
Instruções de segurança PT

Modificações: Não modifique as luzes ou cabos de alimentação. Cabo de 
alimentação: O cabo flexível externo não deve ser substituído. Em caso de 
danos no cabo, a luz deve ser reparada por profissionais ou eliminada. Uso: Não 
comece a usar a luz ou o seu cabo de alimentação se apresentarem sinais de 
danos. Certifique-se de que a luz e a sua fonte não estão quentes; se estiverem, 
deixe-os arrefecer. Use apenas as fontes listadas na luz. A potência máxima de 
entrada não deve ser excedida e o tipo de fonte necessário deve ser usado. 
Instruções de manutenção:Instruções de manutenção: Desligue as luzes antes de limpar. A área do cabo 
de alimentação ou as partes energizadas devem ser protegidas contra a 
humidade! O uso de um agente de limpeza inadequado pode resultar em 
manchas ou danos à superfície.

Classe de proteção 1: Luzes a serem conectadas à rede elétrica por
meio de um condutor amarelo e verde a um terminal com terra.

Classe de proteção 2: Para usar estas luzes com segurança, não
é necessário conectá-las ao condutor com terra amarelo e verde.

Classe de proteção 3: Luzes para serem usadas apenas em baixa
tensão e podem ser conectadas apenas a um circuito elétrico SELV.

Distância mínima: Este símbolo indica a distância mínima até a uma
superfície iluminada comumente inflamável.

Luzes de teto suspensas: Este símbolo indica que a luz não deve
ser coberta por nenhum material que possa impedir a dissipação
do calor gerado.
Classificação IP: IPx1 - produto protegido contra gotejamento de água.
IPx3 - o produto pode ser exposto a gotas de chuva (ou seja, um jato
de água a cair num ângulo de 60° no máximo). IPx4 - produto protegido
de salpicos de água em qualquer direção (360°) durante no mínimo
5 minutos. IPx5 - produto protegido de spray de água. IPx7 - o produto
pode ser instalado no solo. IPx8 - produto protegido da imersão total
em água até à profundidade especificada pelo fabricante. IP5x - produtoem água até à profundidade especificada pelo fabricante. IP5x - produto
protegido contra poeira. IP6x - proteção completa contra poeira.

Apenas técnicos elétricos certificados podem instalar ou reparar os produtos. 
Atenção! Durante a instalação ou qualquer intervenção nas luzes 
(substituição da fonte de luz, limpeza, etc.) ou em caso de mau 
funcionamento, certifique-se sempre que o cabo de alimentação está 
desconectado da tomada (no caso de conexão direta, desligue o disjuntor).
Observe os símbolos e instruções de segurança fornecidos a seguir para evitar 
qualquer instalação ou uso inadequado.


