279 FC
True-rms Thermal Multimeter
Güvenlik Bilgileri
3 Yıl Sınırlı Garanti.
Tam garanti için Kullanım Kılavuzuna bakın.

Ürününüzün kaydını yapmak, Kullanım Kılavuzunu okumak ve daha
fazla bilgi edinmek için www.fluke.com adresine gidin.
Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri tanımlar.

XW Uyarılar
Olası elektrik çarpması, yangın veya fiziksel yaralanmaları
önlemek için:
• Tüm talimatları dikkatlice okuyun.
• Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini
okuyun.
• Ürün'ü, yalnızca belirtilen şekilde kullanın; aksi takdirde
Ürün tarafından sağlanan koruma geçersiz kalabilir.
• Yerel ve ulusal güvenlik kurallarına uyun. Tehlikeli
elektrik yüklü iletkenlerin açıkta olduğu yerlerde; elektrik
çarpmaları ve kıvılcımlardan kaynaklanabilecek
yaralanmaları önlemek için kişisel koruyucu ekipman
(onaylı lastik eldiven, yüz koruması ve aleve dayanıklı
giysiler) kullanın.
• Ürünü kullanmadan önce kasayı inceleyin. Çatlak veya
eksik plastik olup olmadığına bakın. Terminallerin
etrafındaki yalıtımı dikkatle inceleyin.
• Hasarlı yalıtım veya açıkta kalan metal varsa ya da
aşınma göstergesi görünür durumdaysa Esnek Akım
Probunu kullanmayın.
• Hasarlı olmaları durumunda test uçlarını kullanmayın.
Test uçlarını, hasarlı izolasyon, açıkta kalan metal
kısımlar açısından veya aşınma belirtileri gösterip
göstermediğini görmek için inceleyin. Test uçlarında
kesinti olup olmadığını kontrol edin.
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• Ürünü çalıştırmadan önce, pil yuvası kapağının
kapatılması ve kilitlenmesi gerekir.
• >30 V ac rms, 42 V ac tepe ya da 60 V dc gerilimlerine
temas etmeyin.
• Tüm ölçümlerde; Ürün onaylı ölçüm kategorisi (CAT),
gerilim ve amper kademeli aksesuarlar (problar, test
uçları ve adaptörler) kullanın.
• Bir Ürün, prob veya aksesuarın en düşük değere sahip
parçasının Ölçüm Kategorisi (CAT) değerini aşmayın.
• Ürünün doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak için
öncelikle bilinen bir gerilimi ölçün.
• Çalışmayı belirtilen ölçüm kategorisi, gerilim veya amper
değerleri ile sınırlayın.
• Ürünü nominal frekansının üzerinde kullanmayın.
• Test probuna koruyucu kapak takılı olmadan CAT III veya
CAT IV ortamlarında kullanmayın. Koruyucu kapak,
açıkta kalan prob metalini 4 mm'nin altına indirir. Bu da
kısa devre nedeniyle ark patlaması olasılığını azaltır.
• Terminaller arası ya da her terminal ve topraklama arası
nominal gerilimden daha fazlasını uygulamayın.
• Esnek Akım Probunu kullanmadan veya çıkarmadan
önce devrenin elektriğini boşaltın veya yerel
gerekliliklere uygun kişisel korunma ekipmanı kullanın.
• Direnç, devamlılık, kapasitans veya bir diyot bağlantısını
ölçmek için güç bağlantısını kesin ve tüm yüksek
gerilimli kapasitörleri boşaltın.
• Bilinmeyen potansiyelleri ölçmek için HOLD (Bekletme)
fonksiyonunu kullanmayın. HOLD (Bekletme) fonksiyonu
açıkken farklı bir potansiyel ölçüldüğünde ekran
değişmez.
• Tehlikeli gerilimlerin mevcudiyetini doğrulamak için
Düşük Geçirimli Filtre ölçümü kullanmayın. Belirtilenin
üzerinde gerilimler mevcut olabilir. Filtre işlevini
seçmeden önce olası tehlikeli gerilimlerin mevcut olup
olmadığını tespit etmek için filtresiz bir gerilim ölçümü
yapın.
• 1000 V veya 2500 A'dan fazla akım taşıyan devrelerin ac
akım ölçümlerini Esnek Akım Test Probu ile yapmayın.
• Esnek Akım Probunu TEHLİKELİ ELEKTRİK YÜKLÜ
iletkenlerin civarında kullanmayın veya bu iletkenlerden
uzaklaştırın.
• Dahili kontrast yalıtım rengi gösteriliyorsa Esnek Akım
Probunu kullanmayın.
• Esnek Akım Probunun montajını yaparken ve sökerken
özen gösterin. Test edilen tesisatın enerjisini kesin veya
uygun koruyucu kıyafetleri giyin.
• IR Camera (Termal Görüntüleme Cihazı) modu için
gerçek sıcaklıklarla ilgili emisivite bilgilerine bakın.
Yansıtıcı nesneler gerçek sıcaklık ölçümlerinden daha
düşük sonuçlar verir. Bu nesneler yanık tehlikesine
neden olur.
• Ürünü temizlemeden önce giriş sinyallerini çıkarın.
• Yalnızca belirtilen yedek parçaları kullanın.
• Ürünü onaylı bir teknisyene tamir ettirin.
• Şarj edilebilir pil, şarj esnasında ısınırsa (>50°C) şarj
cihazının bağlantısını kesin, Ürünü ya da pili serin ve
alev almayan bir yere yerleştirin.
• Şarj edilebilir pili 5 yıllık orta düzey kullanımdan veya 2
yıllık yoğun kullanımdan sonra değiştirin. Orta düzey
kullanım, hafta iki kez şarj etmek olarak tanımlanır.
Yoğun kullanım, kapanana kadar pili boşaltmak ve
günlük olarak şarj etmek olarak tanımlanır.

