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®

772/773
Milliamp Process Clamp Meter
Talimatlar
Giriş
Elle kullanılan, pille çalışan Fluke 772 ve 773 Miliamper İşlemli Pens
Metreler (Metre), transmiter, valf, PLC ve DCS Giriş Çıkış birimleriyle ilgili
sorun gidermede kullanılabilir. Geleneksel pens metrelerden farklı olarak,
Metre’nin, ana gövdeye uzatma kablosu ile bağlanan uzaktan kumandalı
çene özelliği vardır.

Özellikleri
•

Uzatma kablosuyla ana bir uzaktan bağlantılı pens kullanarak 024 mA dc ve en çok 99,9 mA dc devre ölçümü

•

0-24 mA dc besleme ve simülasyon

•

0-10 V dc besleme (773)

•

Çevrim gücü kaynağı 24 V dc çıkışı

•

0-30 V dc ölçüm (773)

•

Ölçekli mA çıkış (773)

•

Ayrılabilir pens ve mA kaynak (773) yoluyla eşzamanlı mA ölçümü

•

250 Ω mA kaynağı için HART direnci

•

Elektriksel sıfırlama

•

Yüzde aralığı (%0-100)

•

Tutuş

•

Otomatik güç kapatma (pil tasarrufu)

•

Ekran arkaışığı

•

Ölçüm spot ışığı LED.

PN 3351049
February 2009 (Turkish)
© 2009 Fluke Corporation. All rights reserved.
All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject
to change without notice. Printed in China.

772/773TürkçeTalimatlar
Sayfa2

Metre'ye dahil olan aksesuarlar:
•
Dört AA alkali pil (yerleştirilmiş)
•

Yumuşak taşıma çantası

•

TL75 test iletkenleri

•

AC 72 ayrılabilir klips

•

TL 940 minik kanca test iletkenleri

•

Talimatlar

Fluke ile irtibata geçme
Fluke ile temasa geçmek için aşağıdaki numaraları arayabilirsiniz:
•
Teknik Destek ABD: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
•
Kalibrasyon/Onarım ABD: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
•
Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
•
Avrupa: +31 402-675-200
•
Japonya: +81-3-3434-0181
•
Singapur: +65-738-5655
•
Dünyanın her yerinden: +1-425-446-5500
Veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.fluke.com.
Cihazınızı kayıt ettirmek için, http://register.fluke.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.
En yeni elkitabı eklerini görüntülemek, yazdırmak veya indirmek için,
http://us.fluke.com/usen/support/manuals adresini ziyaret edebilirsiniz.

Güvenlik Bilgi ve Sembolleri
Uyarı ikazı, yaralayıcı veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli durumları
ve eylemleri belirler.
Dikkat ikazı, yaralayıcı veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli durumları
ve eylemleri belirler.

XW Öncelikle okuyun: Güvenlik Bilgisi
Meter’nin güvenli kullanımı ve servisi için aşağıdaki
talimatları takip edin:
•
Kullanmadan önce Talimatlar'ı okuyun ve tüm
güvenlik talimatlarını uygulayın.
•
Metre’yi sadece Talimatlar'da belirlendiği gibi kullanın,
aksi halde, Metre’nin güvenlik özellikleri zarar
görebilir.
•
Her kullanımdan önce Metre ve kabloyu hasar
açısından kontrol edin. Pens ve kablolara çatlak ve
kaybolan parçalar için bakın. Pens hasarlıysa
kullanmayın.
•
33 V rms 47 V pik üzerinde voltajlarda veya 70 V dc
çalışırken önlem alın, bu voltajlar şok tehlikesi
doğurur.
•
AC akımı ölçerken kullanmayın.
•
AC voltajı ölçerken kullanmayın.
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•

Yanlız çalışmaktan kaçının, acil bir durumda yardım
gerekebilir.
•
Çıplak kabloların veya tevzi çubuğunun çevresinde
çalışırken aşırı dikkat edin. Kablo ile temas elektrik
şoku ile sonuçlanabilir.
•
Elektrik şoku ve yaralanmaya neden olabilecek yanlış
okumadan kaçınmak için, zayıf pil işareti görülür
görülmez pilleri değiştirin B.
•
Lokal ve ulusal güvenlik kodlarına bağlı kalın. Kişisel
emniyetiniz için canlı iletkenler ile çalışırken
oluşabilecek elektrik şokundan ve voltaj
atlamalarından korunmak için koruyucu ekipman
kullanınız.
•
Ölçüm yaparken, parmaklarınızı Dokunma Bariyeri'nin
arkasında tutun. Bkz. Şekil 1.
•
Yalıtılmamış iletkenler üzerinde kullanmayın.
•
Güçlü manyetik alanların yakınında kullamayın.
•
Kasayı açmadan önce test iletkenlerini çıkarın.
Bu Metre üzerinde veya Talimatlar'da bulunan işaretler Tablo 1'de
açıklanmaktadır.
Tablo 1. İşaretler
İşaret

