6200-2/6500-2
Appliance Tester
Veiligheidsinformatie
Ga naar www.fluke.com om uw product te registeren en meer
informatie te raadplegen.
Een Waarschuwing geeft omstandigheden en procedures aan die
gevaar opleveren voor de gebruiker.
 Waarschuwing
Ga als volgt te werk om mogelijke elektrische schokken,
brand of lichamelijk letsel te voorkomen:
•

Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het
product gebruikt.

•

Gebruik het product uitsluitend volgens de
voorschriften, want anders is de beveiliging van het
product mogelijk niet langer voldoende.

•

Gebruik het product niet als het niet correct werkt.

•

Gebruik het product niet en schakel het uit als het
beschadigd is.

•

Gebruik geen beschadigde meetsnoeren.
Controleer de meetsnoeren op beschadigde isolatie
en blootliggend metaal en of de slijtage-indicator
wordt weergegeven. Controleer de doorgang van
de meetsnoeren.

•

Gebruik dit product uitsluitend binnen.

•

Gebruik het product niet bij explosiegevaarlijke
gassen of dampen of in vochtige of natte
omgevingen.

•

Gebruik uitsluitend een netspanningsnoer en stekker die zijn goedgekeurd voor de spanning en
stekkerconfiguratie in uw land en het product.

•

Vervang het netsnoer wanneer de isolatie is
beschadigd of als de isolatie tekenen van slijtage
vertoont.

•

Lees alle instructies zorgvuldig.

•

Leg nooit meer dan de nominale spanning aan
tussen de aansluitingen en aarde.
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•

Beperk het gebruik tot de specificaties van de
meetcategorie, spanning of stroomsterkte.

•

Meet eerst een bekende spanning om te
controleren of het product juist werkt.

•

Gebruik uitsluitend stroomtangen, meetsnoeren en
adapters die zijn meegeleverd met het product.

•

Gebruik geen stroommeting als indicatie dat een
stroomkring aanraakveilig is. Er moet een
spanningsmeting worden uitgevoerd om te weten
of een stroomkring gevaarlijk is.

•

Houd uw vingers achter de vingerbescherming op de
probes.

•

Gebruik het product niet om metingen in
elektrische installaties uit te voeren.

•

Raak het te testen apparaat niet aan gedurende een
test. Sommige tests worden uitgevoerd met hoge
spanningen en sterke stromen.

•

Open de behuizing van de tester nooit, omdat er
gevaarlijke spanningen aanwezig kunnen zijn. Het
product bevat geen onderdelen die door de
gebruiker kunnen worden vervangen.

•

Het product is ingesteld voor een nominale
netspanning van 240 V AC, 50 Hz. Het mag nooit op
een hogere netspanning worden aangesloten.

•

Het product mag alleen worden aangesloten op een
correct bedrade netcontactdoos die is beveiligd voor
een maximale nominale stroomsterkte van 10 A (AU),
13 A (VK) of 16 A (DE, NL).

•

De netspanning mag nooit op het meetsnoer met
IEC-connector of op de apparatentestconnector
worden aangesloten.

•

Als het product doorlopend een tweetonig geluid
uitzendt, moet u onmiddellijk de netstekker uit het
stopcontact halen, omdat dit geluid een gevaarlijke
situatie aangeeft.

Veiligheidsspecificaties
Temperatuur
Bedrijf:

0 °C tot +40 °C

Opslag:

-10 °C tot +60 °C

Hoogte tijdens bedrijf:

2000 m

Pictogrammen
Pictogram

Betekenis



Gevaar. Belangrijke informatie. Zie handleiding.



Gevaarlijke spanning. Gevaar van elektrische
schokken.



Conform richtlijnen van de Europese Unie.



VDE, Duitse associatie voor elektrotechniek,
elektronica en informatietechnologie.



Dubbel geïsoleerd



Aarde



Dit product voldoet aan de merktekenvereisten van
de AEEA-richtlijn (2002/96/EG). Het aangebrachte
merkteken duidt erop dat dit elektrische/elektronische
product niet met het huishoudelijk afval mag worden
afgevoerd. Productcategorie: met betrekking tot de
apparatuurtypen van bijlage I van de AEEA-richtlijn,
valt dit product onder categorie 9, 'meet- en controleinstrumenten'. Verwijder dit product niet met gewoon
ongescheiden afval. Ga naar de website van Fluke
voor informatie over recycling.

BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEID
Dit product van Fluke is vrij van materiaal- en fabricagefouten
gedurende twee jaar na de datum van aankoop. Deze garantie is niet
van toepassing op zekeringen, wegwerpbatterijen of schade die
voortvloeit uit een ongeluk, verwaarlozing, verkeerd gebruik, wijziging,
verontreiniging of abnormale bedienings- of
behandelingsomstandigheden. Wederverkopers zijn niet gemachtigd
om enige andere garantie namens Fluke te verstrekken. Voor service
gedurende de garantieperiode moet u het defecte product samen met
een beschrijving van het probleem naar het dichtstbijzijnde door Fluke
erkende servicecentrum te sturen.
DEZE GARANTIE IS UW ENIGE VERHAAL. ER WORDEN GEEN
ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES,
ZOALS GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
VERSTREKT. FLUKE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR
BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE
SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIEZEN,
VOORTVLOEIENDE UIT WELKE OORZAAK OF THEORIE DAN
OOK. Aangezien in bepaalde staten of landen de uitsluiting of
beperking van een stilzwijgende garantie of van incidentele schade of
gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk dat deze beperking
van aansprakelijkheid niet op u van toepassing is.
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