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turVAlliSuuSohjeet 

 Saat itse vaihtaa esim. liitosjohdot, lampunpitimet ja pistotulpat 
siirreltävissä käyttölaitteissa, sekä kiinteästi asennetut pistorasiat ja 
kytkimet, mikäli varmasti omaat taidot siihen. Virheellinen kytkentä 
saattaa aiheuttaa hengenvaaran ja tulipaloriskin.

 Vain valtuutettu sähköasentaja saa suorittaa uudisasennuksia 
tai lisäyksiä olemassa olevaan järjestelmään. (asentaa kiinteitä 
sähkötarvikkeita seiniin ja kattoihin).

 OLE VAROVAINEN! kytke sähkö pois, irrota keskuksen sulake 
tai aseta automaattisulake "oFF"-asentoon ennen kuin aloitat 
asennustoimenpiteitä.

 Valmistaja ei vastaa vahingoista tai vioista jotka aiheutuvat 
valaisimen väärästä käsittelystä.

 Vaihda viallinen valonlähde ainoastaa samanmuotoiseen, 
samantehoiseen ja samanjänniteiseen.  

 Varmista että kosteutta ei pääse virtaa johtaviin osiin.

 Pistotulppiin ja liitos-osiin ei saa kohdistua veto- tai vääntövoimia.

ASennuS
Varmista huolella että johtimet eivät vaurioidu asennuksen aikana.

Suojausluokka I   tämä valaisin täytyy suojajohtimellaan (kelta-
vihreä johto) kytkeä maadoitusliittimeen.

Suojausluokka II  tämä valaisin on erityisesti eristetty ja tätä ei saa 
kytkeä maadoitusliittimeen.

merkinnät kytkentäliittimissä: l - vahe, n - nolla,  - suojajohdin.

mainittua verkkojännitettä (230-240V/50hz) ei saa ylittää.

huomioitAVAA
1. Valmiiksi asennettua kaapelia ai saa katkaista tai muulla tavoin 

muunnella.

2. Valaisinta ei saa peittää.

3. nimikilpeä jossa max. watti-tiedot ei saa irrottaa.

tällä symboolilla ilmoitetaan että tuote on toimitettava 
erilliskeräykseen.

lisäksi pätee:

 tämä tuote on tarkoitettu toimitettavaksi erilliskeräykseen 
keräyspisteeseen. tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteisiin.  

 lisätietoja paikallisilta jätteiden käsittelystä vastaavilta 
viranomaisilta. 

osallistut merkityksellisesti luonnonsuojeluun toimittamalla tämän 
tuotteen jälleenkäsiteltäväksi.

erilliSkeräyS-SymBooli

SAFety inStructionS
 You may replace electrical accessories such as cables, lamp 

holders and plugs of movable appliances, and also wall sockets 
and switches in fixed installations, if you know how to. incorrect 
installation may result in fire and/or serious personal injury. 

 Only a qualified electrician is allowed to carry out a new 
installation or extend an existing installation (i.e. to mount fixed 
electrical equipment in walls or ceilings). 

 CAUTION! turn off the power, remove the fuse from the 
distribution box or set the mcB to the “oFF” position, before 
starting any installation work.

 the manufacturer is not liable for damage or malfunction caused 
by improper handling of the luminaire.

 only replace defective lamp with lamp of the same design, wattage 
and voltage.

 make sure that moisture does not come in contact with any live 
parts.

 Plugs and terminals must be free from tension and torsion forces.

inStAllAtion
make sure that electrical wires are not damaged during installation.

Electrical safety classification: Class I   this luminaire has to be 
connected to earth with the green/yellow wire. 

Electrical safety classification: Class II  this luminaire is double 
insulated and must not be connected to earth terminal. 

Designation of terminals: l - live, n - neutral,  - earth. 

the specified voltage (230-240V/50hz) must not be exceeded.

note
1. the cable must not be shortened or altered in any other way.

2. the luminaire must not be covered.

3. the rating label must not be removed.

this symbol indicates that this product is to be collected 
separately. 

the following apply:

 this product is designated for separate collection at an appropriate 
collection point. Do not dispose of as household waste.

 For more information, contact the local authorities in charge of 
waste management.

By providing these materials for recycling, you contribute substantially 
to protect the environment.

SymBol For SePArAte collection 

www.malmbergs.com
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SäkerhetSinStruktioner
 Du får själv byta ut elmateriel såsom sladdar, lamphållare och 

stickproppar i flyttbara bruksföremål, samt vägguttag och 
strömbrytare i fast installation, om du säkert vet hur du skall göra. 
Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk. 

 Endast behörig installatör får utföra nyinstallation eller utökning av 
befintlig installation (montera fast elmateriel i eller på väggar och 
tak). 

 VAR FÖRSIKTIG! Stäng av strömmen, ta ut säkringen på 
elcentralen eller ställ automatsäkringen till läge “AV”, innan 
installations-arbetet påbörjas.

 tillverkaren ansvarar ej för skador eller fel som orsakas genom 
felaktig hantering av armaturen.

 Byt endast ut defekt ljuskälla mot ljuskälla med samma design, watt 
och spänning.

 Se till så att fukt inte kommer i kontakt med strömförande delar.

 Stickproppar och anslutningselement måste vara fria från drag- och 
vridkrafter.

inStAllAtion
Se noga till att elledningar inte skadas under installationen.

Skyddsklass I   Denna belysningsarmatur måste med sin skydds-
ledare (grön/gul ledare) anslutas till jordklämman. 

