og grønne jordleder. 

Beskyttelsesklasse 3: Lys skal kun anvendes ved lav spænding og
kun kan være forbundet til en SELV elektrisk kredsløb.

Minimumsafstand: Dette symbol angiver minimumsafstanden til en
tændt, ofte brandfarlig overflade.

Nedhængt loft lyser: Dette symbol angiver, at lyset skal ikke være
omfattet af materiale, som kan forhindre spredning af genereret varme.

IP bedømmelse: IPX1 - produkt beskyttet mod dryppende vand.
IPX3 - produkt kan udsættes for regndråber (dvs. en spray af vand, der
falder i en vinkel på 60 ° på de fleste). IPx4 - produkt beskyttet mod et
stænk af vand i alle retninger (360 °) i mindst 5 minutter. IPx5 - produkt
beskyttet mod en spray af vand. IPx7 - produktet kan installeres på
jorden. IPX8 - produkt beskyttet mod fuldstændig nedsænkning vand
op til den dybde angivet af fabrikanten. op til den dybde angivet af fabrikanten. IP5x - produkt beskyttet mod
støv. IP6x - fuldstændig beskyttelse mod støv.

Kun certificerede elektrikere må installere eller reparere produkterne. 
Opmærksomhed! Under installation eller ethvert indgreb i lysene 
(udskiftning af lyskilden, rengøring osv) eller i tilfælde af funktionsfejl skal 
du altid sørge for, at forsyningskablet er frakoblet stikket (i tilfælde af 
direkte forbindelse skal du afbryde afbryderen). Observere symbolerne og 
sikkerheds- instruktionerne nedenfor for at forhindre enhver ukyndig installation 
eller brug.


