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Clamp Meters

เอกสารเพือ่ ความปลอดภัย
ไปที่ www.fluke.com เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และดูข้อมูลเพิ่มเติม
คําเตือน จะระบุถึงสภาพและขันตอนที
้
่เป็ นอันตรายต่อผู้ใช้

 คําเตือน
เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรื อการบาดเจ็บ:
•
ใช้ ผลิตภัณฑ์ ตามวัตถุประสงค์ ท่ กี าํ หนด
ไม่ เช่ นนัน้ ระดับการป้องกันสําหรั บผลิตภัณฑ์ อาจมีประสิทธิภาพลดลงไ
ด้
•
ใช้ โพรบอัตรา Measurement Category (CAT)
แรงดันไฟฟ้า และแอมแปร์ , สายวัดทดสอบ
และอะแดปเตอร์ ท่ ถี ูกต้ องเท่ านัน้
•
ห้ ามสัมผัสโดนแรงดันไฟฟ้าที่ >30 V ac rms, 42 V ac
peak หรื อ 60 V dc
•
กรุ ณาอ่ านคําแนะนําโดยละเอียด
•
จับผลิตภัณฑ์ ด้านหลังตัวป้องกันการสัมผัส
•
ห้ ามวัดเกินอัตรา Measurement Category (CAT)
ตํ่าสุดของส่ วนประกอบนัน้ ๆ ทัง้ ผลิตภัณฑ์ โพรบ หรื ออุปกรณ์ เสริ ม
•
ห้ ามวัดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สายวัดทดสอบอยู่ในแจ๊ คอินพุต
•
ห้ ามใช้ ผลิตภัณฑ์ ในพืน้ ที่ท่ มี ีก๊าซ
ไอระเหยที่อาจมีการจุดระเบิดหรื อที่ชืน้ และเปี ยก
•
จํากัดการทํางานไว้ ท่ อี ัตรา Measurement Category
แรงดันไฟฟ้า หรื อแอมแปร์ ท่ รี ะบุเท่ านัน้
•
อย่ าปฏิบัตงิ านตามลําพัง
•
ห้ ามใช้ แรงดันไฟฟ้าเกินอัตราระหว่ างหลายขัว้ หรื อระหว่ างแต่ ละขัว้ และ
ระบบกราวด์
•
ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ ด้านความปลอดภัยในพืน้ ที่หรื อของรั ฐบาลกลาง
สวมอุปกรณ์ ป้องกัน (ถุงมือยาง
หน้ ากากหรื อเสือ้ กันไฟที่ผ่านการรั บรอง)
เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
และไฟจากอาร์ กในบริเวณที่มีตัวนําไฟฟ้าเปิ ดเปลือยอยู่
•
เปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อสัญญาณเตือนแบตเตอรี่อ่อนปรากฏขึน้
เพื่อป้องกันการวัดที่ไม่ ถูกต้ อง
•
ปิ ดและล็อคฝาแบตเตอรี่ ก่อนใช้ งานผลิตภัณฑ์
•
วัดแรงดันไฟฟ้าที่ทราบอยู่แล้ วก่ อน
เพื่อให้ แน่ ใจว่ าผลิตภัณฑ์ ทาํ งานได้ อย่ างถูกต้ อง
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ถอดโพรบ สายวัดทดสอบ
และอุปกรณ์ เสริมทัง้ หมดที่ไม่ จาํ เป็ นกับการวัดออก
ใช้ โพรบ สายวัดทดสอบ และอุปกรณ์ เสริมที่มี Measurement
Category และอัตราแรงดันไฟฟ้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ เท่ านัน้
นิว้ มือต้ องจับอยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ ป้องกันนิว้ มือที่อยู่บนหัวทดสอบ
เชื่อมต่ อสายวัดทดสอบร่ วม ก่ อนสายวัดทดสอบที่ใช้ งาน
และถอดสายวัดทดสอบที่ใช้ งาน ก่ อนสายวัดทดสอบร่ วม
ถอดโพรบ สายวัดทดสอบ
และอุปกรณ์ เสริมทัง้ หมดก่ อนเปิ ดฝาแบตเตอรี่
โปรดอย่ าใช้ ผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์ เสียหาย
ปิ ดใช้ งานผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์ เสียหาย
ห้ ามใช้ ผลิตภัณฑ์ หากทํางานไม่ ถูกต้ อง
ห้ ามใช้ สายวัดทดสอบ หากมีความเสียหาย
ตรวจดูสายวัดทดสอบว่ าเสียหายหรื อมีการถลอกจนเห็นส่ วนที่เป็ นโลหะ
เปิ ดออกมาหรื อไม่ ตรวจสอบความต่ อเนื่องของสายวัดทดสอบ
ก่ อนใช้ งานแต่ ละครั ง้ ให้ ทาํ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ตรวจหารอยแตกหรื อชิน้ ส่ วนที่หายไปของตัวแคลมป์
ตรวจหาส่ วนประกอบที่หลวมหรื อไม่ แข็งแรง ตรวจสอบฉนวนรอบๆ
ปากคีบอย่ างระมัดระวัง
ตรวจสอบเคสก่ อนใช้ ผลิตภัณฑ์
ตรวจหารอยร้ าวหรื อพลาสติกที่ขาดหายไป ตรวจดูฉนวนหุ้มรอบๆ
ขัว้ อย่ างถี่ถ้วน
อ่ านข้ อมูลเพื่อความปลอดภัยก่ อนที่จะใช้ ผลิตภัณฑ์
ถอดแบตเตอรี่ ออกเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ ร่ ั วไหล
และทําให้ ผลิตภัณฑ์ เสียหายหากไม่ ได้ ใช้ งานเป็ นเวลานาน
ถอดแบตเตอรี่ ออกเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ ร่ ั วไหล
และทําให้ ผลิตภัณฑ์ เสียหายหากเก็บรั กษาที่อุณหภูมิท่ สี ูงกว่ าอุณหภูมิใ
นการทํางาน
ห้ ามใช้ การวัดกระแสเป็ นตัวบ่ งชีว้ ่ าสามารถสัมผัสวงจรได้ โดยไม่ มีอันตร
าย ต้ องวัดแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้ ทราบว่ าวงจรจะเป็ นอันตรายหรื อไม่

