
SAFETY MARKS • GODKJENNINGSMERKER

CLASS II 
Indicates that the product is double insulated, i.e., 
contains two layers of insulation between hazard-
ous voltages and accessible parts.

INDOOR USE 
Indicates that the product is for indoor use only.

IP-CODE 
The degree of protection against dust and water.

READ THE MANUAL 
Indicates that the User Manual must be read prior 
to using the equipment.

NEMKO 
The equipment is certified by NEMKO and that 
NEMKO performs yearly audits on the production.

E-MARK 
Indicates that the product is in accordance with 
the vehicle directive.

UL FOR «RECOGNIZED COMPONENT» 
Indicates that UL have controlled the equipment 
according to relevant US standards, but that the 
equipment is to be considered as a component 
and that the end product also must be controlled 
by UL. “C” shows that Canadian standards have 
been controlled. 

UL 
The equipment is certified by UL according to 
American and Canadian standards and that UL 
performs four yearly audits on the production. 
“C” shows that Canadian standards have been 
controlled.

«WEEE» FOR SEPARATE COLLECTION 
Shows that the product shall not be put into the 
municipal waste, but to be included in a separate 
collection, according to Directive 2002/96/EC on 
waste electrical and electronic equipment (WEEE).

KLASSE II 
Angir at apparatet er dobbeltisolert. Det betyr 
at produktet inneholder to lag isolasjon mellom 
farlige spenninger og berørbare deler.

INNENDØRS BRUK 
Angir at produktet kun er beregnet for innendørs bruk.

IP-GRAD 
Angir beskyttelsesgrad mot støv og vann.

LES BRUKSANVISNINGEN 
Angir at bruksanvisningen må leses før produktet 
tas i bruk.

NEMKO 
Angir at NEMKO har sertifisert produktet og fore-
tar oppfølging av produksjonen ved et besøk årlig.

E-MERKE 
Angir at produktet er i overenstemmelse med 
kjøretøy direktivet.

UL-RECOGNIZED COMPONENT 
Angir at Underwriters Laboratories (UL) har  
kontrollert produktet i h.h.t. relevante stand- 
arder, men at produktet er å betrakte som en 
komponent og at sluttproduktet også må kontrol-
leres av UL. ”C” angir at kanadiske krav også er 
kontrollert.

UL 
Angir at Underwriters Laboratories (UL) har ser-
tifisert produktet etter amerikansk og kanadisk 
standard og foretar oppfølging av produksjonen 
ved 4 besøk årlig. ”C” angir at kanadiske krav også 
er kontrollert.

«WEEE» FOR SÆRSKILT RETURORDNING 
Angir at produktet ikke skal kastes i det kommu-
nale avfallet, men omfattes av en særskilt innsam-
lingsordning for kasserte elektriske og elektroniske 
produkter, EU-direktiv 2002/96/EC. 

With reservations against misprint and changes in pro duct specifications. Current product specifications available at our web site. 
Med forbehold om trykkfeil og produktendringer. Opp daterte datablad er tilgjengelige på våre nettsider.
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