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Stroboscope
Bezpečnostní pokyny
Na webu www.fluke.com můžete svůj výrobek zaregistrovat a naleznete tam
další informace.
Výraz Výstraha označuje podmínky a postupy, které jsou pro uživatele
nebezpečné.

 Výstraha

Abyste zabránili zranění, dodržujte následující pokyny:
•

Před prací s výrobkem si přečtěte všechny bezpečnostní
informace.

•

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.

•

Používejte výrobek pouze podle pokynů, jinak ochrana
poskytovaná výrobkem nebude působit.

•

Nedotýkejte se pohyblivého cílového předmětu při používání
výrobku. Ve stroboskopickém světle se mohou pohyblivé
předměty jevit jako nehybné nebo pomalejší.

•

Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných plynů, výparů
nebo ve vlhkém či mokrém prostředí.

•

Nepoužívejte výrobek v blízkosti osob náchylných
k epileptickým záchvatům.

•

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
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Symboly
Symbol

Popis



Důležitá informace. Viz příručka.



Baterie



Vyhovuje příslušným australským normám.






Splňuje požadavky EU a ESVO.
Splňuje požadavky korejských norem EMC.
Tento výrobek splňuje požadavky směrnice na
označení WEEE (2002/96/EC). Štítek upozorňuje na
skutečnost, že toto elektrické/elektronické zařízení
nepatří do domovního odpadu. Kategorie výrobku:
S odkazem na typy zařízení uvedené ve směrnici
WEEE, dodatek I, je tento výrobek zařazen do
kategorie 9 „Monitorovací a kontrolní přístroj“. Tento
výrobek nepatří do netříděného komunálního odpadu.
Informace o recyklaci naleznete na webových
stránkách společnosti Fluke.

Bezpečnostní specifikace
Typ baterie ...................................... 3 x alkalické baterie AA LR6
Provozní teplota ............................. 0 °C až +45 °C
Skladovací teplota .......................... −10 °C až +50 °C
Provozní nadmořská výška ........... 2 000 m

OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI
Tento výrobek Fluke bude bez závad na materiálu a zpracování po dobu dvou
let od data zakoupení. Tato záruka nepokrývá pojistky, vyměnitelné baterie
nebo poškození při nehodách, nedbalém zacházení, nesprávném použití,
úpravách, kontaminaci nebo abnormálních podmínkách při použití nebo
manipulaci. Autorizovaní maloobchodníci nejsou oprávněni prodlužovat
jménem společnosti Fluke jakékoli jiné záruky. Servis v záruční době vám
poskytne vaše nejbližší autorizované servisní centrum Fluke, abyste získali
informace o autorizaci vrácení, potom zašlete výrobek tomuto servisnímu
centru s popisem problému.
TATO ZÁRUKA JE VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM. ŽÁDNÉ
DALŠÍ ZÁRUKY, JAKO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, TÍM NEJSOU
VYJÁDŘENY ANI ODVOZENY. SPOLEČNOST FLUKE NEODPOVÍDÁ ZA
ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
NEBO ZTRÁTY, VČETNĚ ZTRÁTY DAT, VZNIKLÉ Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY
NEBO PŘEDPOKLADU. Jelikož některé státy nepřipouštějí vyloučení nebo
omezení vyplývající záruky nebo náhodných nebo následných škod, nemusí
se na vás toto omezení odpovědnosti vztahovat.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.
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