
Ohutusjuhend ET

Muudatused: Ära muuda valgusteid ega toitekaableid. Toitekaabel: Painduvat 
õuekaablit ei tohi välja vahetada. Kui kaabel saab kahjustada, lase spetsialistidel 
valgustit hooldada või vabane sellest. Kasutamine: Ära hakka valgustit või selle 
toitekaablit kasutama, kui neil on märke kahjustusest. Veendu, et valgusti ja selle 
allikas pole kuumad. Kui on, lase neil maha jahtuda. Kasuta ainult valgustil 
nimetatud allikaid. Maksimaalset sisendvõimsust ei tohi ületada ja kasutama 
peab nõutavat allikat. Hooldusjuhised: Lülita valgustid enne puhastamist välja. 
Toitekaabli või pingestatud osade ala peab olema kaitstud niiskuse eest! Toitekaabli või pingestatud osade ala peab olema kaitstud niiskuse eest! 
Ebasobiva puhastusvahendi kasutamine võib põhjustada plekke või kahjustada 
pinda.

Kaitseklass 1: Valgustid tuleb ühendada vooluvõrku kollase ja rohelise
voolujuhtme kaudu ja maandusterminali.

Kaitseklass 2: Nende valgustite ohutuks kasutamiseks pole vaja neid
kollasesse ja rohelisse maandusjuhti ühendada.

Kaitseklass 3: Valgusteid võib kasutada ainult madalpinge korral ja
need võivad olla ühendatud ainult ohutu väikepingega vooluringi.

Minimaalne kaugus: See sümbol tähistab minimaalset kaugust
valgustatud, tavaliselt tuleohtliku pinnani.

Ripplaevalgustid: See sümbol näitab, et valgustit ei tohi kinni katta
materjalidega, mis võivad takistada toodetud kuumuse hajumist.

IP-tase: IPx1 - toode, mis on kaitstud tilkuva vee eest. IPx3 - toode võib
kokku puutuda vihmapiiskadega (nt maksimaalset 60-kraadise nurga all
langev veepritse). IPx4 - toode, mis on kaitstud veepritsmete eest igast
suunast (360°) vähemalt 5 minutit. IPx5 -  toode, mis on kaitstud
veepritsme eest. IPx7 - toote võib paigaldada maapinnale. IPx8 - toode,
mis on kaitstud täieliku vette sukeldamise eest kuni tootja määratud
sügavuseni. sügavuseni. IP5x - tolmu eest kaitstud toode. IP6x - täielik kaitse
tolmu eest.

Ainult sertifitseeritud elektrikud tohivad tooteid paigaldada või remontida. 
Tähelepanu! Valgustite paigaldamise või mis tahes sekkumise (valgusallika 
tulede vahetamine, puhastamine jne) või rikke korral veendu alati, et 
toitekaabel on pistikupesast lahti ühendatud (otseühenduse puhul lülita 
kaitselüliti välja).
Järgige allpool toodud sümboleid ja ohutusjuhiseid, et vältida võhiklikku 
paigaldamist või kasutamist.


