
Общи указания за безопасност BG
Монтажът и ремонтът могат да се извършват само от лицa със съответната
квалификация и сертификат в областта на електрониката. Внимание! По време на
монтажа или всяка намеса в осветителното тяло (смяна на източник на
светлина, почистване и т.н.), съответно ако се намери дефект, той трябва да
бъде винаги изключен от контакта, в случай, че има директна връзка в
електрическата мрежа, изключете прекъсвача.
Следвайте символите по-долу, и инструкциите за безопасност, за да избегнете
неправилен монтаж или употреба.

Промени: Не правете никакви промени в осветлението или на неговия захранващ
кабел. Захранващ кабел: Външният флексибилен кабел не може да бъде заменен.
В случай на неговата повреда занесете осветителното тяло в специализиран
сервиз или го изхвърлете. Включване и използване: не включвайте
осветителното тяло, ако самото осветително тяло или захранващият кабел имат
признаци на повреда. Подмяна на източника на светлина: Преди да подмените
източника на светлина, осветителното тяло трябва да бъде изключено от
електрическата мрежа. Уверете се, че осветителното тяло или неговият източник не
са горещи и ако е необходимо, изчакайте докато изстинат. Използвайте само
източници, които са показани на осветителното тяло. Максималната мощност не
трябва да бъде повишавана и трябва да бъде използван само предписаният тип
източник. Инструкции за поддръжка: Осветителното тяло може да се почиства
само в изключено състояние. В областта на захранващия кабел или частите под
електрическо напрежение не трябва да прониква влага! Използвайки неподходящо
почистващо средство, могат да се появят петна или повърхността може да се
повреди.
В допълнение към тези инструкции за безопасност трябва да се спазват всички
други инструкции във връзка с използването на стоките, съдържащи се в
инструкциите за употреба или други документи.

Клас на защита 1: Свържете осветителните тела с този символ към
електрическата мрежа с жълто-зелен проводник към защитния
заземител.

Клас на защита 2: За безопасна работа на осветителните тела с тази
маркировка не е необходима връзка на заземяване с жълто-зеления
проводник.

Клас на защита 3: Осветителни тела с тази маркировка могат да се
използват само с ниско напрежение. Връзката е възможна само с
електрическата SELV верига.

Минимални разстояния: Този символ указва минималното разстояние
към oсветената и нормално запалимата повърхност.

Вградени осветителни тела: Този символ показва, че осветителното
тяло не трябва да се прикрива с никакъв материал, който би
предотвратил разсейването на топлината.

IP защита: IPx1 - продуктът е защитен от капеща вода. IPx3 – продуктът
може да бъде изложен на дъждовни капки (капки, падащи под
максимален ъгъл от 60 ° спрямо вертикалната повърхност). IPx4 -
продуктът е защитен от пръски: може да се изложи на пръскаща вода,
идваща от всяка посока (360 °). IPx5 - продуктът е защитен от водни
струи. IPx7 - продуктът може да се инсталира на земята. IPx8 - продуктът
е защитен от дълбоко потапяне във вода, посочено от производителя.
IP5x - продуктът е частично защитен срещу проникване на прах. IP6x -
продуктът е напълно защитен от проникване на прах.
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