- LV - Svarīgi norādījumi
- Pirms gaismekļa nodošanas ekspluatācijā obligāti izlasiet šo norādījumu lapu un pievienotos dokumentus.
- Sargiet gaismekli no bērniem.
- Neizmantojiet gaismekli, ja tas bojāts.
- Neveiciet nekādas izmaiņas. Ļaujiet speciālistiem veikt gaismekļa remontu.
- Saglabājiet šo norādījumu lapu un visus pievienotos dokumentus.
- Nedodiet gaismekli citai personai lietošanā bez šīs norādījumu lapas un citiem pievienotajiem dokumentiem.
- Izmantojiet gaismekli tikai sausās telpās, kā arī neizmantojiet to rūpnieciskos nolūkos.
- Neaizskariet halogēnās spuldzes kvarca stiklu ar kailām rokām (neattiecas uz halogēna lampām ar atstarotāju un priekšējo
stiklu). Ja tas tomēr ir nejauši noticis, pirms gaismekļa ieslēgšanas notīriet spuldzes kvarca stiklu ar spirtu.
- Nomainiet bojātos apgaismojuma elementus tikai pret identiskas konstrukcijas, jaudas un sprieguma apgaismojuma
elementiem.
- Pirms gaismekļa nodošanas ekspluatācijā pārbaudiet vai apgaismojuma elementsir stabili nofiksēts aptverē.
- Pirms gaismekļa nodošanas ekspluatācijā pārbaudiet vai drošības un dekoratīvie stikli ir nevainojamā stāvoklī un pārliecinieties
vai uzstādīšana veikta pareizi.
- Pirms montāžas, vai veicot tehnisko apkopi, jāatvieno tīkla vads!
- Ļaujiet tikai elektriķim veikt elektrības pieslēguma remontu.
- I aizsardzības klases gaismekļiem ir aizsargvada (zaļdzeltena dzīsla) pieslēgums, kas atzīmēts ar norādīto simbolu:
Šis aizsargvads obligāti jāpieslēdz.
- Ja gaismeklis ir nokomplektēts ar silikona šļūtenēm, tad tās ir jānovieto virs tīkla pieslēguma vadiem, lai pasargātu no siltuma
iedarbības.
- Lai izvairītos no apdraudējuma, gaismekļa bojātos ārējos elastīgos elektrības vadus var pieprasīt nomainīt ražotājam, dienesta
pārstāvim vai attiecīgajam speciālistam.
- Uzmanību! Apgaismojuma elementa virsma ir karsta! Tāpēc ņemiet vērā gaismekļa montāžas norādījumus vai montāžas
instrukcijas.

Simbolu skaidrojumi
II aizsardzības klase (ar drošības izolāciju) – nedrīkst pieslēgt aizsargvadu (dzeltenzaļu dzīslu)
Mazākais attālums līdz izgaismotām virsmām vai degošiem materiāliem (Mērvienība metrs)
Gaismeklis ir piemērots tiešai uzstādīšanai vai izmantošanai telpās ar normālu montāžas virsmu uzliesmošanas
pakāpi (ar koka griestiem u.t.t.)

Gaismeklis nav piemērots tiešai uzstādīšanai vai izmantošanai telpās ar normālu montāžas virsmu uzliesmošanas
pakāpi (ar koka griestiem u.t.t.)

Brīdinājums par „cool beam” lampu izmantošanu (halogēnās lampas ar atstarotāju)
Tikai zemspiediena tehnoloģijas apgaismes elementiem (ļauj izmantot gaismekli bez aizsargpārklējuma)
Nomainiet ikvienu ieplīsušo gaismas avota aizsargpārklājumu
Nomainiet ikvienu ieplīsušo gaismas avota aizsargpārklājumu
Izstrādājums atbilst spēkā esošajām Eiropas direktīvām

Izstrādājumu nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem

