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Stroboscope
Sikkerhedsinformation
Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt og finde flere oplysninger.
Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Advarsel
For at undgå personskade:
•

Læs alle sikkerhedsoplysninger, før du anvender produktet.

•

Læs alle instruktioner nøje.

•

Anvend kun produktet som angivet, ellers kan
produktbeskyttelsen blive beskadiget.

•

Berør ikke målobjekter, der bevæger sig, når du bruger
produktet. Objektbevægelser kan synes som stillbillede eller
forsinket billede i stroboskopisk lys.

•

Brug ikke produktet når du er i nærheden af eksplosiv gas,
dampe eller i fugtige eller våde omgivelser.

•

Brug ikke produktet i nærheden af personale, der kan reagere
med epileptiske anfald.

•

Brug aldrig produktet, hvis det er beskadiget.
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Signaturforklaringer
Signatur

Beskrivelse



Vigtige oplysninger. Se vejledningen.



Batteri



Overholder relevante australske standarder.






Opfylder EU- og EFTA-krav.
Stemmer overens med de relevante sydkoreanske
EMC-standarder.
Dette produkt er i overensstemmelse med kravene om
afmærkning i WEEE-direktivet (2002/96/EC). Det
påhæftede mærkat angiver, at du ikke må bortskaffe
dette elektriske/elektroniske produkt via
husholdningsaffald. Produktkategori: Med reference til
kravene i WEEE-direktivets bilag I klassificeres dette
produkt som et produkt til "overvågning og
kontrolinstrumentering" i kategori 9. Dette produkt må
ikke bortskaffes usorteret i almindeligt affald. Se Flukes
hjemmeside for genbrugsoplysninger.

Sikkerhedsdata
Batteritype....................................... 3 x AA Alkaline LR6
Driftstemperatur ............................. 0 °C to +45 °C
Opbevaringstemperatur................. -10 °C to +50 °C
Højde over havet ved betjening .... 2000 m

BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING PÅ ANSVAR
Fluke garanterer instrumentet mod materiale- og fabrikationsfejl i to år fra
købsdato at regne. Garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier og
skader, der er opstået ved uheld, forsømmelighed, misbrug, modificering,
kontaminering eller anomal betjening og håndtering. Forhandlere har ingen
bemyndigelse til at udstede anden garanti på Flukes vegne. Krav iht.
garantien gøres gældende ved at henvende sig til nærmeste autoriserede
Fluke-servicecenter og få indsendelsesgodkendelse, og derpå indsende det
defekte instrument til det servicecenter med beskrivelse af problemet.
DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. DER GIVES
INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET,
GARANTI, SÅSOM FOR ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE
FRASKRIVER SIG AL ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIG, INDIREKTE OG
FØLGESKADE OG TAB, UANSET ÅRSAG OG RETSGRUNDLAG. Da
udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti og af ansvar for tilfældig
og følgeskade er ulovlig i visse stater og lande, gælder ovenstående
fraskrivelse af erstatningspligt muligvis ikke dig.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.
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