Skyddsklass II  Denna belysningsarmatur är särskilt isolerad och 
skall inte anslutas till en jordklämma. 

Beteckning av anslutningsklämmor: l - fas, n - neutralledare, 
 - skyddsledare. 

Den angivna nätspänningen (230-240V/50hz) får inte överskridas.

oBSerVerA
1. Fabriksmonterad kabel får ej kapas eller på annat sätt ändras.

2. Armaturen får ej övertäckas.

3. etikett med max antal watt får ej avlägsnas.

DKNOSE

Den här symbolen anger att produkten måste hanteras 
separat. 

Följande gäller:

 Den här produkten är avsedd för separat upphämtning vid ett 
lämpligt uppsamlingsställe. Produkten får ej kastas i hushållsavfall.

 För mer information, kontakta de lokala myndigheter som ansvarar 
för avfallshantering.

Genom att lämna dessa material för återvinning bidrar du väsentligt 
till att skydda miljön.

SymBol För SePArAt uPPhämtninG

SikkerhetSinStrukSjon
 Du kan selv skifte ut el-materiell som ledninger, lampeholdere og 

støpsler (max 25A og 2-polet) på flyttbare elektriske gjenstander 
og erstatte rammer/dekklokk på stikkontakter og strømbryter i fast 
installasjon dersom du med sikkerhet vet hvordan du skal gjøre 
dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko. 

 Kun autorisert installatør kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse av 
eksisterende installasjon (montere fast el-materiell i eller på vegger 
og tak).

 FORSIKTIG! Slå av strømmen, koble fra sikringen eller sett 
strømbryteren på oFF før installasjonsarbeidet.

 Produsenten er ikke ansvarlig for skader eller feil som skyldes feil 
håndtering av lampen.

 kun erstatt defekte lyskilder med lyskilder av samme design, watt 
og spenning.

 kontroller at fuktighet ikke kommer i kontakt med 
spenningsførende deler.

 Plugger og tilkoblingselementer må ikke være skru og vri krefter.

inStAllASjon
kontroller at elektriske ledninger ikke er skadet under installering.

Beskyttelsesklasse I   Belysningen må være med jordledning 
(grønn-gul leder) kobles til jord terminal.

Beskyttelsesklasse II  Denne belysningen er spesielt isolert og ikke 
koblet til jord terminal.

Betegnelsen på terminaler: l - fase, n - nøytrale,  - jordledning. 

Den angitte spenning (230-240V/50hz) må ikke overskrides.

oBS
1. Fabrikksmontert kabel må ikke kappes eller på annen måte endres.

2. Armaturen må ikke tildekkes

3. etikett med max watt kan ikke fjernes.

Dette symbolet indikerer at produktet må leveres på spesial 
avfall.

Følgende gjelder:

 Dette produktet er beregnet for spesialavfall og må ikke kastes i 
husholdningsavfall.

 For mer informasjon, kontakt de lokale myndigheter med ansvar for 
avfallshåndtering.

Ved å levere disse materialene for gjenvinning, bidrar du til å beskytte 
miljøet.

SymBol For SPeSiAl AVFAll

SikkerheDSinStruktioner
 Du må selv udskifte elmateriel såsom ledninger, fatninger og 

stikpropper i, ikke faste brugsgenstande, samt stikkontakter og 
afbrydere i fast installation, hvis disse ikke er monteret med jord og 
er omfattet af et fejlstrømsrelæ. Fejlmontering kan indebære livsfare 
og brandrisiko. Du skal derfor altid vide, hvordan du monterer 
elmateriel korrekt.

 Kun autoriserede installatører må udføre nyinstallation eller 
udvidelser af eksisterende installationer (allerede monteret, fast 
elmateriel i eller på vægge eller loft). 

 VÆR FORSIGTIG! Sluk strømmen, tag sikringen ud af 
gruppeafbryderen eller slå automatsikringen til “oFF”, inden 
installationsarbejdet påbegyndes.

 leverandøren har ikke ansvar for skader eller fejl som opstår ved 
forkert montering af armaturet.

 udskift kun defekte lyskilder med lyskilder af samme design, watt 
og spænding.

 Sørg for at fugt eller vand ikke kommer i kontakt med 
strømførende dele.

 Stikpropper og tilslutningsudstyr må ikke udsættes for vrid og træk.

inStAllAtion
Vær opmærksom på at ledninger ikke skades under installationen.
Beskyttelsesklasse I   Dette belysningsarmatur skal tilsluttes en 
aktiv jordledning. 
Beskyttelsesklasse II  Dette belysningsarmatur er særligt isoleret 
og skal ikke tilsluttes jordledning. 
markering af tilslutningsklemmer: l - fase, n - neutralleder,  

 - beskyttelsesleder. 
Den angivne netspænding (230-240V/50hz) må ikke overskrides.

oBS
1. Fabriksmonteret kabel må ikke afkortes eller på andre måder ændres.
2. Armaturet må ikke overdækkes.
3. etiketter med max antal watt må ikke fjernes.

Dette symbol angiver at produktet skal håndteres separat.

Følgende gælder:

 Dette produkt er beregnet til special affaldshåndtering. Produktet 
må ikke henkastes i husholdningsaffald.

 For mere information, kontakt de lokale myndigheder som har 
ansvaret for affaldshåndtering.

Ved at sørge for genanvendelse af dette produkt, bidrager du væsent-
ligt til beskyttelse af miljøet. 

SymBol For AFFAlDShånDterinG
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