สัญลักษณ์
สัญลักษณ์

ความหมาย





AC (ไฟฟ้ากระแสสลับ)







กระแสไฟฟ้า AC และ DC



จุดต่อสายดิน
DC (ไฟฟ้ากระแสตรง)
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสหภาพยุโรป
คําเตือน เสี่ยงต่ออันตราย
หุ้มฉนวน 2 ชัน้
คําเตือน แรงดันไฟฟ้าที่เป็ นอันตราย เสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต
รับรองโดย CSA Group
เป็ นไปตามมาตรฐานด้ านความปลอดภัยของอเมริ กาเหนือ

สัญลักษณ์

ความหมาย



เป็ นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องของ Australian EMC



รับรองโดย TÜV SÜD Product Service




แบตเตอรี่
อนุญาตให้ ใช้ โดยรอบและถอดจากตัวนําที่มีไฟฟ้าแบบไม่มีฉนวน

CAT III

MEASUREMENT CATEGORY III
สามารถทดสอบและวัดวงจรที่เชื่อมต่อกับส่วนจ่ายไฟของการติดตัง้ MAINS
แรงดันตํ่าของอาคาร

CAT IV

MEASUREMENT CATEGORY IV
สามารถทดสอบและวัดวงจรที่เชื่อมต่อกับแหล่งไฟของการติดตัง้ MAINS
แรงดันตํ่าของอาคาร



เป็ นไปตามมาตรฐาน South Korean EMC ที่เกี่ยวข้ อง



ผลิตภัณฑ์นี ้เป็ นไปตามข้ อกําหนด WEEE Directive
(2002/96/EC)
ฉลากเพิ่มเติมที่แจ้ งว่าห้ ามทิ ้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ในที่ทิ ้งขยะภายในบ้ าน
หมวดหมูผ่ ลิตภัณฑ์: ตามการอ้ างอิงของชนิดอุปกรณ์ใน WEEE
Directive Annex I ผลิตภัณฑ์นี ้ถูกจัดไว้ ในหมวดหมู่ 9 ผลิตภัณฑ์
"อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" ห้ ามทิ ้งผลิตภัณฑ์นี ้รวมกับขยะอื่นๆ
ที่ไม่ได้ รับการแยก

