
Указания за монтаж и експлоатация на светодиодни осветители (LED)
без вградени захранващи устройства,
разчетени за включване в постоянно токово стабилизирано захранване за 12V или
24V DC

-лампи на конвенционален цокъл GU5.3(MR16), G4;гъвкави и твърди LED ленти и модули

Монтажът трябва задължително да се извърши от квалифициран електротехник.

1. Преди да пристъпите към монтаж проверете окомплектовката на продукта и се запознайте
с конкретните му параметри (вх.напрежение, мощност, клас на защита и т.н.), отбелязани
на опаковката и/или върху самия продукт .

2. Необходимо е да да ползвате продукта съгласно предписанията, като се съобразявате с
посочените характеристики и ограничения за напрежение, ток и поляритет.

3. Тези продукти работят на постояннотоково (DC), стабилизирано захранване и не са
съобразени за включване към други захранващи източници. Не рискувайте с неподходящи
захранващи устройства, адаптери или неоразмерени токови схеми и неквалифициран
монтаж, за да избегнете повреди, злополуки и загуба на гаранцията.

4. При монтаж или демонтаж, уверете се, че захранването в мрежата е изключено и продуктът
не е под напрежение. Извършването на каквито и да било действия при включено
напрежение носи потенциална опасност от поражения от електрически ток.

5. Някои от изделията имат метален корпус(радиатор), който служи и за охлаждане на
електронните схеми. Не затваряйте подобни продукти в херметични или лишени от
циркулация на въздух(КОНВЕКЦИЯ) обеми.

6. При работа корпусът (радиаторът)на изделието може да бъде горещ и да причини
изгаряне.Изчакайте да се охлади няколко минути след изключване и тогава пристъпете към
монтаж или демонтаж.

7. Свържете изводите на входящото напрежение (12V или 24V),на продукта означени с „+”(
бял или червен кабел) и  „–” (или черен кабел), към клемите или изводите на захранването,
спазвайки поляритета.За лампите с цокъл G4 и GU5.3(MR16) поляритетът не е от значение.

8. Фиксирайте здраво и изолирайте добре всички връзки за избягване на късо
съединение.Използвайте, където е необходимо  водустойчиви разклонителни кутии или
термо шлаух, силикон или други устойчиви на вода изолационни материали,
непозволяващи проникването на вода и конденз до спойките и свръзките.

9. Никога не гледайте директно в диода от късо разстояние (под 1м) за продължително време.
10. Не режете гъвкавите светодиодни продукти (ленти, маркучи и др.) под напрежение (във

включено състояние). Товa може да доведе до повреда на продуктите и нежелани
инциденти.

При съмнение относно начина на свързване или ползване на продукта, обърнете се към наш
представител.
Фирмата предоставя свободен достъп в публичното пространство (в сайта си и в магазинната
мрежа) за повечето от възможните схемни решения, проспектни материали и паспорти за всички
предлагани продукти, като предоставя и техническо съдействие.

ФЛАГ АПЕКС ООД не носи отговорност за щети, възникнали вследствие на неправилен
монтаж и експлоатация.

Изхвърляйте само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба
електрооборудване.

Настоящият продукт отговаря на изискванията на директиви: 2006/95/ЕС,2004/108/ЕС


