
Γενικές Οδηγίες Ασφάλειας GR

Μόνο πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι τεχνικοί μπορούν να εγκαταστήσουν ή να
επισκευάσουν τα προϊόντα. Προσοχή! Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή
οποιασδήποτε επέμβασης στα φωτιστικά (αντικατάσταση φωτιστικού,
καθαρισμός κ.λπ.) ή σε περίπτωση δυσλειτουργίας, βεβαιωθείτε πάντα ότι
το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδέεται από την πρίζα (σε περίπτωση
άμεσης σύνδεσης, απενεργοποιήστε τον διακόπτη κυκλώματος). Τηρείτε τα
σύμβολα και τις οδηγίες ασφαλείας που δίνονται παρακάτω, προκειμένου να
αποφευχθεί οποιαδήποτε μη εξειδικευμένη εγκατάσταση ή χρήση.

Τροποποιήσεις: Μην τροποποιείτε τα φωτιστικά ή τα καλώδια τροφοδοσίας.
Καλώδιο τροφοδοσίας: Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο δεν πρέπει να
αντικατασταθεί. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, αναθέστε τη συντήρηση του
φωτιστικού σε επαγγελματίες ή απορρίψτε το. Χρήση: Μην αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε το φωτιστικό ή το καλώδιο τροφοδοσίας του εάν παρουσιάζουν
σημάδια βλάβης. Βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό και η πηγή του δεν είναι ζεστά- αν
είναι, αφήστε τα να κρυώσουν. Χρησιμοποιήστε μόνο τις πηγές που αναφέρονται
στο φωτιστικό. Η μέγιστη ισχύς εισόδου δεν πρέπει να ξεπερνιέται και πρέπει να
χρησιμοποιείται ο απαιτούμενος τύπος πηγής. Οδηγίες συντήρησης: Σβήστε τα
φώτα πριν από τον καθαρισμό. Η περιοχή του καλωδίου τροφοδοσίας ή τα
ηλεκτροφόρα μέρη πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία! Η χρήση
ακατάλληλου καθαριστικού μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή ζημιά στην επιφάνεια.

Κατηγορία προστασίας 1: Τα φωτιστικά πρέπει να συνδέονται στο
δίκτυο μέσω κίτρινου και πράσινου αγωγού σε ακροδέκτη γείωσης.

Κατηγορία προστασίας 2: Για την ασφαλή χρήση αυτών των
φωτιστικών, δεν είναι απαραίτητο να τα συνδέσετε με τον κίτρινο και τον
πράσινου αγωγού γείωσης.
Κατηγορία προστασίας 3: Τα φώτα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
σε χαμηλή τάση και μπορούν να συνδέονται μόνο σε ηλεκτρικό κύκλωμα
SELV.

Ελάχιστη απόσταση: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την ελάχιστη
απόσταση από φωτισμένο αντικείμενο, συνήθως εύφλεκτη επιφάνεια.

Κρεμαστά φωτιστικά οροφής: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το
φωτιστικό δεν πρέπει να καλύπτεται από οποιοδήποτε υλικό που θα
μπορούσε να εμποδίσει τη διάχυση της παραγόμενης θερμότητας.
Βαθμός προστασίας IP: IPx1 - το προϊόν προστατεύεται από σταγόνες
νερού. IPx3 - το προϊόν μπορεί να εκτεθεί σε σταγόνες βροχής (δηλαδή
σε σταγονίδια νερού που πέφτουν υπό γωνία 60° το πολύ). IPx4 - το
προϊόν προστατεύεται από πιτσιλιές νερού προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση (360°) για τουλάχιστον 5 λεπτά. IPx5 - το προϊόν
προστατεύεται από σταγονίδια νερού. IPx7 - το προϊόν μπορεί να
εγκατασταθεί στο έδαφος. IPx8 - το προϊόν προστατεύεται από πλήρη
βύθιση στο νερό μέχρι το βάθος που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
IP5x - το προϊόν προστατεύεται από τη σκόνη. IP6x – πλήρης προστασία
από τη σκόνη.
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