Açıklama

-

TEHLİKELİ CANLI iletkenlerin civarında kullanmayın veya
onlarıdan uzaklaştırın.

W

Tehlike riski. Önemli bilgiler. Kullanıcı Kılavuzuna bak.

X

Elektriksel Şok Riski

T

Çift veya kuvvetlendirilmiş yalıtımla korunan alet.

B

Pil

P

İlgili Avrupa Birliği direktiflerine uygundur.

F

DC (Doğrudan Akım)

J

Toprak

~

Bu ürünü sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın.
Geri dönüşüm bilgileri için Fluke web sitesine gidin.

;

İlgili Avustralya standartlarına uygundur.

)

İlgili Kanada ve ABD standartlarına uygundur
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Metre’yi Tanıma
Şekil 1-4 Metre’nin özelliklerini, düğmelerini, giriş/çıkış jaklarını ve
ekranını açıklamaktadır.
2

1

3

11
LOOP PWR

mA SCALE

4
mA IN/OUT

10

5

HART

6
9
8

7
Fjv06.eps

Numara

Açıklama

A
B
C

Metre’yi açar ve kapatır
Ölçüm spot ışığı LED düğmesi
Ekran arka ışığını açar ve kapatır
Metre'yi Pens Ölçüm moduna geçirir. Pens modundaki pens
okumasını sıfırlar. Pens modları, pens ölçümünü, mA ölçek çıkışını
ve mA GİRİŞİ/ÇIKIŞINI içerir.
mA ölçek (773) moduna geçmek için önce N düğmesine basın.
Kaynak çıkış artışı ve %25'lik adımlar boyunca çevrimler:
( Yavaş tekrarlayan %0 - %100 - %0 artış
( Hızlı tekrarlayan %0 - %100 - %0 çıkış
( Tekrarlayan %0 - %100 - %0 çıkış %25'lik adımlarla
mA GİRİŞ/ÇIKIŞINI (773) modunu etkinleştirmek için önce N
düğmesine basın.
Mevcut okumayı kaydeder ve tutar. Önce N düğmesine
basıldığında, 250 Ω HART direnci etkinleştirilir.
N bazı düğmelerin üzerinde listelenen özellikleri etkinleştirir
%0-%100- voltajı veya mA kaynak çıkışını ayarlar. Önce N
düğmesine basarak U, V, X; W düğmelerini etkinleştirebilir ve
kaynak çıkışını ayarlayabilirsiniz. G veya D düğmesin uzun
süreli basarak yayılma aralığı noktasını belirleyebilirsiniz.
Ölçüm, Kaynak, Simülasyon düğmesi
DC Volt seçimi (773)
mA seçimi. N düğmesine basarak Döngü Gücü işlevini
etkinleştirebilirsiniz.

D

E

F
G
H
I
J
K

Şekil 1. Düğmeler
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Numara

Açıklama

A

Çıkarılabilir pens

B

Ana gövdeye takılabilen veya ayrılabilen Dokunma Bariyeri.
“Güvenlik Bilgileri ve İşaretleri”ne bakın.

C

Ekran

D

Ölçüm spot ışığı LED

Şekil 2. Miliamp İşlemi Pens Metre
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3
1

2

4

5

6
7

17

8
9

16

MAX
10

15
11
14

12

13
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Numara

Açıklama

A

Ana ekran değerleri

B

HOLD etkinleştirilir

C

Pens etkindir

D

Test iletkeni jak göstergesi. Test iletkeni bağlantısı gereklidir.