• Piller, yanıklara ve patlamalara neden olabilecek tehlikeli
kimyasallar içerir. Kimyasallara maruz kalınması
durumunda maruz kalan yeri suyla yıkayın ve tıbbi
yardım alın.
• Pil uçlarına kısa devre yaptırmayın.
• Pil hücrelerini veya pil paketlerini sökmeyin veya
ezmeyin.
• Pil hücrelerini veya pil paketlerini ısıya veya ateşe
yaklaştırmayın. Güneş ışığında bırakmayın.
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UYARI. TEHLİKELİ GERİLİM. Elektrik çarpması riski.
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Ölçüm Kategorisi II, düşük voltajlı ŞEBEKE
tesisatlarının kullanım noktalarına (elektrik prizleri ve
benzeri noktalar) doğrudan bağlı bulunan test ve ölçüm
devreleri için geçerlidir.



Ölçüm Kategorisi III, binanın düşük voltajlı ŞEBEKE
tesisatının dağıtım kısmına bağlı test ve ölçüm
devreleri için geçerlidir.



Ölçüm Kategorisi IV, binanın düşük voltajlı ŞEBEKE
tesisatının kaynağına bağlı test ve ölçüm devreleri için
geçerlidir.
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Avrupa Birliği direktiflerine uygundur.
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Kuzey Amerika güvenlik standartlarına uygunluğu CSA
Group tarafından onaylanmıştır.
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İlgili Güney Kore EMC standartlarına uygundur.
İlgili Avustralya EMC standartlarına uygundur.
Bu ürün Lityum-iyon pil içerir. Katı atıklarla
karıştırmayın. Bitmiş piller yetkin bir geri dönüşüm
uzmanı veya tehlikeli madde uzmanı tarafından
atılmalıdır. Geri dönüşüm bilgileri için yetkili Fluke
Servis Merkezi ile irtibata geçin.
Bu ürün, WEEE Yönergesi işaret gerekliliklerine
uygundur. Ekli etiket, bu elektrikli/elektronik ürünü evsel
atıklarla birlikte bertaraf etmemeniz gerektiğine işaret
eder. Ürün Kategorisi: WEEE Yönergesi Ek I'deki
ekipman türlerine göre, bu ürün Kategori 9 "İzleme ve
Kontrol Araçları" ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Bu
ürünü sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın.

Güvenlik Teknik Özellikleri
Herhangi bir Terminal ve Topraklama arasındaki
Maksimum Gerilim ........... 1000 V
Sıcaklık
Çalışma .......................... -10°C ila +50°C
Depolama
(pil olmadan)................... -20°C ila +60°C
Pil (BP500)......................... Lityum-iyon 7,4 V, 3000 mAh, müşteri
tarafından değiştirilebilir
Boşaltma ........................ -10°C ila +50°C
Şarj ................................. 0°C ila +40°C
Saklama ......................... -20°C ila 35°C
Bağıl Nem.......................... %0 ila %90 (0°C ila 35°C)
%0 ila %75 (35°C ila 40°C)
%0 ila %45 (40°C ila 50°C)
Yükseklik
Çalışma .......................... 2000 m
Depolama ....................... 12.000 m
Güvenlik
Genel.............................. IEC 61010-1: Kirlilik Derecesi 2
Ölçüm ............................. IEC61010-2-032: CAT IV 600 V /
CAT III 1000V
IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V /
CAT III 1000V
Lityum-iyon Pil ................ IEC 62133
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
Uluslararası .................... IEC 61326-1: Taşınabilir
Elektromanyetik Ortam
CISPR 11: Grup 1, Sınıf A,
IEC 61326-2-2
Grup 1: Ekipman, dahili çalışması için gereken, kasten
oluşturulan ve/veya kullanılan iletken bağlanmış telsiz frekans
enerjisi içerir.
Sınıf A: Ekipman evler ve ev olarak kullanılan binalara besleme
yapan düşük gerilimli güç kaynağı ağlarına doğrudan bağlı olan
yerler haricinde bütün yerlerde kullanım için uygundur. Işınla
gönderilenlerin ve iletilen problemler sebebiyle diğer ortamlarda
elektromanyetik uyumluluğu sağlamak konusunda olası
sorunlarla karşılaşılabilir.
Ekipman bir test nesnesine bağlandığında CISPR 11
seviyelerini aşan emisyonlar meydana gelebilir.
Kore (KCC)..................... A Sınıfı Ekipman (Endüstriyel Yayın ve
İletişim Ekipmanı)
Sınıf A: Ekipman endüstriyel elektromanyetik dalga yayan
ekipman gerekliliklerini karşılar ve satıcı veya kullanıcı bunu
dikkate almalıdır. Bu cihazın çalışma ortamlarında kullanılması
amaçlanmıştır; cihaz ev kullanımına uygun değildir.
Kablosuz Radyo
Frekans Aralığı ............... 2405 MHz ila 2480 MHz
Çıkış Gücü...................... <10 mW

