ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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Installatie en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
elektra installateur. Let op! Tijdens installatie of elke ingreep in de armatuur
(lamp vervanging, reiniging, enz.) of in het geval van storing, trek altijd de
stekker uit het stopcontact (in het geval van directe aansluiting, schakel de
stroom uit in de groepenkast).
Volg de onderstaande symbolen en veiligheidsinstructies om onjuiste installatie of
verkeerd gebruik te voorkomen.
Beschermingsklasse 1: Lampen en apparaten uit deze klasse moeten
aangesloten worden op een geaard stopcontact. Deze apparaten hebben
een aardedraad (geel-groen) nodig.
Beschermingsklasse 2: Lampen en apparaten uit deze klasse zijn al
geïsoleerd en hebben geen aardedraad (geel-groen) nodig.
Beschermingsklasse 3: Lampen en apparaten uit deze klasse worden
aangesloten op een veilige lage spanning. De bescherming wordt
verkregen door gebruik van Safety Extra Low Voltage (SELV).
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Minimumafstanden: Dit symbool geeft de minimumafstand tot het verlichte
normaal ontvlambare oppervlak aan.
Inbouwarmaturen: De armatuur mag niet worden afgedekt met
isolatiemateriaal.
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IP bescherming: IPx1 – bescherming tegen verticaal vallende
waterdruppels. IPx3 – bescherming tegen vallend spatwater tot 60⁰ t.o.v.
de verticale lijn. IPx4 – bescherming tegen spatwater uit alle richtingen.
IPx5 – bescherming tegen waterstralen (sproeier) uit alle hoeken. IPx7 –
bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water. IPx8 – bescherming
tegen langdurig onderdompelen in water (tijd en diepte aangegeven door de
fabrikant). IP5x - stofbescherming. IP6x - stofdicht.

Wijzigingen: Breng geen wijzigingen aan in de verlichting of het netsnoer.
Stroomkabel: De flexibele buitenkabel kan niet worden vervangen. Breng de
armatuur in geval van schade naar de gespecialiseerde zaak voor reparatie of voer
deze af naar het afvalbrengstation. Inbedrijfstelling: Sluit de verlichting niet aan
als de armatuur of de voedingskabel teken van beschadiging vertonen. Voeding
vervangen: Voordat de voeding wordt vervangen, moet de armatuur worden
losgekoppeld van het lichtnet. Zorg ervoor dat het armatuur of de bron niet heet is
en wacht, indien nodig, tot het is afgekoeld. Gebruik uitsluitend bronnen die geschikt zijn
voor de bepaalde armatuur. Deze informatie is aangegeven op de armatuur. De
maximumstroom mag nooit overschreden worden. Onderhoudsinstructies: De
armatuur mag alleen worden gereinigd wanneer deze is uitgeschakeld. Zorg ervoor
dat er geen vocht komt in het gebied van voedingskabel of delen die onder
spanning staan! Het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen kan vlekken of
beschadiging van het oppervlak veroorzaken.
Naast deze veiligheidsinstructies is het ook noodzakelijk om de instructies in de
gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde documenten op te volgen.