E

HART 250 Ω direnci kullanılıyor

F

Kaldırma etkin durumda

G

Okuma ölçeklendi

H

Döngü Gücü etkin durumda

I

Miliamp

J

Volt dc

K

Yüzde

L

İkincil ekran

M

Artış kullanılıyor

N

Zayıf pil işareti

O

Maksimum voltaj uyarısı

P

Yüksek voltaj var

Q

Ölçüm, Kaynak veya Simülasyon etkin

Şekil 3. Gösterge (773 gösteriliyor)
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Numara

Açıklama

A

Voltaj ölçümü test iletkeni girişi, voltaj kaynak HI için de
kullanılıyor.

B

Ortak ölçümü test iletkeni girişi, voltaj kaynak LO için de
kullanılıyor.

C

-mA test iletkeni girişi, mA kaynağı için de kullanılıyor.

D

+mA test iletkeni girişi, mA kaynağı için de kullanılıyor.

E

Ortak test iletkeni girişi. -mA test iletkeni girişi. mA kaynağı için de
kullanılıyor.

Şekil 4. Giriş/Çıkış Prizleri

Özellikleri
Aşağıdaki bölümler Metre’nin özellikleri hakkında daha ayrıntı verir.

Yüzde Aralığı
Kaynak ve Simülasyon Yüzde Aralığı özelliği, 4 - 20 mA döngüsü için
aralığı görüntüler. G, F, E ve D kullanarak kaynak veya
simülasyon akımını (772) veya dc voltajını ve akımını (773)
ayarlayabilirsiniz.
20 mA

%100

8 mA

%25

16 mA

%75

4 mA

%0

12 mA

%50

0 mA

-%25

Sıfır Ayarı
Pensle ölçüm yapmadan önce, C düğmesine basıp ofseti kaldırabilir
ve ekranı sıfırlayabilirsiniz. Pens çenelerinin kapalı olmasına ve
sıfırlanmadan önce aralarından akım geçmemesine dikkat edin.

Arka ışık
Arka ışığı açıp kapatmak için Q düğmesine basın. Arka ışık 2 dakika
sonra otomatik olarak kapanır.
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Kullanıcı Seçenekleri
Metre açılırken çeşitli kullanıcı seçenekleri etkinleştirilebilir. Metreyi
açarken N düğmesini basılı tutun. N düğmesini basılı tutarken,
aşağıdaki tuşlara sürekli olarak basarak her bir seçeneği etkinleştirilebilir
veya devreden çıkarabilirsiniz:
•
Q otomatik arka ışık kapatmayı etkinleştirme/devreden çıkarma.
Ekranda bLit on veya oFF görüntülenir.
•
A otomatik spot ışık kapatmayı etkinleştirme/devreden çıkarma.
Ekranda SLit on veya oFF görüntülenir.
•
H otomatik kapatmayı etkinleştirme/devreden çıkarma. Ekranda
PoFF on veya oFF görüntülenir.
Tüm tuşlar bırakıldığında, yazılım sürümü görüntülenir ve Metre, Pens
Ölçüm moduna girer.

Ölçüm Spot Işığı LED
Ölçüm spot ışığı LED mA sinyal kablosunu çabuk bulmaya yardımcı olur.
Bu modu etkinleştirmek için A tuşuna basın. Pil ömrünü uzatmak için,
ışık 2 dakika sonra kapanır.

Ekranı Dondurmak
XWUyarı
Elektrik şokunu önlemek için, Ekran HOLD kullanılırken
yapılmakta olan ölçümün farkında olun. Ekran HOLD
etkinleştirildiğinde, farklı akımların uygulanmasıyla ekran
değişmeyecektir.
H düğmesine basarak Ekran HOLD modunu etkinleştirebilirsiniz.
Ekranda I görüntülenir ve ekran donar. Çıkmak ve normal işleme
dönmek için, H düğmesine ikinci kez basın. Otomatik Artış
modundayken, H artmayı durdurur.

Çıkışın Otomatik-Eğimli artışı
Otomatik artış, mA kaynağından bir cihaza sürekil olarak değişen bir çıkış
uygulanmasını ve aynı anda tepkiyi test etmek için serbest kalmanızı
sağlar.
K tuşuna basıldığında, Metre, üç farklı artış dalga formundan biriyle,
%0 - %100 - %0 arasında yinelenen artış uygulanır:
•
() %0 - %100 - %0 40 saniyelik düz artış
•
() %0 - %100 - %0 30 saniyelik düz artış
•
() %0 - %100 - %0 %25 basamaklı artış, her adım 10 saniyedir.
Eğimli artıştan çıkmak için herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