การรั บประกันภายใต้ เงื่อนไขและข้ อจํากัดสําหรั บความรั บผิดชอบ
ผลิตภัณฑ์ของ Fluke นี ้ จะปราศจากข้ อบกพร่องทังในด้
้ านวัสดุที่ใช้ และในด้ านขันตอนการผลิ
้
ต เป็ นเวลา
2 ปี นับจากวันที่ซื ้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันนี ้ไม่รวมถึงฟิ วส์ แบตเตอรี่ แบบใช้ แล้ วทิ ้ง
หรื อความเสียหายจากอุบตั เิ หตุ การละเลย การใช้ งานที่ไม่ถกู ต้ อง การแก้ ไขดัดแปลง การปนเปื อ้ น
หรื อการใช้ งานและการเก็บรักษาในสภาวะที่ไม่ปกติ การขายต่อจะไม่ได้ รับการขยายการรับประกันใดๆจาก
Fluke การขอรับการบริ การในระหว่างเวลารับประกัน ให้ ติดต่อศูนย์บริ การที่ใกล้ ที่สดุ ที่ได้ รับการรับรองจาก
Fluke เพื่อรับข้ อมูลการรับรอง
ต่อจากนันจึ
้ งส่งตัวผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริ การนันพร้
้ อมรายละเอียดของปั ญหา
ตัวแทนจําหน่ายไม่มีอํานาจในการขยายระยะเวลาการประกันในนามของ Fluke
การให้ บริ การในช่วงที่ยงั อยูใ่ นระยะรับประกัน คุณสามารถติดต่อศูนย์บริ การที่ได้ รับการแต่งตังของ
้
Fluke
เพื่อส่งข้ อมูลและผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริ การพร้ อมกับอธิบายปั ญหา
การรับประกันนี ้สําหรับการแก้ ไขของท่านเท่านัน้ ไม่มีการรับประกันอื่นใด
เช่นความเหมาะสมกับการใช้ งานเฉพาะทาง ที่ได้ ระบุไว้ โดยตรง หรื อโดยปริ ยาย FLUKE
ไม่มีสว่ นรับผิดชอบในความเสียหาย หรื อสูญเสียในกรณีพิเศษ โดยทางอ้ อม โดยอุบตั เิ หตุ
หรื อเป็ นผลต่อเนื่องมาจากสาเหตุหรื อข้ อสมมติใดๆ เนื่องจากในบางรัฐ หรื อในบางประเทศ
ไม่อนุญาตให้ ยกเว้ น หรื อจํากัดการรับประกันโดยนัย หรื อของความเสียหายโดยอุบตั ิเหตุ
หรื อความเสียหายต่อเนื่อง ดังนันการจํ
้
ากัดความรับผิดชอบที่กล่าวนี ้ อาจจะไม่มีผลกับท่าน
ไม่มีการรับประกันอื่นใด เช่นความเหมาะสมในการใช้ งานภายใต้ วตั ถุประสงค์ใดๆ ทังทางตรงและโดยนั
้
ย
FLUKE ไม่รับผิดชอบต่อกรณีพิเศษใดๆ ไม่ว่าทางอ้ อม หรื อกับเหตุบงั เอิญ
หรื อความเสียหายอันเป็ นผลต่อเนื่อง หรื อการสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ ้นหรื อเกิดขึ ้น เนื่องด้ วยในบางรัฐ
หรื อบางประเทศไม่อนุญาตให้ ตดั หรื อจํากัดการรับประกันทางอ้ อม
หรื อการรับประกันต่อเหตุบงั เอิญหรื อความเสียหายที่เป็ นผลต่อเนื่อง
ข้ อจกํากัดความรับผิดชอบนี ้อาจไม่มีผลกับคุณ
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P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.
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