
 
 

 

 

 

 

Asennuksen ja korjaukset saa suorittaa vain henkilö, jolla on asianmukainen 
sähköalan pätevyys. Huomio! Asennuksen tai minkä tahansa valaisimeen 
kohdistuvan toimenpiteen (valonlähteen vaihto, puhdistus jne.) aikana tai 
vian havaitsemisen yhteydessä syöttökaapeli on aina irrotettava 
pistorasiasta (jos kyseessä on suora kytkentä, kyseinen katkaisija on 
kytkettävä pois päältä). 
Noudata alla olevia symboleja ja turvallisuusohjeita, jotta vältät virheellisen 
asennuksen tai käytön. 

 

Suojausluokka 1: Kytke tällä tunnuksella varustetut valaisimet 
verkkoon siten, että keltavihreä johdin kytketään 
suojamaadoitusliittimeen. 

 
Suojausluokka 2: Jotta tällä merkinnällä varustetut valaisimet 
toimisivat turvallisesti, kelta-vihreää maadoitusjohtoa ei tarvitse kytkeä. 

Suojausluokka 3: Tällä merkinnällä varustettuja valaisimia saa käyttää 
vain pienjännitteellä. Kytkentä on mahdollista vain SELV-sähköpiiriin. 

 

Vähimmäisetäisyydet: Tämä symboli määrittää vähimmäisetäisyyden 
valaistavaan normaalisti palavaan pintaan. 

 
Ripustusvalaisimet: Tämä symboli osoittaa, että valaisinta ei saa 
peittää millään materiaalilla, joka estäisi syntyvän lämmön haihtumisen. 

 

IP-suojaus: IPx1 - tuote on suojattu tippuvalta vedeltä. IPx3 - tuote voi 
altistua sadepisaroille (pisarat, jotka putoavat enintään 60° kulmassa 
pystysuoraan pintaan nähden). IPx4 - tuote on roiskevedenpitävä: se 
voi altistua mistä tahansa suunnasta (360°) tulevalle roiskevedelle. 
- tuote on suojattu roiskevedeltä. IPx7 - tuote voidaan asentaa maahan. 
IPx8 - tuote on suojattu upottamiselta valmistajan ilmoittamaan 
syvyyteen asti. IP5x - tuote on osittain suojattu pölyn sisäänpääsyä 
vastaan. IP6x - tuote on täysin suojattu pölyn sisäänpääsyä vastaan. 

 
Muutokset: Älä tee mitään muutoksia valaisimeen tai sen syöttökaapeliin. 
Syöttökaapeli: Ulkona olevaa joustavaa kaapelia ei voi vaihtaa. Jos se on 
vaurioitunut, vie valaisin ammattitaitoiseen huoltoliikkeeseen tai hävitettäväksi. 
Käyttöönotto: Älä ota valaisinta käyttöön, jos valaisimessa tai sen 
syöttökaapelissa on merkkejä vaurioista. Virtalähteen vaihtaminen: Valaisin on 
irrotettava sähköverkosta ennen virtalähteen vaihtamista. Varmista, että valaisin 
tai sen lähde ei ole kuuma, ja odota tarvittaessa sen jäähtymistä. Käytä vain 
valaisimeen merkittyjä valonlähteitä. Lähteen enimmäistehoa ei saa ylittää, ja 
säädettyä lähdetyyppiä on noudatettava. Huolto-ohjeet: Valaisin on 
puhdistettava vain sammutettuna. Syöttökaapelin tai jännitteisten osien alueelle 
ei saa päästä kosteutta! Sopimattoman puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa 
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tahroja tai vahingoittaa pintaa. 
Näiden turvallisuusohjeiden lisäksi on noudatettava kaikkia muita käyttöohjeisiin 
tai muihin asiakirjoihin sisältyviä tavaroiden käyttöön liittyviä ohjeita. 