Prob Tutucu
Metrede, bir test probu tutabilen ya da Fluke ToolPak'i eklemek için
kullanılabilen bir prob tutucu vardır. Bkz. Şekil 5.
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Şekil 5. Prob Tutucu

Ölçüm Yapmak

XW Uyarı

Elektrik şokundan kaçınmak için, pensi, yalıtılmamış
iletkenlerde kullanmayın.
Pensin ana gövdeye takıldığı konumda, uzaktan 1 metrelik kabloyla veya
test iletkenleriyle ölçüm yapılabilir. Kesin ölçümler için:
•
Pensle ölçüm yapmadan önce Metre'yi her zaman sıfırlayın.
•
Manyetik etkileri azaltmak için, Metre'yi, mümkün olduğunca ölçüm
için kullanılan konuma veya çene yönüne yakın olarak sıfırlayın.
•
Pensin temiz olduğundan emin olun.
Pensi ölçümlerde kullanmak için:
1. C düğmesine basarak Pens Ölçüm Moduna girebilir ve Metre'yi
sıfırlayabilirsiniz. Pens modu, pens ölçümünü, mA ölçek çıkışını ve
mA GİRİŞİ/ÇIKIŞINI içerir. Gerekirse, N düğmesine basarak mA
ölçeğine geçebilirsiniz.
2. Pensi, test altındaki kabloya, takın. Metre, ölçülen kablo akımını
görüntüler. Bkz. Şekil 6.
•
Pozitif okuma, akım akışının pens üzerindeki ok yönünde
olduğunu işaret eder.
•
Negatif okuma, akım akışının pens üzerindeki ok yönünün
tersine olduğunu işaret eder.
•
Birden fazla teli sıkıştırmayın.
Küçük ikincil ekran, okumaları mA yüzde aralığı cinsinden gösterir.

OK
fjv03.eps

Şekil 6. Pensle Ölçüm Yapma
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Test iletkenlerini ölçümlerde kullanmak için:
1. Test iletkenlerini uygun giriş jaklarına sokun. Bkz. Şekil 7.
2. Ölçüm için doğru düğmeye basın.
3. Test iletkenlerini uygulayın.
4. Ana ekranda okumayı gözlemleyin. mA modunda, ikincil ekran,
okumayı, aralık yüzdesiyle görüntüler.

LOOP PWR

mA SCALE

mA IN/OUT

HART
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Şekil 7. Test İletkenleriyle Ölçüm Yapma

Akım ve Voltaj Çıkışı İşlevleri
Her iki Metre, 0-24 mA akım döngülerini test etmek için sabit, aşamalı ve
artan akım çıkışı sağlar. Ek olarak, 773, 10 V'luk voltaj çıkışı sağlar.
Gerektiğinde

T düğmesine basarak bu işlevlere erişebilirsiniz.

•

Akım veya voltaj sağlamak için Kaynak modunu seçin.

•

Harici olarak beslenen akım döngüsünde akımı regüle etmek için
Simülasyon modunu seçin.

•

Harici bir cihazı beslemek ve mA döngü akımını ölçmek için Döngü
Kaynağı modunu seçin.

Kaynak mA
Döngü kaynağı olmayan bir akım döngüsü gibi pasif devrelere akım
vermek gerektiğinde mA Kaynak modunu kullanın. Kaynak modu, pili,
Simülasyon modundan daha hızlı tüketir.
772 için Kaynak moduna girmek istediğinizde, Şekil 4'e bakın:
1.

Test iletkenlerini -mA ve +mA jaklarına sokun.

2.

L düğmesine basın.

3.

Ekranda

T

düğmeSource belirene dek he display.
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773 için mA Kaynak moduna girmek istediğinizde, Şekil 8'e bakın:
1.

Test iletkenlerini uygun giriş jaklarına sokun.

2.

L düğmesine basın.

3.

Ekranda

T

düğmeSource belirene dek he display.
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Şekil 8. Kaynak mA Çıkışı

Simülasyon mA Çıkışı
Simülasyon modunda, Metre, bir akım döngüsü transmiteri simülasyonu
yapar. Simülasyon moduna girmek için Şekil 9'a bakın:
1.

Test iletkenlerini -mA ve +mA giriş jaklarına sokun.

2.

L düğmesine basın.

3.

Ekranda

T

düğmeSimulate belirene dek he display.
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Şekil 9. Simülasyon mA Çıkışı

Döngü Kaynağı
Döngü Kaynağı modunda, Metre, mA sinyalini ölçerken bir transmiteri
besler. Döngü Kaynağı moduna girmek için Şekil 10'a bakın:
1.

Test iletkenlerini LOOP PWR jaklarına sokun. Bkz. Şekil 10.

2.

N düğmesine basın.

3.

L düğmesine basın.

Metre, şimdi Döngü Kaynağı modundadır.
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Şekil 10. Döngü Kaynağı Modunu Kullanma
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Bakım

XW Uyarı

Muhtemel elektrik şoku ve kişisel yaralanmalardan
kaçınmak için, bu kılavuzda olmayan tamir ve servisler,
sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

Metre'yi Temizleme
XW Uyarı
Elektrik şokundan kaçınmak için, temizlemeden önce tüm
giriş sinyallerini iptal edin.
W Dikkat
Metre’ye hasar vermekten kaçınmak için, temizlik te kokulu
hidrokarbon veya klorlu çözücüler kullanmayın. Bu
çözücüler Metre’de kullanılan plastic ile reaksiyona
girecektir.
Aletin kabını, nemli bez ve yumuşak deterjan ile temizleyin.

Pilin Değiştirilmesi
XW Uyarı
Muhtemel elektrik şoku ve kişisel yaralanmalara yol
açabilecek yanlış okumalardan kaçınmak için, zayıf pil
işareti (B) belirir belirmez pilleri değiştirin.
Pili değiştirmek için, Şekil 10'a bakın:
1.

Metre’yi kapatın.

2.

Pil bölmesi kapağının vidasını gevşetmek için düz başlı bir tornavida
kullanın ve kapağı gövde altından çıkartın.

3.

Pilleri çıkartın.

4.

Dört yeni AA pili yuvasına takın.

5.

Tekrar pil bölümü kapağını alt kasadaki yerine takarak, vidasını sıkıştırın.

fjv02.eps

Şekil 11. Pillerin Değiştirilmesi
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Spesifikasyonlar
Elektriksel Özellikler
Akım Ölçümleri
Çeneyle Birlikte
Aralıklar ............................... 0-20,99 mA; 21-100 mA
Hassasiyet ........................... 0,01 mA; 0,1 mA
Doğruluk .............................. %0,2 + 5 sayaç; %1 + 5 sayaç
Devrede
Aralık ................................... 0-24 mA
Hassasiyet ........................... 0,01 mA
Doğruluk .............................. %0,2 + 2 sayaç
Akım Kaynağı
Aralık ................................... 0-24 mA
Hassasiyet ........................... 0,01 mA
Doğruluk .............................. %0,2 + 2 sayaç
mA Sürücüsü ....................... 24 mA'dan 1000 Ω değerine
Akım Simülasyonu
Aralık ................................... 0-24 mA
Hassasiyet ........................... 0,01 mA
Doğruluk .............................. %0,2 + 2 sayaç
Maksimum Voltaj ................. 50 V
DC Voltaj Ölçümü (773)
Aralık ................................... 0-30 V
Hassasiyet ........................... 0,01 V
Doğruluk .............................. %0,2 + 2 sayaç
DC voltaj kaynağı (773)
Aralık ................................... 0-10 V
Hassasiyet ........................... 0,01 V
Doğruluk .............................. %0,2 + 2 sayaç
mA Sürücüsü ....................... 2 mA tüm koşullarda maksimum
mA GİRİŞ/ÇIKIŞINI (773)
Kaynak aralığı...................... 0-24 mA
Kaynak hassasiyeti .............. 0,01 mA
Kaynak doğruluğu................ %0,2 + 2 sayaç
Ölçüm aralığı ....................... 0-24 mA
Ölçüm hassasiyeti................ 0,01 mA
Ölçüm doğruluğu ................. %1 FS
Çenedeki mA akım girişine ölçekli mA akım çıkışı (773)
Aralık ................................... 0-24 mA
Hassasiyet ........................... 0,01 mA
Doğruluk .............................. % 1 FS
Tepki hızı ................................... saniyede 2 kere
DC Döngü Gücü......................... 24 V
Dünya Elektromanyetik
Alanının Etkisi ............................ <0,20 mA
Piller ........................................... 4 1,5 V, Alkalin, IEC LR6
Çalıştırma süresi ........................ 12 saat (500 Ω beslemeli 12 mA'de)

Mekanik Özellikler
Boyutlar (Y X G X U) ................. 43,7 mm x 70 mm x 246,2 mm
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Ağırlık......................................... 410 g

Çevreye Bağlı Spesifikasyonlar
İşletim Sıcaklığı.......................... -10 - 50 °C
Saklama Sıcaklığı ...................... -25 - 60 °C
İşletim Nemi............................... <% 90 BN @ <30 °C ;<% 75 BN @ 30 ~50 °C
İşletim Rakımı............................ 0 - 2000 m
IP Skoru..................................... IP 40
Titreşim Gereklilikleri ................ Rastgele 2 g, 5 Hz ile 500 Hz arasında
Düşürme Testi Gereklilikleri .......1 metre düşürme testi (çene dışında)
EMI, RFI, EMC ...........................EN61326-1'deki tüm geçerli gereklilikleri
yerine getirir
Not: Çeneyle birlikte akım ölçümü için, 1 V/m
- 3 V/m arasındaki EMC alan güçleri için
özelliklere 1mA ekleyin.
Sıcaklık Katsayıları .................... 0,1(/ °C X Sıcaklık için belirtilen
Doğruluk <18 °C veya > 28 °C)

Standartlar ve Kurum Onay Özellikleri
Tüm ürünler aşağıdaki sertifikalara sahiptir:
EN / IEC 61010-1, EN / IEC 61010-2-032
Kurum Onayları
P, ), ;

Çeşitli Özellikler
Güç Gereklilikleri ........................Dört AA pil, Alkalin, IEC LR6
Otomatik Zaman Aşımı (Güç) ....15 ±1 dakikadan sonra
Otomatik Zaman Aşımı
(Arka ışık)...................................2 dakika ±10 saniyeden sonra
Otomatik Zaman Aşımı
(Ölçüm Spot Işığı) ......................2 dakika ±10 saniye sonra
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Kullanıcının Değiştirebileceği Parçalar
Tablo 2 tüm değişebilir parçaları listeler.
Tablo 2. Değişebilir Parçalar
Parça veya
Model Numarası

Açıklama

Adet

376756
3369914
3350978
948609
3351060
3351049
3362376

AA Piller, 1,5 V
4
Emici
1
Pil kapağı
1
Bağ
2
Yumuşak Taşıma Çantası
1
Talimatlar
1
Servis Bilgileri Sayfası
1
TL940 Minik Kanca Hook (Test
1616705
1 Set
İletkeniyle birlikte)
855742
TL75 Test İletkenleri
1 Set
1670095
AC72 Ayrılabilir Klips
2
3031302
Velcro Şeriti
1
669967
TPAK, Bant 17 inç
1
337574
Askı
1
Pens ve kabloyu değiştirmek mümkündür, fakat tekrar kalibrasyon
gerektirir. Parça numaraları ve işlemler için, 772 Servis Bilgi Sayfasına
bakın.

SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI
Bu Fluke ürünü, satın alımından itibaren üç yıl (kablo ve pesn için bir yıl)
süreyle, malzeme ve işçilikdeki hatalar, ücretsiz olacaktır. Bu garanti,
sigortaları, atılan pilleri veya kazadan oluşan zararları, ihmal, yanlış
kullanım, tahrifat, kirlenme, kullanım veya taşımadaki anormal şartları
kapsamaz. Bu ürünün satıcılarının, Fluke adına başka herhangi bir
garanti verme yetkisi yoktur. Garanti süresinde servis alabilmek için,
hatalı ürünü, problemin tanımıyla birlikte en yakın Fluke Yetkili Servis
Merkezine gönderin.
BU GARANTİ SİZİN TEK ÇÖZÜMÜNÜZDÜR. BELLİ BİR AMACA
UYGUNLUK GİBİ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ, AÇIK YA DA KAPALI
OLARAK, VERİLMEMİŞTİR. FLUKE, HERHANGİ BİR NEDEN VEYA
TEORİ SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ VEYA TESADÜFİ
VERİ KAYBI DAHİL, HİÇ BİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU
DEĞİLDİR. Bazı devletler, ima edilmiş bir garantinin ya da arızi veya nihai
hasarların hariç tutulmasına veya sınırlanmasına izin vermediğinden, bu
sorumluluk sınırlaması sizin için geçerli olmayabilir.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
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